
Tūrisma nozarei

SOCIĀLO
MEDIJU
MĀRKETINGS



SVARĪGI, JO:

Informēšana / saturs01

Tiešā komunikācija / pārdošana03

Reklāma02



Saturs



SATURS
Feed posts

Stories FB & IG

Events

IGTV

Par pakalpojumu
30%

Klientu stāsti
25%

Īpašie piedāvājumi
20%

Ikdienas aktivitātes
15%

Konkursi, spēles
10%



User
generated
contentBrand

content

2,4x



Katrai ziņai jābūt ar
jēgu. Sekotājam ir
jāsaprot, kāpēc Tu to
ieliki.



TONE OF
VOICE

Draudzīgs

Ar vieglu humoru

"Mēs", nevis "Es"

���😍



FEED DIZAINS
Canva.com / Pixlr.com



LĪDZ MAX 80 ZĪMĒM



POSTA
UZBŪVE

Ievads ar galveno (līdz 100 zīmēm)

Teksts (vidēji 405 zīmes)

Call to action

Hastags  (līdz 10)



85% skatās video bez
skaņas



94% 6%



MOBILE FIRST      MOBILE ONLY

6%



.

PusdienlaiksOtrdiena2 - 3x, regulāri



Esiet sasniedzami!



Influenceri



TŪRISMS IR
IEGUVĒJS -
JŪSU
PAKALPOJUMS
IR "GARŠĪGS"



Esiet
"instagrammable"



SADARBĪBAS
VEIDI

Pakalpojuma izmēģināšana01

Give-away

Kopējais dāvanu grozs

Konkursi: 

03

Zīmola vēstnesis02

Sekotājiem piedāvā atlaidi pie pirkuma04



barteris

maksas (ap 100 EUR

par 10000 sek.)

abpusēja reklāma

sociālā atbildība

Samaksa
sazināties caur

soc.tīkliem

sekot līdzi, vai nav

izmesta "ēsma"

iesaistīties diskusijā /

uzklausīt vēlmes

piedāvājumi svētkiem

paši uzrunā

Kā uzrunāt
pirkumi ar kodiem

sekotāju skaita

pieaugums

Kā izmērīt



Mikro un
Makro



Organic Reach / Engagement



sekot

novērtēt, sniegt atsauksmi

publicēt savu pieredzi

Aicini:

Iesaisti
darbiniekus
un klientus

story

galerijas

IGTV

uzlīmes, vērtējumi

Izmanto visas iespējas, ko

piedāvā platformas:

Izmanto
fīčas

uzdod jautājumus

postos un storijos

aicini izteikt

vērtējumu storijos un

postos

aicini "ietagot"

bilžu spēles ar

"emoji"

konkursi

aicini sekot tos, kuri

ielaikoja postu

Iesaisti
sekotājus



Reklāma



Tikai 10%
sekotāju
redz lapas
postus 

bez reklāmas



precīza un īsa ziņa mērķēta auditorijai

piesaistošs vizuālis / video / karuselis

saprotams CTA

valsts, pilsēta

dzimums, vecums

intereses

dažādas grupas: mammas ar bērniem, konkrētā

mēneša jubilāri, precēti cilvēki, uzņēmumu

īpašnieki u.c.

Pārdomāta reklāma:

Precīza mērķauditorija:

A/B testēšana

Remārketings

Izmērīšana



Pilnvērtīgs profils

Kopējās piedzīvojumu pakas

Regulāra komunikācija

Popularizēt to, ka esat Trip Advisor (online,

uzlīmes)

Aicināt VISUS vērtēt un sniegt atsauksmes

Vērtējums

nosaka visu



PALDIES!

Līga Gablika

liga.gablika@gmail.com

26 428 498


