
Internetinės 
rinkodaros 
mokymai 
pradedantiesiems



Mindaugas Bagdonas

• ~6 metai UAB „Gudragalvis“ rinkodaros 

vadybininkas/vadovas

• 2+ metai UAB „Be Kredito“ rinkodaros ir 

komunikacijos vadovas

• Konsultuoju e-komercijos bei Facebook/Instagram 

reklamos klausimais

m i ndaugasbagdonas . com



Mitai apie
marketingą:

• Pagrindinis tikslas - „apgauti“ klientą

• Tai tik reklama!

• Marketingas miręs!

• Veikia atskirai nuo produkto, IT ar 

pardavimų

• Tai tik svetainės, Facebook bei Instagram 

paskyrų administravimas???



INTERNETINIS 

PUSLAPIS



Puslapio sukūrimas 
nebūtinai turi 

kainuoti 
10 000eur



Influencers 

Marketing



Pagrindinės
daromos 
klaidos

• Per sudėtingas dizainas

• Per sudėtinga puslapio struktūra

• Pernelyg daug nereikalingų 

funkcijų



Kuriate naują 
internetinį 
puslapį?

• Mažiau yra geriau

• Ar tikrai būtina kurti dizainą nuo 0?

• Reikalinga funkcija? Greičiausiai ji jau 

sukurta

• Neperdarinėkite tai, kas jau sukurta

• Naudokite turinio valdymo sistemas (TVS)

• Nebijokite pasikonsultuoti



Turinio 
Valdymo 
Sistemos 
(TVS)

• Wordpress

• Shopify

• Wordpress + WooCommerce

• OpenCart

• Magento



Kiek žmonių 
ištestavo Jūsų 

internetinį 
puslapį?



Ar žinote, kas vyksta 

jūsų internetiniame 

puslapyje?





Fiksuokite 
kiekvieną 

veiksmą savo 
svetainėje!





Kokius 
reklamos 
kanalus 
pasirinkti?



Facebook

• ~1.7mln registruotų vartotojų

• 75% aktyvūs vartotojai

• 55% - moterų; 45% - vyrų

• 50min – moterys; 38min – vyrai



Facebook

• Galima pasiekti praktiškai bet kokią

vartotojų grupę

• Organinis pasiekiamumas nulinis

• Skelbti turinį tik savo fanų puslapyje

nebeefektyvu

• Galingi reklamos įrankiai



https://www.facebook.com/ads/library/

https://www.facebook.com/ads/library/




Instagram

• ~700 000 aktyvių vartotojų

• 35% - vyrų; 65% - moterų

• 22min – vyrai; 29min - moterys



Instagram

• Populiariausias tarp jaunimo iki 30 metų

• Dar nepaveiktas Facebook algoritmo

• Populiariausios temos: grožis, maistas, 

įžymybės, kelionės

• Reklama valdoma iš Facebook platformos



Instagram

• Pradėkite nuo pagrindų

• Išsianalizuokite savo nišos #grotažymes

• Bendraukite ir ieškokite naujų pažinčių

• Būkite LABAI atsargūs su bot’ais

• Venkite netikrų sekėjų

• Pagalvokite apie mokamą reklamą



LinkedIn

• ~450 000 aktyvių vartotojų

• 85% - užpildę savo CV

• Vid. praleidžiama laiko -17min



LinkedIn

• Profesionalų vieta

• Labai tinka B2B verslui

• Mažesnės target’inimo galimybės

• Galima parinkti auditoriją pagal profesiją



YouTube

• ~1.6mln vartotojų

• 62% - vyrų; 38% - moterų

• Vidutiniškai praleidžiama – 40min



YouTube

• Tinka žinomumo didinimui

• Populiarūs mokomieji, „how-to“, 

pramoginiai, informaciniai video

• Nr. 2 paieškos platforma 



YouTube

• Pilnai išnaudokite savo profilį

• Optimizuokite kiekvieną video taip, kad 

būtų lengva surasti.

• Išnaudokite kitus kanalus 

populiarindami savo Youtube paskyrą



Influencers 

Marketing



SVARBU!

1. Žinokite savo auditoriją

2. Žinokite influencer’io auditoriją

3. Sekėjų skaičius nėra svarbiausias rodiklis

4. Influencer’ių marketingas yra ilgalaikė 

strategija

5. Duokite influencer’iams laisvę

6. Kaip išmatuosite rezultatus?



unboxed.network

https://unboxed.network/


socialblade.com

https://socialblade.com/














Ką vertėtų 
žinoti apie 
SEO?

• Tai yra ilgalaikė investicija

• Nebandykite apgauti Google!!!

• Vartotojo patirtis visada svarbiausia



Iš ko 
susideda
SEO?

• Vidinis SEO:

• Meta duomenys

• Nuorodų struktūra

• Vidinės nuorodos

• Turinio optimizavimas

• Turinys

• Išorinis SEO

• Plačiau: https://backlinko.com/seo-

checklist#basics



Tiesioginė 

rinkodara



„Veikla, skirta paštu, 
telefonu arba kitokiu 

tiesioginiu būdu siūlyti 
asmenims prekes ar 

paslaugas ir/ar 
teirautis jų nuomonės 
dėl siūlomų prekių ar 

paslaugų.“



GDPR

• Vartotojas pateikdamas savo duomenis

privalo žinoti kur ir kokiais tikslais jie

bus panaudoti.

• Visi kontaktai surinkti neteisingu būdu iki

GDPR yra netinkami toliau naudoti

rinkodaros tikslais.

• Turite turėti visus įrodymus kur ir kaip

vartotojas užsiprenumeravo jūsų

naujienlaiškį

• Turi būti suteikta galimybė bet kada

atsisakyti reklamos



Segmentuokite
savo 

kontaktus







Iš ko susideda 

tiesioginė rinkodara?



El. laiškų 

marketingas



Populiariausi
įrankiai

• MailChimp, Mailerlite

• Aweber, GetResponse

• Drip, ActiveCampaign



Telefoninis 

marketingas



Populiariausi
įrankiai

• ActiveCampaign

• ManyChat

• VertexSMS

• Ir t.t.



Facebook

žinutės







„Push“

pranešimai





onesignal.com

https://onesignal.com/


Galiausiai:

• Paprastumas dažniausiai laimi

• Suasmeninkite žinutes

• Testuokite

• Reguliariai „valykite“ sąrašus

• Automatizuokite







Kaip įvertinti ar reklamos 

kampanija sėkminga?



Impressions/Reach

Impressions: parodymai

Reach: pasiekiamumas



CPC (Cost per Click)

1 paspaudimo kaina = Išlaidos / Paspaudimai



CTR (Click Through Rate)

Paspaudimų proc = Paspaudimai / Parodymai



Cost per Conversion

1 konversijos kaina = Išlaidos / Konversijos



Conversion rate

Konversijos procentas = Konversijos / Paspaudimai



Reklamos grąža (ROAS)

ROAS = Pajamos iš reklamos / Reklamos išlaidos



Neapsiribokite vienu 

rodikliu!!!



Pavyzdys

• Reklamai išleista - 1000 eurų

• Pajamos iš reklamos - 5000 eurų (ROAS x5)

• Konversijų - 200, konversijos vertė – 25 eurai, 
conversion rate – 5%

• CPC - 0.25 eur; CTR – 0,75%



Jeigu CPC –
0,20 euro

• Reklamai išleista – 1000 eurų

• Konversijų – 250, conversion rate – 5%

• Pajamos iš reklamos – 6250 eurų (ROAS x6,25)



Ačiū! Klausimai?


