
Lankytojų Kontaktų Interneto 
Svetainėje Ir “Facebook” 

puslapyje rinkimas
5 Modulis
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Šiame modulyje sužinosite:

Dovanojimo kultūra: kokia yra “masalo” sukūrimo ir nemokamo dalinimo 
lankytojams prasmė? Kodėl tradiciniai lankytojų kontaktų rinkimo būdai 
neveikia ir turi būti skubiai pakeisti?

Išbandytos idėjos kaip sukurti efektyvų “masalą”, kuris labiausiai skatintų 
Jūsų interneto svetainės ir “Facebook” puslapio lankytojus palikti savo 
kontaktus.

Koks yra “masalo” kūrimo eiliškumas ir priemonės?

Kaip tinkamai integruoti ir pateikti “masalo” pasiūlymą Jūsų interneto 
svetainėje ir “Facebook” puslapyje?
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Dovanojimo kultūra: kokia yra “masalo” sukūrimo ir 
nemokamo dalinimo lankytojams prasmė?
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Reciprokiškumas

Tai socialinė norma, lūkesčiai, kad žmogus atsakys į gerą poelgį ar 
dovaną tuo pačiu arba panašiu geru poelgiu.

Padaryti ką nors naudingo ir nemokamo beveik nieko nekainuoja - tik šiek 
tiek laiko sukuriant dovaną ir padedant jai sklisti.

Dovanojimas stipriai sumažina potencialaus kliento išankstinį nusistatymą 
ir leidžia jums lengviau įgyvendinti savo marketingo kampaniją.
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Kodėl tradiciniai lankytojų kontaktų rinkimo būdai 
neveikia ir turi būti skubiai pakeisti?
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Ką reiškia išsaugoti kliento 
kontaktą?

1.Reguliarios komunikacijos su potencialiais klientais galimybė.

2.Glaudžių santykių su potencialiais klientais užmezgimo, palaikymo 
galimybė.

3.Pakartotinų pardavimų vykdymo galimybė.

4.Rekomendacijų, virusinės žinutės sklaidos galimybė.
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“Masalas” ir paprasta prenumerata

Žmogus neturi pakankamai priežasčių 
prenumeruoti naujienų. 

Ką jis gauna mainais už savo el. pašto adresą? 

Kodėl jam to reikia? 

Ar tikrai tos naujienos bus jam įdomios, aktualios, 
ar tik paprastos reklamėlės?
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Dar viena, ypač svarbi “masalo” 
paskirtis

“Masalas” taip pat leidžia Jums tapti savo rinkos ekspertu - verslu, kuris 
ne tik parduoda prekes ar paslaugas, bet ir vykdo potencialių klientų 
švietimą, mokymą.

Todėl “masalas”, jeigu yra įmanoma, turi būti kiek įmanoma labiau 
švietėjiškas, suteikiantis naudingos informacijos ir leidžiantis įsitikinti Jūsų 
kompetencija, keliantis pasitikėjimą.

Taip jūs iš pardavėjo tapsite autoritetu, patikimu patarėju ir draugu.
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Išbandytos idėjos kaip sukurti efektyvų “masalą”, 
kuris labiausiai skatintų palikti kontaktus.
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4 populiariausi formatai “masalui”
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Specialus pranešimas. 1-10 psl. dokumentas, kuriame pateikiate 
koncentruotą informaciją apie tai, į ką reikia atsižvelgti klientui 
ieškant ir renkantis produktą/paslaugą (pvz.: 7 didžiausios klaidos, 
kurias žmonės daro rinkdamiesi ......... ir kaip jų išvengti).

e-Knyga. 10-50 psl. dokumentas, kuriame pateikiate naudingus 
patarimus, rekomendacijas, tiesiogiai susijusias su Jūsų veikla 
(pvz.: 21 praktinis patarimas kaip savarankiškai atlikti kosmetinį 
būsto remontą).

Nuolaidų kuponas. Specialus nuolaidų kuponas, kurį klientas 
gauna el. paštu vos įvedęs savo el. pašto adresą.

Specializuoti savaitraščiai, mėnraščiai, e-žurnalai.
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Paskaita. 5-15 min. trukmės instrukciniai audio įrašai, kuriuose 
dalinatės naudingais praktiniais patarimais apie tai kaip geriausiai 
panaudoti Jūsų produtus/paslaugas; įsisavinti tam tikrą įgūdį, 
mokytis užsienio kalbos.

Interviu. Interviu su gerbiamais ir pripažintais savo srities 
ekspertais.

