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Par mani

● Web risinājumu un pakalpojumu pārdošana
● Projektu vadība
● Projektu konceptuālā izstrāde
● Lietotāju pieredzes izstrāde



Mani aizrauj

● Tehnoloģijas
● Komunikācija sociālajos medijos
● Cilvēka psiholoģija
● Lietotāju uzvedība
● Informācijas organizēšana
● Lietotāju pieredzes veidošana



Patīk izaicinājumi :)



Prezentācijas forma



Nevis par detaļām, bet...



… kopējo attēlu



Šahs un mats?
Šahs ir stratēģiska spēle - tāda 
arī ir mājaslapu izstrāde.



Taktika un 
stratēģia



Taktika

Resnie slēpjas aiz resnajiem kokiem, tievie aiz tievajiem kokiem. 



Stratēģija
Stratēģija ir ilgtermiņa plāns vai programma, kurā definēts mērķis, tā 
sasniegšanas posmi un mehānisms.



Stratēģijas kodols
Laba stratēģija sastāv no centrālās 
struktūras, kuru sauc par kodolu 1. Diagnoze

2. Vadlīnijas

3. 
Savstarpēji 
saskaņotas 

darbības





Aiziet?!!



Definējiet mērķi
Ko Jūs vēlaties sasniegt vai 
panākt ar sava uzņēmuma 

mājaslapu?



Definējiet projekta mērķi
● Parādīt paveiktos darbus potenciālajiem klientiem
● Veicināt atrodamību Google meklētājā
● Prezentēt produktus vai pakalpojumus
● Pārdot produktus internetā - interneta veikals
● Demonstrēt, ka esat nozares speciālists
● Atvieglot klientu apkalpošanu - dokumentu publicēšana
● Zīmola popularizēšana
● utt.



Veiciet izpēti
Izpētes mērķis ir mazināt plaisu 
starp pieņēmumiem un realitāti











Izpētes iespējas
● Mērķauditorijas izpēte - intervijas
● Jūsu personīgā pieredze un zināšanas
● Konkurentu mājaslapu izpēte
● Nozares raksti un apskati
● Diskusijas, komentāri internetā
● Aptaujas
● Atslēgvārdu izpēte - Keyword Planner
● Google Analytics



Definējiet mērķauditoriju



Mērķauditorijas intervijas

Pastāv četras intervējamo kategorijas
1. Cilvēki, kuri apsvēra izvēlēties Jūsu pakalpojumus un izvēlējās kļūt par Jūsu klientiem;
2. Cilvēki, kuri apsvēra Jūsu pakalpojumus, tomēr izvēlējās Jūsu konkurentus;
3. Cilvēki, kuri apsvēra Jūsu pakalpojumus, tomēr nolēma atstāt situāciju tādu, kāda tā ir, sociālu 

vai politisku iemeslu dēļ;
4. Cilvēki, kuri nekad neapsver iespēju izvēlēties Jūsu pakalpojumus un izvēlējās citu pakalpojumu 

sniedzēju. Viņi izvēlējās tiešo konkurentu vai Jūsu risinājums ir inovācija un viņi nolēma savu 
prolēmu risināt savādāk.



5 punkti ieskatam pirkšanas procesā
1. punkts - Primārā iniciatīva

Primārā iniciatīva izskaidro pašus galvenos iemelsus, kādēļ pircējs nolēma ieguldīt laiku vai resursus tāda risinājuma vai pakalpojuma 
atrašanā, kādu piedāvā Jūsu uzņēmums vai kādēļ citi pircēji ir izvēlējušies palikt pie viņu jau esošā risinājuma. 

2. punkts - Veiksmes faktors

Raksturo rezultātus, kādus Jūsu pircējs sagaida iegādājoties risinājumus vai pakalpojumus, kādus Jūs piedāvājiet. 

3. punkts - Sastaptās barjeras

“Slikto ziņu” punkts pastāsta, kas pircējus atturēja izvēlēties Jūsu pakalpojumus vai risinājumu. Stāsta arī par pircēju pārliecību, kādēļ 
konkurentu pieeja, risinājums vai pakalpojums ir labāks. 

4. punkts - Pircēja ceļojums

Šis punkts atklāj aizkulises stāstam par darba un lēmumu procesu, kuru pircējs iegulda izvērtējot dažādas iespējas, atsijājot Jūsu sāncenšus 
un pieņemot gala lēmumu. 

5. punkts - Lēmumu kritējii

Caur šiem kritērijiem Jūs uzzināsiet par specifiskiem Jūsu produktu vai pakalpojumu atribūtiem, kurus pircējs izvērtēja un izsvēra 
salīdzināšanas procesā, salīdzinot ar alternatīvām. 



Citi faktori
● Dzimums
● Vecums
● Ģimenes stāvoklis
● Finansiālais stāvoklis
● Izglītība
● Komunikācijas stils
● Dzīvesveids
● Vērtības
● Pieredze un ekspertīze
● Tehnoloģijas
● utt.



