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PIESLĒDZ VAI 
SAVED KĀRTĪBĀ  

DATU IZSEKOŠANAS RĪKUS  
UN ANALĪŽU SISTĒMAS

Uzlabot var tikai to, ko var izmērīt, tāpēc pats pirmais solis ceļā uz labāku 
mārketinga kampaņu ir visu aktivitāšu izsekošana. Šim nolūkam noteikti 
izmanto:

Google Analytics – ļaus gūt pietiekoši pilnu pārskatu 
par Tavas mājaslapas apmeklējumiem, apmeklētāju 
profiliem un viņu uzvedību lapā gan no maksas, gan no 
organiskajiem apmeklējuma kanāliem.

Facebook Pixel – šo kodu ģenerē Facebook sistēmā un 
ievieto mājāslapā. Rīks ļauj sekot līdzi Facebook reklāmu 
efektivitātei, analizēt apmeklētāju uzvedību mājaslapā, 
kā arī palīdz segmentēt un atkārtoti uzrunāt auditoriju, 
vadoties no aktivitātēm, ko apmeklētāji ir veikuši. 

Google Tag Manager – lietojot šo sistēmu, varēsi veidot 
detalizētākus lietotāju darbību izsekošanas kodus jeb 
tagus. Patīkamākais ir tas, ka varēsi strādāt ar šo rīku, 
neiejaucoties mājaslapas kodā un nepiesaistot darbam 
programmētāju.

Šis rīku komplekts ir pietiekams, lai Tu varētu sākt izsekot līdzi reklāmas 
rezultātiem un iegūt svarīgus datus par savas auditorijas uzvedību. Vari 
analizēt datus patstāvīgi, vai arī aicināt palīgā mārketinga profesionāļus – ja 
rodas grūtības vai vienkārši gribi atbrīvot savu laiku citiem darba mērķiem!
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Vai skaidri zini, ko vēlies sasniegt ar digitālā mārketinga palīdzību? Kādu rezultātu 
sagaidi no reklāmām? Uzsākot jebkuru reklāmas aktivitāti, nospraud mērķus – cik 
lielu auditoriju vēlies sasniegt ar savu ziņojumu? Cik aizpildītas kontaktformas? 
Cik pirkumus interneta veikalā? 

Ja strādā ar aģentūru, tad jau no sākuma vienojies, kādus rezultātus uzskatīsiet 
par labiem. Piemēram, ja konversijas izmaksas mēnesī būs 10 EUR, tas būs 
labi vai slikti? Ja saņemsi pieteikumus no 10 cilvēkiem/uzņēmumiem, tas 
būs labs vai nepietiekams rezultāts? 

Neaizmirsti arī par to, ka Google Analytics sistēmā jāatzīmē visas interesējošās 
konversijas, nevis tikai kontaktlapas apmeklējumi. Pārbaudi, lai Google 
Analytics sistēmā kā konversijas tiktu izsekotas arī aizpildītās kontaktformas.

Iegūtajiem rezultātiem ir viegli sekot Google Analytics sistēmā:

Ja esi uzticējis mārketinga kampaņas aģentūrai, droši prasi atskaites un 
uzdod jautājumus. Parasti aģentūra veido atskaites reizi mēnesī, taču var 
vienoties arī par citādu darba kārtību. Lai atskaišu analīze atnestu rezultātus, 
salīdzini metrikas ar iepriekšējo mēnešu datiem un risini visas neskaidrības 
ar speciālistu. Atceries – labs mārketinga speciālists vienmēr izskaidros, kas 
un kāpēc notiek ar Tavām kampaņām!

?
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2.
UZSTĀDI MĒRĶUS 

UN SEKO TO IZPILDEI 



Dažādi reklāmas kanāli kalpo dažādiem mērķiem, tāpēc to dati vienmēr 
atšķirsies. Piemēram, Facebook imidža reklāma vairo uzņēmuma 
atpazīstamību un svarīgākais reklāmas mērķis ir sasniegt pēc iespējas vairāk 
cilvēku / skatījumu mērķauditorijā jeb Reach un Impressions rādītājus. 
Savukārt Google Ads reklāmas meklēšanas tīklā ir mērķētas uz konkrēta 
produkta vai pakalpojuma meklējumiem un iegādi, tāpēc Google Ads mērķi 
ir mājaslapas apmeklējumi un konversijas.  

