
CEĻŠ UZ BIZNESA ATTĪSTĪBU

KĀ PAŠAM IZVEIDOT VEIKSMĪGU
FACEBOOK REKLĀMAS KAMPAŅU ?

Daži triki un padomi



Reklāma sociālajos tīklos ir viens no mūsdienu
digitālā mārketinga tiešsaistes kampaņu
veidiem, kas ir mērķēts uz konkrētas
mērķauditorijas sasniegšanu populārajā
Facebook platformā. 

Ņemot vērā faktu, ka aktīvo lietotāju skaits
platformā sasniedz aptuveni 1,2 miljonu aktīvu
lietotāju Latvijā, šī reklāma platforma ir viena no
visefektīvākajām digitālā mārketinga
izpausmēm. 

Pirmais solis ar ko ir jāsāk jāizveido Facebook
biznesa lapa.

Kas vispār ir Facebook
reklāmas kampaņa?



Mērķauditorijas atlase tiek balstīta uz tādiem
faktoriem kā lietotāju atrašanās vieta, vecuma
intervāls un profilā norādītās intereses.

Mērķauditorijas iestatījumus ir iespējams
optimizēt atkarībā no reklāmas kampaņas
uzrādītajiem rezultātiem, vēlamo rezultātu, kas
uzņēmējam paver lielisku iespēju analizēt
iestatītos mērķauditorijas atlases datus un to
efektivitāti attiecībā uz izvirzīto mērķi un efektīvi
izmantot reklāmas budžetu.

Kādi ir Facebook reklāmas
mērķauditorijas noteikšanas kritēriji?



Šāda tipa reklāmas kampaņa var tikt izveidota ar
vairākiem mērķiem, piemēram, lietotāju plūsmas
palielināšana, jaunu produktu vai pakalpojumu
virzīšana, kā arī pārdošanas apjoma palielināšana. 

Precīzi nosakot kampaņas mērķi Jūsu reklāmas un tās
mērķauditoriju un analizējot reklāmas rezultātus
kampaņas darbības laikā, uzlabot reklāmas kampaņas
efektivitāti, uzņēmējs var īstenot jebkuru no augstāk
minētajiem mērķiem, kā arī veiksmīgi vairot sava
uzņēmuma atpazīstamību. 

Mērķa lapa var būt speciāli izveidota piezemēšanās lapa
vai biznesa lapa.

Kāpēc Facebook reklāmas ir lieliska
izvēle uzņēmumiem?



Lielākā daļa uzņēmumi algo darbiniekus,
kuri pārvalda uzņēmumu lapas sociālajos
tīklos. Nereti šiem darbiniekiem ir arī citi
darba pienākumi, ne visi ir vienlīdz labi
tekstu veidotāji un fotogrāfi vai dizaineri.

Tāpēc bieži šo iemeslu dēļ cieš tieši
uzņēmuma lapas sociālajos tīklos. Beigās
sanāk lieki iztērēta nauda un laiks, bet
rezultāta nekāda. Tāpēc ir svarīgi saprast,
kā saturu padarīt labāku un kā ar
reklāmām panākt vēlamo rezultātu.

Kāpēc ir vērts investēt laiku
un naudu Facebook?



Neviens nevēlas tērēt laiku un veidot bezjēdzīgu
saturu. Tomēr pat viskvalitatīvākais un
aizraujošakais saturs var palikt nepamanīts, ja nav
izvēlēta pareizā stratēģija. 

Lai gan dabiski (organic reach) sasniegt auditoriju
vēl joprojām ir iespējams, bet lieliskiem
rezultātiem vajag papildu reklāmas budžetu.

Pašreiz tiek uzskatīts, ka līdz 2023. gadam
ieņēmumi no reklāmām pieaugs par 24,5%. 

Tradicionālā reklāma kļūst arvien dārgāka un
neelastīgāka, tāpēc nav nekāds brīnums, ka 72%
mārketinga speciālisti joprojām turpina izmantot
Facebook, lai sasniegtu savus klientus. Galu galā
šajā sociālajā tīklā ir vairāk nekā 2 miljardi aktīvo
lietotāju.



Dažādi reklāmu formāti,
mērķauditorijas atlases iespējas,
bagātīgs izvietošanas piedāvājums,
nemaz nerunājot par iespējām
vienlaikus reklamēties arī Instagram
un WhatsApp, padara Facebook par
mārketinga platformu, ko ir grūti
pārspēt. 

Un, lai gan sociālais tīkls ir ļoti
piesātināts ar reklāmām, (74%
lietotāju apgalvo, ka ir pārāk daudz
reklāmu), Facebook reklāmas
joprojām saņem daudz skatījumu
un klikšķu.



Sākot plānot reklāmas kampaņu, jāsaprot, kādas ir
uzņēmuma pamatvērtības un reklāmas mērķi.

Kampaņas mērķis ir būtisks, lai palīdzētu Facebook
saprast, ko vēlaties sasniegt ar savu budžetu.

