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MĒRĶAUDITORIJAS



Mērķauditorija

• Kas ir jūsu auditorija? 
• Kas viņiem patīk/ nepatīk? 
• Kā viņi iesaistās komunikācijā? 
• Kāds saturs viņiem patīk? 
• Kādās diskusijās viņi iesaistās?
• Kas viņiem ir nepieciešams no jūsu zīmola?
• Kas ir tas foršais, ko jūsu zīmols spēs viņiem dot?

!!! Mums ir maksimāli jāizprot savs klients
(sekotājs) 



Facebook sekotāji



YouTube statistika



YouTube sekotāji/ skatītāji



Instagram sekotāji



LinkedIn 
sekotāji/ 
apmeklētāji
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Papildu jautājumi mērķauditorijas
iepazīšanai

• Kur mērķauditorija pavada laiku?

• Kādas ir klientu intereses? 

• Kādas valodas klienti lieto?

Svarīgi, lai mēs esam maksimāli tuvu savai
auditorijai, jo mums ir jākomunicē par līdzīgām
lietām, mums jābūt viedoklim, kas ir maksimāli
tuvs/ autentisks



Kas patīk mūsu mērķauditorijai?

• Izrādīšanās?
• Reputācijas veidošana (profesionalitātes

spodrināšana)?
• Savas būtības definēšana?
• Attieksmes parādīšana?
• Noskaņojuma paušana?
• Pašapliecināšanās (testi)?
• Attieksmes paušana pret jautājumiem, kas 

patiešām rūp?
• Personiskā labuma meklēšana?



FACEBOOK



Facebook

• Facebook – vislabāk veidojas komūnas, domu biedru grupas, 
zīmolu mikrogrupas

• Pasaulē lielākā sociālo mediju platforma
• Latvijā ir aptuveni 0,97 miljoni lietotāju
• Ziņas apjoms nav ierobežots
• Svarīga emocija
• Plašas formātu iespējas:

▪ Galerijas
▪ Informācija
▪ Video 
▪ Pasākums
▪ Aptauja
▪ Tiešraides



Zīmola lapa
ārējai
komunikācijai





Latvijas rādītāji Facebook

• 57% ir sievietes un 43% vīrieši (vecumā virs 18 gadiem)
• Visvairāk Facebook lietotāju sieviešu – 26% - ir vecumā no 25 līdz 34 

gadiem. Arī vīrieši šajā vecuma grupā ir vislielākā šīs platformas lietotāju 
grupa – 33%.

• Tai seko 35 līdz 44 gadus veci cilvēki 22% sieviešu un 24% vīriešu.
• Vismazāk lietotāji ir vecumā pēc 65 gadiem
• 56% lietotāju dzīvo Rīgā un tās reģionā. 

– Citas lielākās pilsētas pēc lietotāju skaita ir Liepāja, Daugavpils, Jelgava, 
Rēzekne, Ventspils, Valmiera, Jūrmala, Jēkabpils un Ogre.

• Visbiežāk – 48% FB tiek lietots tikai viedtālrunī. 47% lietotāju to pārskata 
gan datorā, gan viedtelefonā, bet 6% šo sociālo tīklu lieto tikai datorā.

• Augoša auditorija vecuma grupā no 35 līdz 54 gadim, bet lejupslīdoša
vecuma grupā no 25 līdz 34 gadiem

• Vairāk lietojam ik dienas, nevis tikai reizi nedēļā

Avots https://www.db.lv/zinas/facebook-lietotaju-skaits-latvija-2019-gada-sasniedzis-
900-tukstosus-494246)

https://www.db.lv/zinas/facebook-lietotaju-skaits-latvija-2019-gada-sasniedzis-900-tukstosus-494246


Komunikācijas regularitāte Facebook

• Minimums – 3 ieraksti nedēļā
• Ja ir svētku dienas, piemēram, 18. 

novembris, Lieldienas, Tēvu diena
utml., tad veidojam arī šādus
specializētos ierakstus (klāt jau
paredzētajiem 3 ierakstiem)

• Labs laiks komunikācijai ar iesaisti, 
piemēram, izpārdošanai, aktualitātēm, 
konkursiem, ir svētdienas vakari, kad
cilvēki atgriežas no brīvdienām, jo tad ir
gatavi ieskatīties telefonā

• Veidojot ierakstus noteikti jāņem vērā
laikapstākļi, jo sliktos laikapstākļos mēs
pavadām vairāk laika sociālajos medijos



#mirkļbirkas

• Mirkļbirku lietošana palielina iespējamās
auditorijas iesaisti

• #mirkļbirkas palīdz atrast jūsu zīmolu FB 
meklētājā

• Iesaka likt katrā ierakstā līdz 5 
#mirkļbirkas
– Pirmā mirkļbirka vr būt zīmola jeb lapas

nosaukums
– Otrā mirkļbirka var paskaidrot jūsu

ierakstu, ko esat publicējuši
– Trešā mirkļbirka paskaidro, kas esam
– Pēdējā mirkļbirka var būt tā, kas 

paskaidro vairāk, kas ierakstā publicēts, 
ja zīmola lapai un publikācijā
redzamajam produktam ir atšķirīgi
zīmoli, tad var būt šī zīmola nosaukums