Labas mārketinga kampaņas rezultātus var attēlot piltuves veidā – tai ir 
vairāki līmeņi, un katram līmenim atbilst dažādi reklāmu veidi. Bieži vien 
uzņēmumi koncentrējas tikai uz pirkumiem un aizmirst par atpazīstamības 
un intereses līmeņa nozīmi. Arī šāda mārketinga taktika ir pieļaujama, taču 
lai iegūtu stabilus ilgtermiņa rezultātus, jāspodrina zīmola tēls, jāveicina 
atpazīstamība un jāveido klientiem interesants saturs.

Jautājums Tev – kādi ir Tavi iecienītākie mārketinga kanāli un ko vēlies ar 
tiem sasniegt?

AWARENESS

INTEREST

DESIRE

ACTION

Google Display, YouTube, Facebook 
saturs un imidža reklāma, Istagram

Facebook Engagement un Traffic, Google 
Ads, Google organic search (SEO), e-pastu 
mārketings, influenceru mārketings

Remarketing (Google, Facebook), 
e-pastu mārketings

Pirkums vai cita konversija 
(piem., kontaktformas nosūtīšana)

3. NOSAKI UN SALĪDZINI  
REZULTĀTUS 

NO DAŽĀDIEM DIGITĀLĀ 
MĀRKETINGA KANĀLIEM



Kāpēc vispār nodarboties ar tehniskajām lietām, pētīt analītiku un noteikt 
mērķus? Tāpēc, ka tieši tas ļauj panākt lieliskus rezultātus  un samazināt 
izmaksas! Pēc saplānoto reklāmu palaišanas noteikti jāizvērtē atdevi 
salīdzinājumā ar izmaksām, lai varētu optimizēt rezultātus. 

Šajā posmā Tev noderēs divi pamatrādītāji:

CPA vai CPO – Cost per action vai Cost per Order. Tas 
parādīs, cik Tu maksā par vēlamo aktivitāti vai pirkumu. 
Aprēķins:
CPO = reklāmas izmaksas / konversijas jeb pirkumi

ROAS – Return on ad spend palīdzēs saprast, cik Tavs bizness 
nopelna no katra reklāmā iztērētā eiro
Aprēķins:
ROAS =  ieņēmumi no reklāmas / reklāmas izdevumi 

Lai sasniegtu vēl labākus biznesa rezultātus, nav jāizšķērdē nauda – gluži 
otrādi, Tu vari samazināt izmaksas, nezaudējot aktivitāšu kvalitāti, piemēram, 
izvēloties precīzāku mērķauditoriju. Vērts arī izvērtēt, cik papildus jāinvestē 
reklāmā, lai panāktu mērķus, piemēram, papildus pirkumus. 

Ja CPA/CPO un ROAS rādītāji ir neapmierinoši, bet pats nevari atrast 
iemeslu – aicini palīgā speciālistus, kuri veiks digitālā mārketinga efektivitātes 
auditu, piedāvās optimizācijas plānu un pastāstīs, ko esi palaidis garām!
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4. IZVĒRTĒ IZMAKSAS  
UN ATDEVI 

OPTIMIZĒ REZULTĀTU



Pēdējais, bet ne mazāk svarīgs posms ir paša uzņēmuma mājaslapas kvalitāte. Nereti 
gadās tā, ka reklāmas ir optimizētas, mērķauditorija aktīvi apmeklē mājaslapu, bet… 
pirkumi neseko. Ko darīt? 

