
DIGITĀLIE RĪKI

Gundega Fedotova
Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs
Uzņēmējdarbības atbalsta nodaļa

MAZAJIEM UZŅĒMUMIEM



Svarīgi!

Semināra laikā mikrofons ir izslēgts;

Jautājumus jebkurā laikā drīkst uzdot 

 tērzētavā (čatā);

Neteidzieties pierakstīt saites - pēc
semināra Jums tiks nosūtīts materiāls ar
visām semināra laikā pieminētajām

platformām un vēl citiem noderīgiem

resursiem.

ej.uz/riki_uznemejiem



DIGITĀLĀS TENDENCES

MĀJASLAPU/INTERNETVEIKALU VEIDOŠANA

SOCIĀLIE TĪKLI/TIRDZNIECĪBAS PLATFORMAS

REKLĀMAS MATERIĀLU VEIDOŠANA

LAIKA PLĀNOŠANA/MENEDŽMENTS

CITI RĪKI

SATURS
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DIGITĀLAIS MĀRKETINGS
vienīgais mārketings

SOCIĀLIE MEDIJI
tirdzniecības platformas

ANALĪTIKAS RĪKI
klientu izpētei
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JAUNI VEIDI KĀ
IZMĒĢINĀT
PRODUKTU/PAKALPOJUMU
virtuālā izmēģināšana, virtuālā realitāte,

tiesšaistes tūre u.c.

VIZUĀLAIS SATURS
mazāk teksta, vairāk vizuāļi



ČATBOTI
automatizēta saziņa ar klientu

E-PASTA MARKETINGS
jēgpilns un izglītojošs

VIDEO SATURS
live, video, vebināri

SOCIAL SELLING
sociālie mediji pārdošanas saites veidošanai

DIGITLĀ RADNIECĪBA
kopīgas intereses un vēlme dalīties

STORYDOING
mūsu stāstu stāsta klienti

NANO INFLUENCERI
maz sekotāji (>2000), P2P

JAUNA VEIDA LOJALITĀTES
PROGRAMMAS
ekskluzīvs saturs un izklaides



Digitālie rīki
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Nav nepieciešamas īpašas zināšanas -
programmēšana,  dizains
pamatā piedāvā sagataves, mēs ievietojam savus tekstus, attēlus u.c.

elementus

MĀJASLAPU/INTERNETVEIKALU
VEIDOŠANAS PLATFORMU PRIEKŠROCĪBAS04

Veikala opcija
automātiskie rēķini, apmaksa u.c.

Integrēti  dažādi rīki
analītika, veikals, pierakstīšanās, e-pasts u.c.

Iespēja veidot pašam, bez papildus izmaksām
izmaksas sastāda platformas uzturēšana, domēns, apmaksas rīks un citi rīki

pēc izvēles

Ērta l ietošana
pašam iespēja piekļūt, labot, papildināt



DARBS AR VEIKALU
pirkuma saņemšana, apkalpošana, atcelšana - kā tas notiks, kas to veiks

KAS JĀŅEM VĒRĀ VEIDOJOT
MĀJASLAPU/INTERNETVEIKALU05

KĀ NOTIKS PIRKUMA PROCESS
apmakas veidi, politika, garantija, piegāde

RESURSI
komanda, loģistika, grāmatvedība, likumdošana, datu aizsardzība, laiks,

finanses

LIETOŠANA
skats no klienta puses, ērtums, nepieciešamība, ko es redzu, ko gūstu

STRUKTŪRA
kategorijas, filtri, meklēšana

SATURS
kvalitatīvas bildes/video, preces/pakalpojuma apraksts

SEO (MEKLEŠANAS OPTIMIZĒŠANA)
apraksti, nosaukumi, draudzīga lapas struktūra



MĀJASLAPU/INTERNETVEIKALU VEIDOŠANAS
PLATFORMAS06

WIX.COM

Serviss Mājaslapa Veikals

25 EUR/m15,5 EUR/mDIY

WEEBLY.COM 10 EUR/mDIY 20 EUR/m

WEBFLOW.COM DIY 16 $/m 74 $/m

MOZELLO.COM DIY 12 EUR/m 12 EUR/m

WEBNODE.COM DIY 12,9 EUR/m 22,9 EUR/m

SQUARESPACE.COM DIY 17 EUR/m 17 EUR/m

WORDPRESS.COM 25 $/m 25 $/mDIY+

SHOPIFY.COM

Izmēģinājums

14 dienas

14 dienas29 $/m 29 $/mDIY+

WEBDEV.LV DIY+ 40 EUR 40 EURLV



OPTIMĀLAIS MĀJASLAPAS
SATURS (LANDING PAGE)

Add a heading
Add a subheading

Virsraksts
nosaukums, galvenais sauklis

Apakšvirsraksts
papildus informācija vai

paskaidrojums par virsrakstu

Attēli  vai  video
Spilgi un uzrunājoši produkta vai

pakalpojuma attēli, video

Piedāvājumi
produkti, pakalpojumi, ieguvumi no

produkta

Uzticības elementi
klientu atsauksmes, partneri, balvas,

sertifikāti u.t.t.

Pierakstīšanās,
sazināšanās forma
informācijas iegūšanai, klientu

piesaistei

Aicinājums uz darbību
pierakstīties, pieteikties, 
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www.meistardarbs.lv
maksas profils (2,12 EUR/mēn) - 100 preču vietas

TIRDZNIECĪBAS PLATFORMAS08

www.mirgotirgo.com (LV)
Portāls ietur komisiju (10%) par katru produktu + 1,4% un 0,25EUR par

maksājumu kartes apstrādi

www.etsy.com
Viena produkta ievietošana 0,14 EUR+ 5% par darījumu + 4% un 0,30EUR par

maksājumu kartes apstrādi



Facebook
reklāmas izvietošana, saziņa ar klientu, e-veikals,

analītika, maksas reklāma, kopienas veidošanas iespēja, B2C un B2B auditorija.