Tam jāsakrīt ar uzņēmuma mērķiem. Izvēlēties
nepareizo ir pavisam vienkārši. Pirkumi mājaslapā,
reakcija uz Facebook ziņām, aplikāciju
lejupielādēšana – tie visi var būt zelta vērti, bet tikai
tad, ja tie sakritīs ar uzņēmuma mērķiem. 



Ja neesat pārliecināts par pareizo
mērķu izvēli, izmantojiet A/B
testēšanu – divas kampaņas, kas
darbojas vienlaikus ar dažādiem
mērķiem. 

Pēc šāda testa varēs redzēt, kurš
mērķis strādā labāk. 

Tiklīdz zināsiet kampaņas mērķi,
tad varēsiet sākt rēķināt, cik tas
izmaksā un izmērīt ieguvumus
no tās.



Sākotnēji reklāmas kampaņas veidošana ir
neliela veiksmes spēle. Bet tiklīdz Facebook
sāk rādīt pirmos datus, tā var sākt pieņemt uz
datiem balstītus lēmumus. 

Tomēr, lai datus varētu sākt analizēt, jāpajiet
kādam laikam, parasti vismaz vienai nedēļai,
bet vislabāk būtu nogaidīt divas. 

Līdzīgi kā Google, arī Facebook reklāmas
kampaņas laikā mācās. Jo ilgāk reklāma
darbojas, jo veiksmīgāk sociālais tīkls spēj
noteikt, kad, kam un ko radīt un nerādīt. Ja
topošos klientus vedat uz savu mājaslapu,
datu analīzei izmantojiet arī Google Analytics
un Facebook Pixel.

Facebook datu mērīšana



Iespējams, pēc sākotnēji iegūtajiem datiem
liksies, ka reklāmas kampaņa nav veiksmīga, jo
sasniegta maza auditorija vai ir maz reklāmas
reakciju. 

Bet neaizmirstiet par savu mērķi! 

Ja tas ir pirkumu veicināšana mājaslapā,
skatieties, vai šie pirkumi tiek veikti. Ja tiek,
tad neatkarīgi no sasniegtās auditorijas
lieluma, tā strādā. 

Padomi Facebook datu analizēšanai



Protams, var būt citādāk: sākotnējie rādītāji ir labi,
ir daudz reakciju reklāmas ziņai, ir daudz klikšķi,
bet no tiem īsti nav nekāda jēga, jo neviens neko
nenopērk vai nepiezvana uzņēmumam. Jā, arī tā
var būt. 

Šādā gadījumā jāskatās, vai mērķauditorija ir
atlasīta pareizi un vai pati reklāma mudina cilvēkus
iepirkties.



Facebook piedāvā ļoti daudz datu – sasniegtā
auditorija, auditorijas iesaiste, reakcijas, pirkumi,
mājaslapas apmeklējumi u.c. Kurš no šiem ir
visvarīgākais un vislabāk norāda uz reklāmas
veiksmīgumu? 

Diemžēl nav tāda viena, kas pasaka, ka ir labi vai
nav. Te atkal atgriežamies pie izvirzītajiem
mērķiem. Ja vēlaties, lai cilvēki iegādājas
uzņēmuma preces, vai viņi to dara? Ja vēlaties, lai
cilvēki apmeklē mājaslapu, vai viņi to dara? 

Izmantojot Facebook Ads Manager, noteikti vajag
sakārtot kampaņu nosaukumus, lai būtu vieglāk
visu pārskatīt. Šos nosaukumus neviens cits
neredzēs. Izvēlieties atbilstošu, sev ērtu
nosaukumu reklāmas kampaņai, reklāmas kopām
un pašām reklāmām.



Facebook piedāvā plašas iespējas mērķauditorijas
atlasei. To var atlasīt pēc dzimuma, vecuma,
dzīvesvietas, interesēm un uzvedībs sociālajā tīklā.
Jūs varat izvēlēties reklāmu rādīt jau esošajiem
klientiem un lapas sekotājiem vai tiem, kuri vēl nav
jūsu uzņēmuma lapas sekotāji. 

Varat izvēlēties pilnīgu automatizāciju, un
Facebook lēmumu pieņems jūsu vietā (šajā
gadījumā FB reklāmas rādīs tiem, kuri ir līdzīgi jau
esošajiem lapas sekotājiem). Iespējas ir plašas. Lai
reklāmas kampaņa būtu veiksmīga un nauda būtu
iztērēta jēgpilni, iesakām rūpīgi izanalizēt savus
klientus un, vadoties pēc tā, izvēlēties savu
mērķauditoriju.

Facebook reklāmas mērķauditorijas
atlases pamati



Regulāra reklāmu un auditorijas izvēles labošana
neko labu nedos. Ļaujiet reklāmai darboties
vismaz nedēļu vai divas un tad pieņemiet
lēmumu, ko darīt tālāk. Ja nav sasniegts vēlamais
rezultāts, veiciet nelielus uzlabojumus un atkal
dodiet laiku savai reklāmai. Ieplānojiet datu
analīzi reizi nedēļā, piemēram, pirmdienās. 

