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Ko nozīmē atrast īsto kanālu? 
Kādi ir tavi mērķi? 

Kurus kanālus lieto tava auditorija? 

Kāda ir vietnes specifika? 

Neapstāties un pilnveidoties? 

--- 

Vai tu spēsi uzturēt saturu? 



Kanālu specifikas kritēriji 
- auditorija, ko sasniedz; 

- saturs un forma; 

- valodas stils; 

- citas būtiskas iezīmes. 



Facebook 
Daudzveidīgākā vietne -> lielākais izaicinājums 

Korporatīvais konts 

Darbinieku liecības 
Sasaiste ar reālām personībām 

Kopienas veidošanas iespēja 

Notikumi 
Izklaidējošs saturs 

Konkursi, akcijas, darbības, kas sagaida iesaisti 

Sponsored adds -> auditorijas segmentēšana 
Iepazīt auditoriju 

------ Būt daļai no ikdienas ------ 



Twitter 
Vērtīgi citāti (no pasākumiem, satura utml.) 

Īsi jaunumi 

Joki, asprātības, paradoksi 

Publisks dialogs 

Linki uz ārējiem resursiem 

------ būt daļai no dienaskārtīabs ------ 



youtube 
#howto 

Smieklīgi (level pro) 

Liecības, reāli cilvēki 

Ieskats aizkulisēs, vlog 

Atpazīstamības veicināšana 

Kombinācija ar citiem rīkiem 

------ būt daļai no atslodzes ------ 



instagram 
Vizuāls saturs 

Stories – locations, #, produkti 

Live video 

Izcelties ar saturu 

Mazāka satura konkurence 

Sponsored? 

------ būt daļai no skaistā ------ 



linkedin 
Virtuālais cv 

Biznesa / līderības saturs 

Cilvēkresursu piesaiste 

Sarunu partneru,  
konkurentu u.c. Iepazīšana 

Seo uzlabošana 

Biznesa kontaktu veidošana 

------ būt daļai no biznesa ------ 



Informācijas pārpilnība kopumā veidojas tā iemesla dēļ, ka 
indivīdi uztur lielus tīklus ar paziņām, ar kuriem saistība ir 

vāja un emocionāli attālināta. 
Otrkārt, daudzi lietotāji atzīst, ka lielākā daļa no saņemtās 
informācijas viņiem nav saistoša, tomēr tikai daļa maina 

kādus uzstādījumus, lai ietekmētu saņemto saturu. 
(Ksenia Koroleva, Hanna Krasnova, Oliver Günther) 



pārāk daudz informācijas 
| 
 
 
 
 
| 

algoritmi 



Sociālo mediju algoritmi – veids, kā saturu lietotāja ziņu 
plūsmā kārtot tādā secībā, kas nebalstās nevis 

publicēšanas laikā. 
 

Pamatā tam, ko lietotājs reāli redz, ir divi galvenie faktori, 
kas tiek noteiktā veidā kombinēti. 

Algoritmiskā kvalitāte - Lietotāja uzvedības vēsture 



#prioritātes 
Fb – jēgpilnas, nozīmīgas interakcijas 

Ig – kvalitāte un atbilstība 
Tw – laiks un atbilstība 

Li – saites spēcīgums, iesaistīšanās 



IG stāsts 

Līdz 2016. gada jūlijam – hronoloģiskā secība.  
Problēma – lietotāji tā arī neieraudzīja 70% no visiem 
postiem, 50% no viņu draugu postiem. Posta half-life 
ilgums – 72 minūtes. 
Tagad – lietotāji redzot 90% no draugu postiem. 
 



IG stāsts 

Mašīnmācīšanās iesaiste, lai analizētu lietotāja pagātnes rīcību. 
 
Trīs galvenie faktori: 
1) interese (iepriekšējā rīcība pret līdzīgu saturu, iespējams 
satura vizuāla analīze); 
2) «svaigums» (prioritāte jaunākiem postiem); 
3) attiecības (iepriekšējā interakcija – komentēšana, būšana 
ietagotiem) 
 



IG stāsts 

Vēl trīs būtiski kritēriji: 
1) apmeklējuma biežums;  
2) sekošana; 
3) lietošanas ilgums. 



Facebook 

1) Saturs, kas saņem daudz komentāru, like, atbildes un shares. 
2) Linki, ar kuriem draugi savā starpā dalās Messengerī.  
3) Saturs, ar kuru dalās uzticami lietotāji (to nosaka tas, kāda ir 
iepriekšējā uzvedība, profila kvalitāte). 
4) Live video, kas parasti iegūst lielāku interakciju skaitu. 
5) Saturs, ko publicē lietotāji, kuriem ir regulāras aktivitātes 
vēsture, kā arī kopumā kvalitatīvi iesaistās FB saturā. Gan 
lietotāji, gan lapas saņem pozitīvus punktus par gariem 
komentāriem, par oriģinālsaturu. Punktus var zaudēt, daloties 
ar clickbait saturu, kā arī atklāti aicinot laikot, komentēt, 
dalīties.  



 



 



Twitter 

1) Svaigums. 
2) Lietotāja uzticamība. 
3) Oriģināl saturs, kas radīts tiesi priekš Twitter (un 

neietver linkus). 
4) Iesaistīšanās (iepriekšējā interakcija). 
5) Laiks, kas pavadīts konkrētā lietotāja profilā.  



 



LinkedIn 

1) Atbilstošs saturs (atslēgvārdi). 
2) Posti, ar kuriem jau aktīvi dalās. 
3) Posti ar augstu iesaistīšanos. 
4) Saturs no uzticamiem avotiem.  



https://engineering.linkedin.com/blog/2017/03/strategies-for-keeping-the-linkedin-feed-relevant 



Daudzos gadījumos algoritms veic «pilotpētījumu». 



Kā algoritmu izmantot savā labā? 

1) Saturs, kas mudina uz interakciju. 
2) Ietagot cilvēkus (kas ir saistīti).  
3) Platformām (un auditorijām) piemērots saturs! 
4) Uzturēt profilu kārtībā. 
5) Veidot tīklu, kas atbilst industrijai. 
6) Live video. 
7) Sadarbības projekti. 
8) Influencer marketing. ? 



Jau atkal – balstīties konkrētos datos, pirms  
pieņemt lēmumu. 

 
«Panikas» rīcība (tāda, kas ir nepamatota) sociālo mediju 

algoritma radītās izmaiņu efektu tikai pastiprina. 





 



Satura radīšana un pilnveidošana 

Radīt rīkus 
> «balss» vadlīnijas 

> stila vadlīnijas 

> soc. mediju vadlīnijas 

> sagatavoti templeiti 

Atrast īstos 
cilvēkus 
> Iekšējie eksperti 

> cilvēki, ar ko sekotāji var 
identificēties 

> vadība 

> autoritātes 

Būt labākajiem 
> ieraudzīti, kurš saturs 
strādā 

> identificēt, kas notiek ārēji 
un iekšēji 

> Plānošanas kalendārs 



5 satura vērtības 
AUTENTISKUMS 

STRUKTŪRA 
VIZUALITĀTE 

MULTIMEDIALITĀTE 
INTERAKCIJA 



Autentiskums 





STRUKTŪRA 





VIZUALITĀTE 









MULTIMEDIALITĀTE 





Interakcija 





6 satura tendences: 
- lietotāju radītais saturs; 

- humors; 
- influenseri / vēstneši; 

- zīmolu sadarbība 
- sociālā atbildība; 

- čatboti. 















Galvenais noteikums – apdomāt: 
 

KAM 
| 

KUR 
| 

KĀ 
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