Marika
Vecums: 32 gadi
Amats: maza uzņēmuma
vadītāja
Izglītība: augstākā

Ekspertīze un pieredze: 
● pārdošana
● biznesa vadība

Vērtības
● kvalitāte

No kādiem uzņēmumiem vēlas pirkt 
preces/pakalpojumus? 

● Proaktīviem, mūsdienīgiem, ar labu apkalpošanu 

Tehnoloģijas
Ikdienā lieto datoru dokumentu sagatavošanai, Skype 
zvaniem, internetam, Smartphone - pēc darba, ceļā, 
brīvdienās

Atslēgas frāzes un citāti

“Kad es ieguldu vienu 1 euro, es gribu atpelnīt 
ieguldīto un vēl 1 euro nopelnīt.”

“Kad pārdošanas cilvēka mašīna stāv pie ofisa, 
viņa man nes zaudējumus.”

“Zinu, ka mājaslapa ir svarīga, tomēr mums 
nav laika tam pieķerties. Vajag palīdzību.”

“Man ir svarīgi, lai Web risinājums atvieglo 
darbu darbiniekiem.”

“Vai mēs nākotnē varēsim lapai pielikt jaunu 
sadaļu?”

“Vai informāciju lapā mēs varēsim atjaunināt 
paši?”

“Mēs uzticamies rekomendācijām.”



Konkurentu izpēte







Atslēgvārdu izpēte













Krekli



Google Analytics izpēte









Mājaslapas 
struktūra
Lapas struktūra

mājaslapas mugurkauls



Labas mājaslapas struktūra
● Izmantoti atslēgas vārdi
● Loģiska
● Intuitīva
● Līdzīgie elementi ir klasificēti un grupēti
● 6-8+ pogas izvēlnē
● Informācija aizsniedzama ar 3 klikšķiem
● Vērsta uz ilgtermiņa mērķiem







Sākums Grīdas

Lamināts

Parkets

Masīvkoks

Paveiktais Par mums Kontaktinformācija

Klasificējiet un grupējiet 
līdzīgos elementus

Pakalpojumi

Grīgu ieklāšana

Grīdu pulēšana

Grīdu slīpēšana

Klasifikācijas process nozīmē elementu grupēšanu pēc 
kopīgām pazīmēm vai īpašībām





Domājiet par struktūru ilgtermiņā







Navigācijas plašums pretstatā 
dziļumam atsaucās uz balansu starp 
redzamajiem elementiem lapas 
navigācijā (plašumu) un hierarhisko 
līmeņu skaitu struktūrā (dziļums). 
Kompromiss ir skaidrs - jo mazāk 
navigācijas elementi, jo dziļāka lapas 
struktūra, un jo vairāk navigācijas 
elementi ir redzami vienlaicīgi, jo 
mazāk hierarhijas līmeņu.



Izstrādājiet kvalitatīvu
saturu

Saturs, kurš komunicē ar Jūsu 
mērķauditoriju īsi un kodolīgi



Izstrādājiet kvalitatīvu saturu

“Jūsu uzņēmuma stāsts ir unikāls! 
Izstāstiet to savā mājaslapā, lai klienti 
skaidri zinātu, kādēļ sadarboties tieši 
ar Jūsu uzņēmumu.”
Linda Kimeiša

  



Mērķauditorijas vēlmes
Svarīgi ir saprast mērķauditorijas vēlmes, 
lai varētu pieņemt lēmumus:

● par ko rakstīt un par ko nerakstīt;
● cik daudz satura nepieciešams mājaslapā;
● kādu vārdu krājumu izmantot;
● kā organizēt saturu.



Kurš atvērums 
mājaslapā ir 

vissvarīgākais?







Mājaslapas saturs - dialogs

Interneta lietotājs – potenciālais klients 
– Jūsu uzņēmuma mājaslapā vēlas rast 
atbildes un risinājumus.

Mājaslapas saturs būs Jūsu dialogs ar 
potenciālo klientu, līdz tas viņu 
pārliecinās ar Jums sazināties, 
iegādāties vai pasūtīt preces vai 
pakalpojumus.

Meklēju 
jaunu 
darbu! 

Man atkal nav 
ko vilkt mugurā! 



Patiesie iemesli lēmumiem
Mūsu lēmumus un uzvedību ietekmē vajadzības zemapziņā:

● drošība - finansiālā, emocionālā, garīgā utt.;
● respekts un prestižs - būt veiksmīgiem un cienītiem;
● veselība - būt veselīgiem, būt pievilcīgiem, dzīvot ilgāk;
● vara un ietekme;
● pašizpausme un pašapliecināšanās.









Boss
Tehniskais 

atbalsts

Klienti

Meklēju IT risinājumu 
uzņēmumam

Izmaksas 
ilgtermiņā?





Kāpēc? 