Jungtinis MP3-PDF masalas. Jeigu dirbate konsultacijų srityje, 
sujunkite ir žmonėms padovanokite tiek audio paskaitas, tiek PDF 
pranešimą ar el. knygą. Tai padidins dovanos vertę.
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Paskaita - mini seminaras. 5-15 min. trukmės instrukciniai video 
seminarai, kuriuose dalinatės naudingais patarimais, sprendimais.

Interviu. Interviu su gerbiamais ir pripažintais savo srities 
ekspertais, žymiais žmonėmis.

Jungtinis VIDEO-PDF masalas. Jeigu dirbate konsultacijų srityje, 
sujunkite ir žmonėms padovanokite tiek video paskaitas, tiek PDF 
pranešimą ar el. knygą. Tai padidins dovanos vertę.

Produkto-paslaugos prezentacija. Su PowerPoint ar Keynote 
programa parenkite prezentaciją, kurią vėliau įgarsinsite.
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El. naujienlaiškis. Tradicinis masalas su produktų ar paslaugų 
pasiūlymais, akcijomis, naudingais patarimais, partnerių 
pasiūlymais.

5-7 dalių naudingų patarimų kursas el. paštu. Tai Follow-Up 
kampanijos sudėtinė dalis. Žmogui pasiūlote per 5-7 kartus atsiųsti 
naudingus straipsnius, atmintines, kurios padės greičiau išmokti 
tam tikrą dalyką, pvz.: kaip savarankiškai atlikti kosmetinį namų 
remontą - sienų dažymas ar tapetavimas, grindų dangos keitimas ir 
t. t. Ir kiekviename laiške rekomenduojate tam darbui reikalingas 
medžiagas, įrankius iš savo el. parduotuvės.

Virusinė rinkodara. Jūs pasiūlote žmogui X dovaną, mainais už 
tai, jeigu jis persiųs Jūsų žinutę/rekomenduos Jūsų prekę/paslaugą 
savo 10 draugų. Arba tas, kuris rekomenduos daugiausiai, laimės 
įsteigtą prizą (rizika: gali įvesti blogus el. pašto adresus).
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Koks yra “masalo” kūrimo eiliškumas ir priemonės?
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1 žingsnis: Tema ir turinys

“Masalas” turi atsakyti į kliento klausimą - “Kodėl aš turėčiau norėti gauti 
šią dovaną, prenumeruoti naujienas?”

Visi esame šiek tiek savanaudžiai, todėl mūsų kaip internetinio 
marketingo ekspertų tikslas - parodyti potencialiems klientams vertę, 
kurią jie gaus mainais palikdami savo kontaktus.

“Masalo” tema ir turinys turi padėti spręsti konkrečią kliento problemą, 
kurią vėliau galutinai išspręs Jūsų produktas/paslauga.
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1 žingsnis: Tema ir turinys

Surašykite idėjas - kokią naudingą informaciją ir pridėtinę vertę 
galėtumėte duoti savo potencialiems klientams, ir kas glaudžiai yra susiję 
su jūsų produktais/paslaugomis.

Paruoškite scenarijų - tekstus, kuriuos įgarsinsite audio įraše ar video 
pristatyme, ar įtrauksite į knygą, naujienlaiškį (viską surašykite teksto 
redagavimo programoje).

Naudokite viešai prieinamus informacinius šaltinius, kad dar labiau 
sustiprintumėte savo “masalą”: Wikipedia.org, specializuotos knygos, 
forumai, užsienio ekspertų straipsniai ir kt.
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2 žingsnis: Formatas, gamyba, 
talpinimas

Pasirinkite formatą, kuriame bus pateiktas jūsų “masalas” - PDF, audio, 
video ar el. paštu siunčiamos naujienos.

Prisiminkite: didžiausią vertę kliento akyse turi PDF, audio arba video 
prezentacijos - paskaitos, arba jungtinis “masalas” - audio ar video kartu 
su PDF.

Kokios priemonės ir įrankiai reikalingi kiekvienam iš šių “masalų” formatų 
parengti?
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Reikia turėti: MS Word, Pages, OpenOffice ar Google Docs teksto 
redagavimo programas arba MS PowerPoint ar Keynote 
prezentacijų kūrimo programas.

