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Par ko 
stāstīsim?

1. Digitālais mārketings ar Tik Tok – sociālā

vietne, ar kuru jāsāk rēķināties!

2. Mobilais mārketings – efektīvi

mārketinga risinājumi.

3. Dinamiskais remārketings – mūsdienu e-

komercijas neatņemama sastāvdaļa.

4. Atbildes uz dalībnieku jautājumiem.



Reklāmu

automatizācija

Analītika

Sociālie tīkli

Reklāma 

meklētājos

Video un displeja 

reklāma

Zvanu 

atsekošana



#1 Tik Tok – sociālā vietne, ar kuru

jāsāk rēķināties reklāmdevējiem !



Īsa formāta 
video
mobilajās 
ierīcēs



Eksplozīvs 
pieaugums 
globālajā tirgū

150+ valstis

75+ valodas



Viena no 
apmeklētākajām 
vietnēm pasaulē

Ne tikai jaunieši
Auditorijas vecums pieaug



2019. – aplikācija 
ielādēta 1.5 miljardi 

reizes 

Viena no populārākajām 
aplikācijām pasaulē 

2019



Katrs var būt video kreators 
Vienkāršs un atraktīvs video 

veidošanas rīks

84%
no lietotājiem izvieto savus video

Milzīga mūzikas  bibliotēka tavam 
video



TikTok mārketinga risinājumi



Mārketinga risinājumi



Brand Takeover

• Pilna ekrāna 3-sek 

attēls ar 3-5 sek 

video (bez skaņas)

• Mērķis: zīmola 

atpazīstamība.

• Tas būs pirmais, ko 

ierauga, atverot Tik 

Tok.

• ● CPM pirkšanas 

modelis

• ● atbalsta iekšējas 

un ārējas nolaišanās 

lapas

TOP View
• Tas būs pirmais, ko 

ierauga, atverot Tik 

Tok.

• CPM pirkšanas 

modelis

• atbalsta iekšējas un 

ārējas nolaišanās 

lapas

• 5-60 sek video ar 

skaņu (ieteikums 15 

sek) lietotāji var 

iesaistīties ar like, 

komentāriem, share, 

follow u.c. 

In-Feed Ads
• interaktīvs video līdz 60 

sek, pilna ekrāna ar 

skaņu

• lietotāji var iesaistīties ar 

like, komentāriem, 

share, sekot Jūsu 

biznesa kontam, veidot 

savus video ar jūsu 

soundtrack

• Liels Post-View 

skatījumu skaits

• atbalsta iekšējas un 

ārējas nolaišanās lapas

• Pages+ App ielādes

• Call To Action poga 26 

veidu

• CPM pirkšanas modelis



In Feed Ads interaktīvo formātu
veidi

Super Like
• Parādās In Feed Ads reklāmas

augšā

• Nav svarīgi, kur lietotājs to

redz (hashtag page, brand

page, music page utt.)

• peldošas sirsniņas pa visu

ekrānu līdzās jūsu zīmola

elementiem (ikonas aktivizē

pats lietotājs ar klikšķi, kas

pārvērš sirsniņas zīmola

«burbuļos»



In Feed Ads interaktīvo formātu
veidi

Voting Card
• Parādās In Feed Ads reklāmas

augšā

• Lietotājs tiek aicināts

iesaistīties balsošanā

• Parāda balsošanu reālā laika

režīmā



In Feed Ads

Auction Ads
• Izsoles princips

• Mērķa auditorijas

segmentēšana

• CPC samaksas modelis

• Opimizēšana pēc CPC un CPA

(konversiju cenas)

• Retārgetings

• Look a Like (Beta testēšanas

režīms)

• Reālā laika režīma monitorings

(auditoriju)

• Foto–Uz–Video kreators

 Dzimums

 Vecums

 GEO

 Mob ierīces zīmols

 Mob ierīces cenu amplitūda

 Mob operators

 Valoda

 Intereses

Tārgetēšanas iespējas



Branded Effect
• Izklaidējoši, brendoti efekti, 

veidoti ar advancētu video 

atpazīšanas tehnoloģiju

• Vairāk nekā 20 žestu un sejas 

izteiksmes, kas pielāgojas

• Ļauj lietotājam vizuāli 

izmēģināt produktu

2 D efekts



Branded Effect
• Lietotājiem patīk izmēģināt 

dažādas lietas

2 D efekts – matu krāsas

piemērīšana

3 D efekts – galvas 

piemērīšana



Hashtag Challenge
• Aicina lietotājus izpētīt un 

piemērot zīmolu & produktu 

dažādās dzīves situācijās, 

veidojot neaizmirstamas 

atmiņas kopā ar zīmolu

• Lietotāji dalās ar savu pieredzi 

ar jūsu Hashtag palīdzību

• Iespēja kļūt par viedokļa un 

kustības līderi



Case study

Reklāmas produkti: ekomercijas App + mājaslapa 

Reklāmas formāti: In Feed Ads, Auction Ads

GEO: Eiropa, 5 valstis 

Mērķis: zīmola atpazīstamība un Apps ielāde



Rezultāti

3,862,721

0.65 %

0.07 eur

Impresijas 

CTR

CPC (cena par klikšķi)

CPM (cena par 1000 impresijām) 0.41 eur



Baltijas valstis kā GEO

Tik Tok reklāmā tiek

solītas 3. ceturksnī !

