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SEM – Search Engine Marketing 
ir SEO un SEA apvienojums.

> SEO – Search Engine Optimization
> SEA – Search Engine Advertising



SEA -

• Dažādu teksta un vizuālo materiālu 
izvietošana interneta lietotājiem, kas nonāk 
ekspozīcijās pēc noteiktiem kritērijiem. 
Pielietojums kombinācijā ar SEO kā papildus 
apmeklējuma ģenerēšanas rīks.

• Efektīvs rīks uz kampaņu periodu mājas lapas 
projektu apmeklējuma ģenerēšanai, kā arī 
nišas segmentu sasniegšanai.

Tirgvedības rīcība: 
«maksāt par klikšķi» 
darbību izsekošana pa 
soļiem. Maksāt par 
mērķtiecīgi atlasīto 
mērķgrupu tiešāko 
interesi par mūsu 
produktu. Iegūt 
precīzākus 
atslēgvārdus.



Mērķis
• Ieguldījums: 30+30 EUR un 2h darbs kampaņas norises sagatavošanai, reklāmu 

ievietošanai. 

• Demonstrēt, cik daudz var sasniegt vienas nedēļas laikā, izmantojot SEO tirgvedības 
taktiku – «pay per click» Google Ads.

• Celt kopējo lapas apmeklētāju skaitu Usmasezers.lv makšķerēšanas un naktsmītņu 
sadaļai. Īpaši tuvāko kaimiņvalstu aktuālajos tirgos. Papildinoši – saistīt brīvdienas pie 
ezera ar iespējām atpūsties šeit Lieldienu nedēļas nogalē. Idejiski – lai jau šobrīd domā, 
gūst idejas un rezervē savu makšķerēšanas piedzīvojumu atbilstošajā sezonā, kad 
atļauts makšķerēt, kad ir brīvi datumi atpūtas rezervēšanai.

Bez konversijas
miljons ziņas lasītāju vai bukletu saņēmēju ir

NULLE



SEM - SEO

Secība

Paliekošu rezultātu 
sasniegšanai ir jāveic 
virkni ar darbībām, 
kurā ir jāiesaistās gan 
web projekta 
īpašniekam, gan 
speciālistiem





Izvēlētā mērķgrupa: 500+ km rādiusa ap 
Usmas ezeru – interneta lietotāji, kas 
google.com meklēs ar makšķerēšanu 
saistītos atslēgvārdus angļu, lietuviešu, 
somu vai zviedru valodās



Izvēlētie kampaņas parametri –
tērēt 10 EUR dienā kampaņai 
(kopā 60 EUR), lai ar 
atslēgvārdiem novirzītu 
ieinteresētu mērķauditoriju –
potenciālos klientus uz 
Usmasezers.lv mājas lapu. Ja 10 
EUR ir iztērēti, tad tajā dienā 
kampaņa apstājas.





ATSLĒGVĀRDI (biežāk lietotie) - angliski
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Lapa darbojās 1,5 
gadus, lai arī pārskata 
perioda atlasei bija 
iespējami 1 vai 3 gadi –
tāpēc šeit uzrādās 3 gadi

Statistika: Atis Maldonis | Usmas Krasts
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Reklāmas kampaņas teksti, kam jābūt saskaņotam ar stratēģiju, pozicionējumu 
un produktiem, mērķgrupas vajadzībām, aktualitāti



Labs responsīvais dizains lapai – viegli pārskatīt arī viedtālrunī. Trūkst konkrēta 
produkta, sākotnēji nav norāžu uz naktsmītņu profiliem / rezervācijām



Kampaņa tika akceptēta un sāka darboties 1.martā. Kopā to redzēja ~17000 
potenciālo klientu, no kuriem 203 apmeklēja norādīto mājas lapas saiti – bija 
ieinteresēti. Viena klienta piesaistes cena – 0,35 EUR. Noslēdzošā konversija: cik no 
šiem reāli iegādājās pakalpojumus, rezervē?



Atslēgvārdu izvēle, 
populārākie vai efektīvākie, 
mērķgrupai precīzāk 
atbilstošie. Iespēja mainīt vai 
papildināt kampaņas norises 
laikā.



Atslēgvārdu izvēle: ne vienmēr populārākie, bet precīzi uzrunā segmentu, vienlaikus uz tiem ir mazāka 
konkurence, zemāka cena («bidding princips»)



Kādos kontekstos klienti meklēja: atslēgvārdu saites. Atslēgvārdi, piem. tikai lietuviski





Kampaņu popularitāte: semantika, klientu 
vajadzības, vēstījuma uztvere un labāka izpratne

Nr.1.
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51,2% klikšķu uz mājas lapu no viedtālruņiem, augoša 
tendence



Potenciālo klientu demogrāfiskās pazīmes

79% vīriešu



Meklēšana google meklētājā vai reklāmas 
pamanīšana pie saistītajiem partneriem

This card shows you how your ads are 
performing on these networks:

Google Search: Ads can appear above 
or below search results on Google 
Search. They can also appear beside, 
above or below search results on 
Google Play, Google Shopping and 
Google Maps, including the Maps 
app.

Search partners: Sites in the Search 
Network that partner with Google to 
show ads on their search results.

Display Network: A group of more 
than 2 million websites, videos and 
apps where your Google Ads ads can 
appear.



Ar 10 EUR dienā līdz vakaram jaudas nepietika. Pamatā ar dinamisko 
plānu tas bija iztērēts pusdienā. Iespēja regulēt arī konkrētas laika 
stundas. Klientu paradumu pārzināšana.



Iespēja celt kopējo konversijas likmi. CTR



Paralēli tika iedarbināta lielu 
ažiotāžu izraisoša aktivitāte: 
bildes par jaunu dabas taku pie 
Usmas FB, kas izraisīja rezonansi 
LV auditorijās un 1000+ 
apmeklējumu Usmazezers.lv 
mājas lapas (~1% no kopējiem 
ziņas skatītājiem) latviskajā 
sadaļā



Pēc 7 
dienām

• + 12,3% kopējais pieaugums
• 86 nedēļas : 1 nedēļa
• Kāpums tieši konkrētajās 

sadaļās no ieinteresētiem 
klientiem

• Nepieciešami konkrēti 
produkti, ko iegādāties

• Efektivitāte konkrētu 
tematiski specializētu 
auditoriju atrašanai un 
uzrunāšanai



Sasaiste ar FB 
kampaņu

Pēc 7 
dienām
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