Viršelio dizainui, apipavidalinimui rekomenduojame naudotis: 
nemokamuose portaluose pateikiamomis nuotraukomis, ikonomis

Nemokamų nuotraukų puslapis: www.sxc.hu ir nuotraukų redaktorius picresize.com 

Nemokamų ikonų puslapiai: www.iconfinder.com arba findicons.com

Parengus “masalą”, jį reikia konvertuoti į PDF formatą. Jeigu 
neturite “Adobe Acrobat” programos, tai rekomenduojame naudotis 
nemokama konvertavimo sistema internete: www.freefileconvert.com

Patalpinimas: jūsų serveryje arba box.net
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Reikia turėti: audio įrašymo programą. Rekomenduojame 
nemokamą programą: audacity.sourceforge.net ir www.hardas.lt/index.php/tag/
free-audio-recorder-download arba “Google” paieškoje įveskite “free audio recorder for ...” 

Reikia turėti standartinį arba USB mikrofoną (jeigu jūsų 
kompiuteryje yra integruotas mikrofonas, galite naudoti jį - bet garso 
kokybė bus prastesnė):

Mes naudojame šį “Blue Yeti” USB mikrofoną: www.midiaudio.com/product/blue-yeti 

Kiti mikrofonai: http://www.b-a.lt/paieska.php?search_word=mikrofonai 

Naudodami pasirinktą audio įrašymo programą, įgarsinkite 
savo parengtus tekstus ir išsaugokite .mp3 formatu. Gali 
pasitaikyti taip, kad išsaugoti leis tik .wav formatu, tad konvertuoti 
audio įrašą .mp3 formatu galite čia: www.freefileconvert.com

Patalpinimas: jūsų serveryje arba box.net ir www.soundcloud.com
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Medžiagos pateikimui reikia turėti: MS PowerPoint ar Keynote 
prezentacijų kūrimo programas. 
Prezentacijų, mini paskaitų filmavimui reikia turėti: 
www.techsmith.com/camtasia / http://www.telestream.net/screen-flow/overview.htm 
darbalaukio filmavimo programas. 
Įgarsinimui reikia turėti mikrofoną (rekomenduotina USB). 
Skaidrių dizainui, apipavidalinimui rekomenduojame naudotis:

Nemokamų nuotraukų puslapis: www.sxc.hu ir nuotraukų redaktorius picresize.com 
Nemokamų ikonų puslapiai: www.iconfinder.com arba findicons.com

Parengiate tekstus, skaidres. Filmuojate ir kartu įgarsinate savo 
prezentaciją. Išsaugote ją .FLV arba .MOV, arba .AVI formatais.
Patalpinimas: jūsų serveryje arba jūsų kanale www.youtube.com
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Viskas ko reikia: naujienlaiškių siuntimo programa (sender.lt) ir 
naujienlaiškio dizainas, atitinkantis jūsų firminį stilių.
Jeigu nusprendėte siūlyti tik naujienlaiškį: tai iš anksto 
parengiate pirmojo naujienlaiškio turinį, naudingą informaciją 
ir specialius pasiūlymus (kad žmogui vos tik įvedus el. pašto 
adresą, būtų automatiškai atsiunčiamas pirmasis laiškas).
Jeigu nusprendėte siūlyti 5-7 dalių naudingų patarimų kursą el. 
paštu: tai iš anksto parengiate visas dalis, jų turinį ir savo 
pasiūlymą, pateiktą kiekviename laiške iš karto po jūsų naudinga 
medžiaga. Tokiu atveju sender.lt sistemoje nustatysite datas per 
kiek laiko turi būti išsiųstos visos dalys autopilotu kiekvienam 
naujam prenumeratoriui.
Patalpinimas: visus laiškų šablonus turėsite naujienlaiškių siuntimo 
programoje (sender.lt).
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3 žingsnis: 3D “masalo” nuotrauka

Interneto svetainės ir “Facebook” puslapio lankytojų akys turi apčiuopti 
jūsų “masalą”.

Labai svarbu, kad tai nebūtų vien tekstas pvz.: Gaukite nemokamą el. 
knygą “XYZ”.

Žmogus turi matyti DAIKTĄ, nesvarbu, kad jo vis tiek negalės paliesti.