TERMIŅŠ PALIEK NEZINĀMS



#2 Mobilais mārketings – efektīvi 
risinājumi

(ekspertu rekomendācijas)



Facebook & Instagram



Video reklāma

• Dabisks saturs (native ads)

• Rāda produktu/pakalpojumu 

darbībā

• Pēc iespējas veidot vairākus 

«sērijveida» video pa produktu 

grupām  - lielisks risinājums 

remārketingam.

• «nebaidīties» no video garuma



Produktu 

karuselis

• Līdz 9 produkti + 1 par piegādi. 

Lietotājiem patīk skrullēt

• Gan zīmola, gan ekomercijas  

reklāma



Apple Search Ads &

Google Play Ads



Apple Search Ads 

reklāma

• Tikai Apple tālruņos un 

planšetēs

• Pēc atslēgas vārdiem: zīmola, 

konkurentu un relevantiem

• CPA – aplikāciju ielāde (skaits 

un izmaksas)

• Nav nepieciešami baneri



Case study

Reklāmas produkti: ekomercijas App  

Reklāmas formāti: Apple Ads

GEO: Eiropa, 3 valstis 

Mērķis: AliExpress aplikācijas ielāde

Periods: mēnesis



Rezultāti

2,152,864

0.65 %

0.41 eur

Impresijas 

CTR

CPA (cena par 1 aplikācijas ielādi)

CPM (cena par 1000 impresijām) 0.32 eur



Baltijas valstis kā GEO 
Apple Ads reklāmās pagaidām nav 

pieejamas.

Vērtīgs eksportētājiem!



Google Play 

reklāma

• Android tālruņos

• Pēc atslēgas vārdiem: zīmola,

konkurentu un relevantiem

• CPA – aplikāciju ielāde (skaits

un izmaksas)



#3 Dinamiskais remārketings

EFEKTĪVI VEIDI

FACEBOOK Google atbalstāmos 

medijos 



Kā tas darbojas ?

XML fails (produktu 

saraksts ar 

aktuālām cenām)

Baneru 

dizaina/ādiņas 

izstrāde

Mērķa auditorijas uzrunāšana

(rādām skatītās preces un 

līdzīgās preces)



Mediju 
formātu
izmēru
daudzveidība



Dinamiskais 
remārketings

«Live» medijos

• Lietotājam katras preces lauks ir aktīvs. 

• Notiek pāreja uz mājaslapā esošu konkrētu preci. 

• Dati par preces cenu ir dinamiski un atjaunojas.



Citi «Live» 
piemēri 
medijos



Facebook & Instagram formāti

skrullē



«Live» piemērs
FB & Inst

• Lietotājam katras preces 
lauks ir aktīvs. 

• Notiek pāreja uz mājaslapā 
esošu konkrētu preci. 

• Dati par preces cenu ir 
dinamiski un atjaunojas.



Case study

Reklāmas produkti: kosmētika, uztura bagātinātāji, preces bērniem. 

Formāti: 

dinamiskais remārketings Latvijas medijos, Facebook, Instagram

Uzstādījumi: Rīga, lielākās LV pilsētas/ auditorija, kura ielika preci grozā un 

nenopirka, apmeklēja konkrētu produktu kategoriju sadaļas, līdzīgo produktu 

piedāvājums (pēc zīmola, iedarbības mērķa).

Mērķis: palielināt ikmēneša pārdošanu vismaz par 5 % ar atkārtotu auditorijas 

uzrunāšanu un uzlabot cross sales pārdošanu.



Rezultāti- mediji

+ 9 %

2.5 eur 

2.8%

Pārdošana (Revenue EUR) mēnesī 

CPO (viena pirkuma izmaksas)

Conversion rate (cik apmeklētāju 

konvertējās pirkumos)



Sasniegti rezultāti- FB & 

Instagram

+ 20 %

2 eur 

8 %

FB & Inst pārdošana (Revenue 

EUR) mēnesī 

CPO (viena pirkuma izmaksas)

Conversion rate (cik apmeklētāju 

konvertējās pirkumos) 



Atbildes uz jautājumiem



Paldies par 
uzmanību!