Veic savas mājaslapas auditu! Lūk, kādiem kritērijiem pievērst uzmanību: 

• VAI MĀJASLAPAI IR PILNVĒRTĪGA MOBILĀ VERSIJA?  
Vairāk kā 50% lietotāju skatās reklāmas no mobilajiem telefoniem. Pārbaudi, vai  
Tava mājaslapa ir draudzīga mobilajiem apmeklētājiem, ar  
šī rīka palīdzību: https://search.google.com/test/mobile-friendly 

• KĀDS IR MĀJASLAPAS IELĀDES ĀTRUMS?  
Ātrumam ir satriecoši liela nozīme, jo 53% cilvēki pamet lapu, ja ielādes laiks  
ir ilgāks par 3 sekundēm*. Noderīgs rīks ātruma pārbaudei: https://tools.pingdom.com/

• ATLĒCIENU LĪMENIS (BOUNCE RATE) – CIK LIELA DAĻA NO LAPAS  
APMEKLĒTĀJIEM PAMET LAPU, NEVEICOT NEVIENU DARBĪBU?  
Piemēram, ja korporatīvai lapai atlēcienu līmenis ir virs 60%, tas var signalizēt par zemu  
nosēšanās lapas kvalitāti. Cits augsta atlēcienu līmeņa iemesls ir nepārdomātas reklāmas – 
apmeklētājs neredz mājaslapā saikni starp lapas saturu un redzētajām reklāmām. 

• CIK LIELS IR VIDĒJAIS LAIKS, KO CILVĒKI PAVADA MĀJASLAPĀ?  
Cik lapas apskata? Ja apmeklētāji pavada mājaslapā pārāk maz laika, tas var liecināt,  
ka esošais saturs nav viņiem aktuāls. Un otrādāk – ja aizkavējas pārāk ilgi,  
varbūt viņiem ir grūti atrast meklējamo? 

• CIK VIEGLI IR ORIENTĒTIES MĀJASLAPĀ?  
Piemēram, vai ir viegli iegādāties preci vai atrast kontaktformu? 

Mājaslapas auditam vienmēr noder skatiens no malas. Ja mājaslapas vizuālajā un 
tehniskajā izpildījumā  ir ievēroti visi svarīgākie pamatprincipi, bet  pirkumi vai citas 
konversijas neseko, te noteikti būs darbs speciālistiem. Mārketinga eksperti veiks 
konversiju optimizācijas (Conversion Rate Optimization) auditu, lai saprastu, kā panākt 
augstāku atdevi no mājas lapas. 

Piemērs: 
E-komercijas klientam, kam veicām CRO auditu un optimizāciju, gada laikā reklāmu 
atdeves līmenis pieauga par 29,38%, bet ieņēmumi palielinājās par 21,15%. 

* https://www.marketingdive.com/news/google-53-of-mobile-users-abandon-sites-that-take-over-3-seconds-to-load/426070/

5.
PĀRBAUDI SAVAS  

MĀJASLAPAS 
KVALITĀTI 



Ne velti saucam sevi par eņģeļiem – sargāsim Tavu uzņēmumu no neveiksmīgām 
mārketinga kampaņām, kā arī: 

Veiksim esošo aktivitāšu auditu un izstrādāsim Tavam zīmolam 
piemērotāko un veiksmīgāko digitālā mārketinga stratēģiju.

Ja nepieciešams, izstrādāsim vai atjaunosim mājaslapu, lai tā atbilstu 
mūsdienīgām prasībām un labākajām praksēm.

Veiksim CRO (Conversion rate optimization) un iekšējo SEO (Search 
engine optimization), lai mājaslapa maksimāli realizētu savu potenciālu 
digitālajā vidē.

Izstrādāsim unikālu saturu un apkalposim Tava zīmola Facebook un 
Instagram kontus.

Profesionāli izveidosim un vadīsim reklāmas aktivitātes Facebook, 
Google Ads, YouTube tīklos.

Lasi šeit vairāk par mūsu digitālā mārketinga pakalpojumiem.

Palīdzēsim izveidot mārketinga plānu un attīstīt uzņēmuma zīmolu. 

Smelies iedvesmu no mūsu veiksmes stāstiem.

SAZINIES AR MUMS

KĀPĒC UZTICĒT SAVA  
UZŅĒMUMA DIGITĀLO 

MĀRKETINGU
MARKETING ANGELS 

KOMANDAI? 

https://www.marketingangels.lv/lv/pakalpojumi/digitalais-marketings/
https://www.marketingangels.lv/lv/pakalpojumi/
https://www.marketingangels.lv/lv/veiksmes-stasti/
https://www.marketingangels.lv/lv/kontakti/?utm_source=facebook&utm_medium=lead_gen&utm_campaign=5_padomi