(maksa atkarībā no izvēlētā tirdzniecības pakalpojuma sniedzēja – 9$/mēn, vai

3% no darījuma vai 10$-20$/mēn.)

SOCIĀLIE TĪKLI KĀ
TIRDZNIECĪBAS PLATFORMAS09

Instagram
vienkāršs saturs, reklāmas izvietošana, maksas reklāma,

saziņa ar klientu, e-veikals. (maksa atkarīga no Facebook izvēlētā pakalpojumu

sniedzēja)

TikTok
īsi video rullīši, lielisks veids kā parādīt ikdienas procesus, gados jaunāka

auditorija. (Social Selling)

Twitter
Vienkāršs saturs, interesēs balstīts (SocialSelling)

LinkedIn
B2B, maksas reklāma



Nav nepieciešamas īpašas zināšanas dizainā
Pamatā piedāvā sagataves, mēs ievietojam savus tekstus, attēlus u.c.

elementus

DIGITĀLĀ SATURA VEIDOŠANAS  PLATFORMU
PRIEKŠROCĪBAS10

Izmēri  atbistoši  pielietojumam
Piedāvā atbilstoša izmēra dizainus atkarībā no pielietojuma -Facebook post,

Facebook story, Facebook event ut.t.

Iespēja veidot animētus digitālos materiālus
Sociālo tīklu reklāmas rullīšus, dažādus citus kustīgus materiālus

Var izmantot ne tikai  digitālajam saturam
izveidotos materiālus var lejuplādēt un fiziski pavairot, var izstrādāt etiķetes,

birkas, dažādus ziņojumus, afišas, bukletus - citus drukājamos materiālus

Ērta l ietošana
Pašam iespēja piekļūt, labot, papildināt, atjaunot, jebkurā laikā, ērts

lietojamības ziņā drag'n'drop princips



VIZUĀLĀ SATURA VEIDOŠANAS
PLATFORMAS

ar ierobežojumiem

ar ierobežojumiem 

ar ierobežojumiem 
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CANVA.COM

Maksa

11,99 EUR/m

PIKTOCHART.COM

GETSTENCIL.COM

29 $/m

DESIGNBOLD.COM

CRELLO.COM

FOTOR.COM

VISME.CO

DESIGNWIZARD.COM

EASIL.COM 7,50 $/m

GENIAL.LY

Bezmakas lietošana

9 $/m

Animācija

7,99 $/m ar ierobežojumiem 

7,99 $/m ar ierobežojumiem 

8,99 $/m ar ierobežojumiem 

29 $/m ar ierobežojumiem 

9,99 $/m ar ierobežojumiem 

ar ierobežojumiem 

ar ierobežojumiem 28,82 EUR/m



SATURA RADĪŠANA12
Saturs ir  ar mēķi
Kāpēc? Kam to vajag? Mani ieguvumi/klienta

ieguvumi 

Saturs ir  plānots
Dienai, nedēļai, mēnesim u.t.t. paveicamais

Skaidras satura realizēšanas
darbības
Ko tieši es darīšu, lai realizētu savi ideju -

materiāli, darbības, ideja, process u.t.t.

SATURA RADĪŠANAS
PIRAMĪDA

Lielais saturs
Video, jautājumu&atbilžu sesijas, vebināri,

raksti

Lielā satura sadalīšana mazākā
Attēli, raksti, citāti, stāsti u.t.t. 

Izplatīšana sociālajos medijos
Mazāku ziņu izplatīšanu dažādos formātos un medijos
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Iespēja vienā kontā veidot komandu
Visi darbinieki strādā vienkopus, redz padarīto un darbu sadaliumu, termiņus

LAIKA PLĀNOŠANAS UN MENEDŽMENTA
PLATFORMU IESPĒJAS UN PRIEKŠROCĪBAS13

Dažāda pielietošana
Darbu plānošana, digitālā satura plānošana, ideju ģrenerēšana, klientu

pieraksts u.t.t.

Pieejamas arī  aplikāciju formā
Ērtas lietošanai gan tiešsaistē, gan mobilajās ierīcēs

Inegrēti  dažādi rīki
Failu glabāšani, rēķinu izrakstīšanai, inventāra uzskaitei u.t.t.



LAIKA PLĀNOŠANAS UN MENEDŽMENTA
PLATFORMAS

Izmēģinājums
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TRELLO.COM

Maksa

CLOCKIFY.ME

TEAMGANTT.COM

10 $/m

CLICKUP.COM

NUTCACHE.COM 6 $/m

ASANA.COM 10,99 EUR/m

BITRIX24.EU 19 EUR/m

AVAZA.COM

MIRO.COM 8 $/m

Darbavirsmas
versija/mobilā versija

9,99 $/m

24,95 $/m

5 $/m

19,95$/m
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Gomoodboard.com/Milanote.com
Ideju glabāšanai un ģenerēšanai – var saglabāt saites, attēlus, video u.c. lietas

vienkopus, iespēja  lietot vairākiem kopā

Prezi.com
Prezentāciju veidošana, tiešsaistes prezentēšana

JotForm.com
Pieteikuma formu, aptauju, anketu veidošana, iegādes formas, pieraksta

formas

Infogram.com
Infografiku veidošana

Dashlane.com
Paroļu glabāšana vienuviet





PALDIES!

Gundega Fedotova
Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs
gundega.fedotova@zrkac.jelgava.lv