Ik pa laikam
iečekojoties
vietā, kur mūsu
organizācijai ir
fiziska atrašanās
vieta, veicinām tā
popularitāti



Pasākumu izveidošana



Auditorijas piesaiste pasākumam



Dažādu grupu izmantošana mūsu zīmola
popularizēšanai

• Pirms meklējam grupas, jāpārzina mūsu zīmola/ produkta vai pakalpojuma
mērķauditorija:
– Dzimums
– Intereses
– Aptuvenā atrašanās/ dzīvesvieta
– Valodas, kurās komunicē

• Sievietēm/ mammām populārākās grupa ir Atsaucīgo māmiņu forums
• Vīriešiem populārākās grupas ir Steidzami&ātri un Tirgus. Pārdod.Pērk. 

Maina
• Piesekojoties šīm grupām, skatāmies, lai tajās ir daudz sekotāju
• Vislabākais veids komunikācijas uzsākšanai grupās – vai nu dalīties ar kādu

jau zīmola lapā publicētu ierakstu un pievienot klāt atsauksmi, vai arī
iesākt diskusiju, vaicājot, kur var iegādāties kādu preci vai pakalpojumu
(šādā gadījumā jābūt sabiedrotajiem, kuri atbildēs un mudinās pirkt/ 
meklēt Jūsu piedāvājumu)

• Šādā veidā komunicējot grupās, var iegūt jaunus pasūtījumus, sekotājus, 
klientus, kā arī veicināt jūsu zīmola lapas apmeklējumu







INSTAGRAM



Instagram

• Instagram ir vizuālā tēla veidošanas vieta
• Bildes ar vai bez tekstu
• Video ne tikai ziņu plūsmā
• Svarīga emocija par to, ko vēlaties parādīt🤪
• Iespēja iesaistīt/ kļūt par viedokļa līderiem
• Būtiskas ir mirkļabirkas ###
• Šodien populārākais instruments ir Insta Stories un Insta TV
• Spēcīgs kanāls jauno vecāku uzrunāšanai
• Augsts iesaistes līmenis
• Primārās grupas ar kurām komunicēt – no 15 līdz 34 gadiem
• Strauji augoša mērķauditorija vecumā no 35 līdz 44 gadiem
• Aktīvi lietojam katru dienu
• Instagram demogrāfijas rādītāji (ENG) 

https://sproutsocial.com/insights/new-social-media-demographics/#IG-
demos

https://sproutsocial.com/insights/new-social-media-demographics/#IG-demos




Komunikācijas regularitāte Instagram

• Minimums – 5 ieraksti nedēļā

• Katru dienu vismaz 2 storiji

• Ierakstus var plānot, izmantojot
rīku Later.com

• Storijus var ieplānot caur FB 
Business manager



Instagram ierakstu tēmas

• Vislabāk domāt 3 galvenajās kategorijās:
– Teksts jeb vēstījums, ko vēlamies nodot savai

mērķauditorijai

– Cilvēks jeb stāstnieks, kurš stāsta vai rāda, var 
izmantot klāt pakalpojuma, produkta vizuāļus jeb
pašus produktus

– Produkts vai pakalpojums, ko vēlamies pārdot

• Instagram komunikācijas centrā ir personība jeb
cilvēks, tādēļ vēlams veidot visu komunikāciju
caur savu pieredzi, tas strādās vislabāk



#mirkļbirkas

• Mirkļbirku lietošana palielina iespējamās
auditorijas iesaisti

• Jo vairāk #mirkļbirkas, jo lābāk

• Līdz 30 #mirkļbirkām pie viena ieraksta būtu ok

• Var likt, piemēram, 3 #mirkļbirkas pie ieraksta
teksta jeb redzamajā daļā, bet pārējās ierakstīt
komentārā

• Idejas sava zīmola mirkļbirkām varam meklēt
www.best-hashtags.com

http://www.best-hashtags.com/


#mirkļbirku meklētājs



Instagram komentāri

• Ir labi reaģēt uz komentāriem un uzdot
pretjautājumus

!!! Paldies un diskusiju pabeidzam mēs ☺

• Komentējam citu profilu ierakstus, jo tādā veidā
varam piesaistīt savam profilam sekotājus

– Paskatāmies, kuri profili patīk, ar kuriem varētu
sadarboties

– Šiem profiliem var ieslēgt paziņojumus, lai saņemat
visus jaunos ierakstus



Citu zīmolu tagošana

• Storijos noteikti tagot citus
zīmolus, jo:

– Iegūsim plašāku auditoriju

– Citi zīmoli retvītos mūsu ziņu jeb
pievienos savā storijā

– Citi zīmoli mudinās pie jums
iegādāties produktu vai
pakalpojumu

– Būs lielāka sekotāju/ lietotāju
iesaiste



Auditorijas iepazīšana caur storijiem



Auditorijas iepazīšana caur storijiem



Uz tikšanos!

Kristīne Tjarve

LMT 29296617

e-pasts: kristine.tjarve@interact.lv 

https://www.linkedin.com/in/kristinetjarve/

https://www.linkedin.com/in/kristinetjarve/

