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SATURS

Kāpēc izmantot Google My Business
Uzņēmuma profila izveide
Pārvaldība un piedāvātās iespējas

1.
2.
3.



If it isn't on Google, it doesn't exist. "Jimmy Wales

https://www.quotemaster.org/q9eb7253c1b8eee9ddbdd3fe9af4f1cf4
https://www.quotemaster.org/author/Jimmy+Wales


Google My Business ir Jūsu uzņēmuma profils Google tīklā. 
Uzņēmuma profils parādās dažādos veidos, kad tiek meklēts pēc uzņēmuma

nosaukuma, pakalpojuma vai produkta veida.



UZŅĒMUMA IEGUVUMI

Meklējot Google meklētājā pēc
atslēgas vārdiem vai lokācijas

iespējams atrast vieglāk un ātrāk.

Vieglāk atrodams Google

meklētājā un kartēs

Google for Business darbojas
līdzīgi kā mājaslapa, to iespējams
papildināt ar jaunumiem, attēliem,

piedāvājumiem, atjaunot darba
laiku u.t.t..

Klientiem iespēja atstāt
atauksmes.

Iespēja informēt klientus par

jaunumiem

Iespēja sekot līdzi meklēšanas
analītikai, meklēšanas plūsmai.

 
Iespēja izmantot Google Ads.

Analītikas rīks



PROFILA IZVEIDOŠANA

Google konts - profila uzturētājam
Izveidot Google for Business kontu
uzņēmumam
Apstiprinājums un konta
aktivizēšana







Esošā biznesa
meklēšana



JA KONTS IR "AIZŅEMTS"

Jāpieprasa Google piekļuve - Google sazinās ar esošo īpašnieku,
noraidījuma gadījumā iespēja pieprasīt pārskatīt lēmumu.

https://support.google.com/business/answer/4566671?hl=en

https://support.google.com/business/answer/4566671?hl=en


Jauna biznesa
pievienošana



Uzņēmuma nosaukums



SIA Uzņēmums

Darbības joma



Lokācijas pievienošana 
(KUR KLIENTI VAR DOTIES)



Darbības
apgabals



Tālrunis 
Mājaslapa
(Facebook, Etsy u.c.)

    Redzams publiski



Atjauninājumu un
rekomendāciju ziņojumi
no Google



Apstiprināšanas
informācija



Apstiprināšana

(Verification )

Kamēr profils nav apstiprināts nevajadzētu tur veikt jebkādas darbības



APSTIPRINĀŠANA

Pa tālruni

Pa e-pastu

Tulītēja pārbaude

Standarta pārbaude ir caur pastu, bet Google

piedāvā vieno no papildus pārbaudes

iespējam:

Lielapjoma pārbaude (10+) - Tabula ar

uzskaitītām lokācijām, pārbude notiek līdz

nedēļai (iespējams Google var prasaīt papildus

informāciju)                        

Adrese

xxxxxxxx



Pievienot darba
laiku



Ziņu saņemšana
no klientiem



Darbības apraksts



APRAKSTI

Atslēgas vārdi - vārdi, kas palīdz atrast jūsu preci vai pakalpojumu.

Īpaši jāpievērš uzmanība aprakstiem - tie palīdz sasniegt Jūsu uzņēmumu, tāpēc svarīgi:

31
10





Attēlu
pievienošana



40EUR piedāvājums
maksas reklāmas
izvietošanai.





PĀRVALDĪBA UN

PIEDĀVĀTĀS IESPĒJAS



SIA Uzņēmums

Vispārīga informācija, Google ieteikumi, aktualitātes



Informācija klientiem



Informācija par uzņēmumu, kas redzama Google meklētājā



Analītikas rīks ar vispārīgo informāciju



Klientu atsauksmes



Tiešā saziņa ar klientiem



Fotoattēlu galerija (klientu, Jūsu, 360 u.t.t..)



Produktu pievienošana



Pakalpojumu piedāvājums



Vietnes veidošana

Iestatījumu pārvaldnieks





Lietotāju pārvaldnieks - var pievienot vairākus piešķirot lomas



Iestatījumu pārvaldnieks



Konta optimizācija

Aktuālākā informācija (darba
laiks, piemēram, svētkos,
piedāvājumi, u.c..)

Papildināta informācija (attēli,
atsauksmes, u.c..)

Profila statistika (sekot līdzi
informācijai par klientu plūsmu)



Konta optimizācija

Veidojam ziņas (Posts), tajā
iekļaujot precīzu tekstu vai
aprakstu ar atslēgas vārdiem

Atbildam uz ziņām un
komentāriem

Ja tādi ir, pievienojam akcijas un
īpašos piedāvājumus, produktus





https://ej.uz/FB_IG_sasaiste
https://ej.uz/DIGI_Google_for_Business


Paldies!

Gundega Fedotova
gundega.fedotova@zrkac.jelgava.lv