Pamata elementi 
efektīvā saturā







SIA “Puravs” saviem 
klientiem piedāvā 

Vidzemes eko saimniecībā 
audzētus svaigus 

dārzeņus, augļus un ogas.





Svaigi dārzeņi, augļi un ogas 
Jūsu ģimenes veselībai. 
Ar mīlestību audzēti eko 

saimniecībā Vidzemē, 3 mežu 
ielokā.

















Organizē saturu
blokos

5.59 sekundēs interneta lietotājam ir 
jāsaprot, ar ko nodarbojas Jūsu 

uzņēmums.















Tātad...

1. Katrai sadaļai ir savs mērķis;
2. Atslēgas vārdi;
3. Vizuālais noformējums;
4. Stils, uzruna, darbības vārdi;
5. Par un ap klientu;
6. CTA - Call to Action - aicinājums uz rīcību.



Dizains



Labs dizains
● Mobilais dizains
● Lietotājiem draudzīgs
● Ilgtspējīgs
● Profesionāli veidots
● Ņemot vērā krāsu un elementu psiholoģiju, Jūsu 

uzņēmuma stilu u.c.



BE skaistumkopšana 44% 56%

BE floristikas uzņēmums 45% 55%

UK meditācijas treniņi 46% 54%

LV interjera dizains uzņēmums 75% 25%

LV tūrisma aģentūra 74% 26%

LV autoserviss 73% 27%



Unikāls vai šablons

Individuāli veidots dizains
Unikāla mājaslapas dizaina izveide paver neierobežotas iespējas mājaslapas 
dizaina realizēšanā.

Pielāgots gatavu šablonu dizains
Jebkurā gadījumā šis dizains būs unikāls, jo tiks pielāgotas elementu 
izvietojumu, teksta izmēru, veidu, krāsu, attēlu u.c. lietas.



Kuru izvēlēties?



Themeforest.net



Satura pārvaldības
sistēma



3 populārākās





http://kebbeit.lv/akademija/rokasgramata/ 

http://kebbeit.lv/akademija/rokasgramata/
http://kebbeit.lv/akademija/rokasgramata/




Izstrādes darbi
● Programmēšana
● Testēšana
● Publicēšana



Komunikācija!



Cilvēki 
klikšķināt!

Cilvēki pirkt!
Es pelnīt! 

2

3

Es publicēt 
kaut ko internetā

1



Cilvēki redzēt
Cilvēki pievērst 

uzmanību

Cilvēkiem kāds kaut 
ko pateikt

Cilvēki atcerēties un 
meklēt Google

Cilvēki sākt 
sekot man Cilvēki sazināties vai 

nopirkt

Cilvēki apsvērt 
iespējas



Kāds ir 
komunikācijas 

mērķis?



Izplatīšanas kanāli



Facebook



Gary Vaynerchuk



Nepārdod



Izglīto savu auditoriju



Facebook Live - tiešsaiste



Satura atkārtota izmantošana



Izstāsti sava uzņēmuma stāstu



Facebook reklāmas



Instaram



Ļauj profila informācijai 
pārdot pakalpojumus



#Hashtagi = atrodamība





Instagram Story - izstāsti savu stāstu



Esiet autentiski un
ļaujieties emocijām





Nišas mediji



E-pasta mārketings







SEO
optimizācija

Mājaslapas SEO optimizācija – ilgtermiņa 
stratēģija augstām pozīcijām Google 

meklēšanas rezultātos.



Kas ietekmē Jūsu mājaslapas Google pozīcijas?
Mājaslapas Google pozīcijas ietekmē daudzi faktori - daži 
svarīgākie no tiem...







Google AdWords
Maksājiet tikai tad, ja lietotāji noklikšķina uz 
jūsu reklāmas, lai apmeklētu jūsu vietni vai 

zvanītu jums.











Rezultātu mērīšana
un

mācīšanās no pieredzes











Vēlreiz par stratēģiju
Laba stratēģija sastāv no centrālās 
struktūras, kuru saur par kodolu 1. Diagnoze

2. Vadlīnijas

3. 
Savstarpēji 
saskaņotas 

darbības



Noslēgumā atcerieties pašu 
būtiskāko...



Koncentrējies uz cilvēku, nevis tehnoloģiju



Edgars Kebbe
Projektu vadītājs

web: Kebbeit.lv
tel: (+371) 253 79 237
e-pasts: edgars.kebbe@kebbeit.lv
instagram: instagram.com/edgarskebbe
facebook: facebook.com/edgarskebbe

Ticu mūžizglītībai un nepārtrauktai izaugsmei, kas ir iespējama kā ikvienā personībā, tā arī projektā vai uzņēmumā. 
Lielu uzmanību pievēršu cilvēka psiholoģijai, kas ļauj labāk izprast arī interneta lietotāju uzvedību un domāšanu, 
tādējādi palīdzot uzņēmumiem realizēt uz lietotāju orientētus Web projektus.

mailto:edgars.kebbe@kebbeit.lv


Paldies! :)