Šį 3D “masalo” vaizdą galėsite padaryti nemokama interneto programa: 
www.3d-pack.com 
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4 žingsnis: “Ačiū” puslapio arba 
auto-atsakiklio su nuoroda 
“masalo” atsisiuntimui sukūrimas

Pagrindinė taisyklė: klientui įvedus el. pašto adresą ir paspaudus 
mygtuką “Gauti naujienas”, “Gauti knygą”, jam turi būti iš karto pranešta 
“Patikrinkite savo pašto dėžutę. Jums ką tik buvo išsiųstas laiškas su 
nuoroda knygos atsisiuntimui” arba žmogus turi būti iš karto perkeliamas į 
“Ačiū” puslapį, kuriame gali parsisiųsti jūsų “masalą”, peržiūrėti video.
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Kaip tinkamai integruoti ir pateikti “masalo” 
pasiūlymą Jūsų interneto svetainėje ir “Facebook” 
puslapyje?
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“Masalo” pasiūlymo struktūra
Skambi antraštė (Gaukite NEMOKAMĄ El. KNYGĄ “21 praktinis 
patarimas kaip savarankiškai atlikti kosmetinį būsto remontą”).
3D “masalo” nuotrauka.
Rekomenduojame iki dviejų laukelių kontaktams (vardas ir el. pašto 
adresas. Statistika: jeigu prašoma tik el. pašto adreso, prenumeratorių 
skaičius išauga 5-20%). Vėliau, žmogui tapus jūsų klientu, jūs vis tiek 
gausite išsamesnę informaciją.
Aktyvus pasiūlymas (Gauti knygą; Gauti video paskaitas; Gauti 
patarimus). 
Apačioje, mažomis raidėmis įkelkite tekstą “Sutinku gauti naujienas, pasiūlymus. 
Žinau, kad jeigu norėsiu, bet kada galiu jų atsisakyti” arba “Mūsų privatumo politika saugo Jūsų el. 
pašto adresą. Mes niekada neparduosime, neišnuomosime ar kitaip neperduosime Jūsų duomenų).
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GAUK NEMOKAMĄ EL. KNYGĄ 
“21 praktinis patarimas kaip savarankiškai atlikti 

kosmetinį būsto remontą su mažiausiomis sąnaudomis”

El. paštas

Gauti knygą

Vardas

Sutinku gauti naujienas, pasiūlymus. Žinau, kad jeigu norėsiu, bet kada galiu jų atsisakyti
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“Masalo” pasiūlymo integravimas 
interneto svetainėje

Vienintelė ir pagrindinė taisyklė - “masalo” pasiūlymas turi būti aiškiai 
pastebimoje svetainės vietoje ir iš karto “kristi” į akį.
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Pavyzdžiai

http://www.pardavejuklubas.lt/
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http://www.tripadvisor.com/
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http://store.nike.com/us/en_us/
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https://www.harrods.com/register
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“Masalo” pasiūlymo integravimas 
“Facebook” puslapyje

“Masalo” pasiūlymas pateikiamas naujai sukurtoje skiltyje “Facebook” 
fanų puslapyje (naudojant Static FBML aplikaciją).
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http://www.facebook.com/atlantis?v=app_96240565488

Pavyzdžiai
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http://www.facebook.com/brendonburchardfan
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http://www.facebook.com/groupon

39



Seminaro apibendrinimas

Šiame seminare sužinojome kodėl yra verta ir naudinga savo svetainės 
lankytojams suteikti papildomos nemokamos vertės ir vykdyti 
“reciprokiškumu” paremtą marketingą.

Aptarėme geriausias ir lengviausiai įgyvendinamas “masalo” idėjas, 
populiariausius formatus.

Sužinojome koks yra “masalo” kūrimo eiliškumas ir naudojamos 
programos, pagalbinės priemonės.

Išsiaiškinome kur ir kaip reikia pateikti savo “masalo” pasiūlymą, kad jis 
atkreiptų didesnį lankytojų dėmesį.
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Sekančiame modulyje sužinosite:
Kokia yra pati svarbiausia taisyklė, be kurios dar nė viena el. pašto 
rinkodaros kampanija nesusilaukė sėkmės?
Kokios yra dažniausiai pasikartojančios naujienlaiškių dizaino klaidos?
Kokie yra pagrindiniai naujienlaiškio dizaino kūrimo žingsniai?
Kokios el. laiškų antraštės pritraukia daugiausiai skaitytojų dėmesio?
Kada geriausiai siųsti savo el. laiškus – pasiūlymus?
Kodėl kartais paprastas juodai-baltas laiškas kartais parduoda kelis kartus 
daugiau, negu išvaizdus ir nuotraukų prikimštas naujienlaiškis?
Kaip parengti “Follow-Up” kampaniją, kitais žodžiais, jūsų priminimus-
pakartojimus, kad jie būtų draugiškai sutinkami jūsų potencialių klientų ir 
svarbiausia – sėkmingai ir reguliariai parduotų jūsų siūlomas prekes ar 
paslaugas.
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Ačiū ir iki greito susitikimo :)
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