Nedēļas sākumā redzēsiet, kā reklāmai veicās
iepriekšējā nedēļā. Iespējams, jau manīsiet kādas
likumsakarības. Redzēsiet, ko vajag uzlabot.

Neaizraujieties ar biežu reklāmas stratēģijas un
budžeta mainīšanu. Kā jau iepriekš minējām,
Facebook visu reklāmas laiku mācās, tāpēc jāpajiet
laikam līdz veiktās izmaiņas parādās datos.

Veiciet stratēģiskas izvēles 



Personalizēts, inetesants un saistošs saturs ir ļoti
svarīgs, lai piesaistītu auditoriju. 

Jau iepriekš minējām, ka 74% Facebook lietotāju
uzskata, ka sociālajā tīklā ir pārāk daudz reklāmu,
tāpēc jāizdomā jauni veidi, kā piesaistīt
uzmanību. 

Piedāvājiet kādu piedāvājumu vai reklāmas āķi,
kā piemēram - pamācību, X padomu, X rīku,
pieteikties bezmaksas konsultācijai, rezervētu
vietu vebināram, atlaides u.c.

Esat kreatīvi



Iesakām padomāt par šīm
četrām lietām

Kas strādāja un kas
nestrādāja
iepriekšējās reklāmas
kampaņās? 

Veidojiet vienu tēlu
visai kampaņai un
tajā esošajām
reklāmām. 

Kāds formāts vislabāk
atbilst jūsu reklāmas
mērķim?

Kur jūsu
mērķauditorija ir
vislabāk sasniedzama
– storijos vai ziņu
joslā?



Biežāk pieļautās kļūdas 

Netiek izmantoti dati. Facebook un citas reklāmas
platformas sniedz lielisku iespēju: redzēt datus, kas ļauj
izvērtēt efektivitāti un naudas izlietojumu. Kampaņas
laikā neaizmirstiet šo informāciju apskatīt, analizēt un
pieņemt datos balstītus lēmumus. 

Aizmirst par cilvēkiem, kas gandrīz iepirkās. Ja jūsu
mērķis ir veicināt pirkumu skaitu mājaslapā,
neingorējiet tos, kas gandrīz kaut ko nopirka. 

Viņi ir ieinteresēti jūsu produktos, un viņiem,
iespējams, vajag nelielu pamudinājumu, lai saņemtos
un nopirktu to, ko vēlas. Šie cilvēki jāsasniedz vēlreiz ar
remārketingu. Lai to izdarītu, nepieciešams instalēt
Facebook Pixel.



Pārāk daudz testē, eksperimentē un labo. Reklāmas
vajag testēt un labot, bet to nevajag darīt pārāk bieži.

Dodiet reklāmām laiku, lai tās parādītu savu
potenciālu. Tiklīdz būs redzami dati par garāku laika
periodu, tā varēsiet pieņemt stratēģisku lēmumu par
izmaiņām. Mēģina saglābt neveiksmīgu kampaņu. 

Dārgi un āķīgi reklamēšanās triki nepalīdzēs sliktam
saturam vai produktam. 

Lai kampaņa būtu veiksmīga, jāveido labs, kvalitatīvs
saturs un, protams, jāpiedāvā labs produkts vai
pakalpojums.

Biežāk pieļautās kļūdas 



Reklāma atnes peļņu

Efektīvas, uzmanību piesaistošas un interesantas
reklāmas uzrunā patērētājus uzzināt vairāk par
Tevis piedāvāto produktu vai pakalpojumu.
Rezultātā lapas apmeklējums aug un ienākumi
tāpat.

Kāpēc ir vērts investēt
reklāmā?

Reklāma informē klientu

Kad uzņēmumā vai industrijā ienāk jauna tendence,
reklāmas kampaņas ir labākais veids, kā savu
auditoriju ar to iepazīstināt. Tā vietā, lai liktu
klientam pašam meklēt informāciju, tā jau ir viņa
priekšā. 



Izvieto sava uzņēmuma reklāmu populārākajā
sociālajā tīklā Latvijā un pasaulē – Facebook!

Sasniedz jaunus vai esošos klientus iedarbīgā veidā
un ar efektīvām izmaksām!

Ja vēlies uzzināt vairāk un efektīvi uzlabot savus
biznesa rezultātus, piesakies uz konsultāciju pie
mums!

Saņemiet bezmaksas konsultāciju
par jaunu klientu piesaisti no
Facebook !



Veicināt mazu un vidēju lielu
uzņēmumu attīstību un izaugsmi

mūsdienu digitālajā vidē. Vēlamies
radīt jēgpilnu pieredzi, kas veido
zīmolus, paplašina attiecības un

attīsta uzņēmumus. 
 

Sadarbojoties ar mums Jūs varat būt
droši, ka jūsu projektā ieguldīsim

maksimālu atdevi un sniegsim
iespējas veiksmīgi attīstīties nākotnē.



Piesakies uz 45 minūšu stratēģijas sesiju par Tavu biznesu,
lai saprastu, kā Tu vari izmantot šīs stratēģijas un metodes.

Pieteikties uz sarunu

https://www.ktmedia.lv/ieplano

