
KĀ IZVEIDOT
UZŅĒMUMA 
LAPU FACEBOOK?
Gundega Fedotova
ZRKAC uzņēmējdarbības atbalsta nodaļas galvenā speciāliste

UZŅĒMĒJIEM
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Semināra laikā mikrofons ir izslēgts,
veiksmīgākai interneta darbībai var izslēgt

arī kameru;

Jautājumus jebkurā laikā drīkst uzdot 

 tērzētavā (čatā);

Prezentācija būs pieejama pēc semināra:
https://ej.uz/Resursi_uznemejiem

Semināra ieraksts netiek veikts.

Par
semināra
norisi

https://zrkac.lv/index.php?view=group&group=8&id=101


SATURS

Kāpēc izmantot Facebook
uzņēmējdarbībā?

Ar ko sākt?

Facebook iespējas biznesa klientiem

Kas ir Facebook?

Uzņēmuma profila veidošana

Satura veidošanas ABC



Kas ir Facebook?
Facebook ir sociālo mediju platforma, kas sākotnēji tapusi kā Harvardas universitātes studentu spēle
(līdzīga kā Tinder) Facemash. 
Piekļuve Facebook ir tikai reģistrētajiem lietotājiem un Facebook piedāvā plašas iespējas gan
biznesa, gan pārējiem lietotājiem. 
Lapa ir pieejama 37 dažādās valodās un to 2021. gadā aktīvi lieto 2,7 milijardi lietotāju. 
200 miljoni  biznesu lieto Facebook bezmakasas biznesa rīkus.
Šobrīd 98,3% izvēlas lietot tieši Facebook aplikāciju, pavadot tur vidēji 19,5h/mēnesī

Buy poga, privātas
ziņas tirgotājam
u.c.

Iepazīstina ar
Community pages

Sāk piedāvāt
reklāmas (lapām)

Marks
Zuckenbergs
"Facemash"

2003 2010 2012 2015

https://en.wikipedia.org/wiki/Facemash


KĀPĒC IZMANTOT
FACEBOOK
UZŅĒMĒJDARBĪBĀ?

Lapu izveidošana ir bez makas, ātri
izveidojama

Bez maksas un viegli lietojams

Izveidojot lapu tiek piedāvāti dažādi
papilus rīki, kas palīdz sasniegt biznesa
modelim atbilstošus rezultātus (pieraksti,
pasākumi, darba piedāvājumi, veikals)

Daudzpusīgs

Vienkāršs veids kā sazināties ar klientiem
(ziņas-posti, stāsti - stories, ziņas,
komentāri, patīk - like, dalīties - share)

Saziņa ar klientiem

Iespēja izvietot makas reklāmu, kas palīdz
sasniegt konkrēto auditoriju.

Reklāma

Klienti ir platformas lietotāji



https://www.socialmediatoday.com/news/the-8-best-social-media-platforms-to-market-your-business-in-2021-infograp/595834/

https://www.socialmediatoday.com/news/the-8-best-social-media-platforms-to-market-your-business-in-2021-infograp/595834/


e-commerce-in-europe-2020.pdf (postnord.se)

E-commerce in
Europe 2020
How the pandemic is changing e-
commerce in Europe
Postnord

https://www.postnord.se/siteassets/pdf/rapporter/e-commerce-in-europe-2020.pdf


AR KO SĀKT?



Kāpēc es vēlos savu uzņēmējdarbību
veikt Facebook?



Kāpēc es vēlos savu uzņēmējdarbību
veikt Facebook?

Plašā
ka sas

niedza
mība

Komunikācijas veidošana
Reklāma

Satura radīšana

Kopienas veidošana

Kopienas veidošana

Vieglāka iespēj
a iegādāties 

manas preces/
pakalopjumusGrupas, Marketplace, Shop

iespēja tirgot preci pa
kalpojumu

Bezmakas lapas uzturēšana

Iespēja piekļūt un uzrunāt
konkrēto auditoriju

Socia
l sell

ing

Social 
proof

Pielāgoties situācijai pasaulē



Kas ir mana publika, kuru es vēlos sasniegt?



Kas ir mana publika, kuru es vēlos sasniegt?

Vecu
ms

Dzimums Darbības jomaBērni
/nav 

bērni

Intere
sesParadumi

Vērtība
s

Hobiji



Kādu ziņu es vēlos nodot klientiem, kādu
labumu tas viņiem dos (arī uzņēmumam)?



Kādu ziņu es vēlos nodot klientiem, kādu
labumu tas viņiem dos (arī uzņēmumam)?

Vērtības

Izglītot

Mans
produkts/pakalpo

jums

UzticamībaKo vēlas zināt 
mani klienti

Kas rezonē ar 
manu produktu

vai pakalpojumu

Ilgstpe'jība

Padomi



Vai man pietiks resursi - cilvēkresursi, laika,
finansiālie, lai veltītu laiku Facebook konta
attīstībai?

APSVER:



REĢISTRĀCIJA UN
INFORMĀCIJAS SAGATAVOŠANA

Personas profils 

Lai izveidotu uzņēmumam profilu,
jābūt izveidotam personīgajam
profilam* - vēlāk varēs piešķirt
lomas arī citiem darbiniekiem.

*Lapas veidotājs nedrīkst būt
vienīgais administrators kādā citā
lapā.

01
Informācijas
sagatavošana

Adrese, tālruņa numurs, e-pasta
adrese, mājaslapas adrese (ja ir),
īss apraksts- sadaļu “Par mums”,
norādīt, kad uzņēmums dibināts
vai sācis savu darbību.

02

Profila attēls (parasti izmanto
logo) - max. 2048x2048px,
titulbilde - 2037x754px
Ja vēlas sagatavo jau ziņu attēlus
- ziņu plūsmai - 492x492px,
492×738px, 492×276px

Attēlu
sagatavošana

03



FACEBOOK 
LAPAS VEIDOŠANA



www.facebook.com

http://www.facebook.com/


Jūsu personīgais
Facebook profils
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Jūsu lapas

"Vecās" lapas



Lapas nosaukums/
uzņēmuma nosauklums

Katergorija, kurā
uzņēmums darbojas 

 (max. 3)

Uzņēmuma apraksts -
īss, konkrēts, lai saprot,
ko uzņēmums dara, arī

sauklis (101 zīmes)
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Profila bilde 
(max. 2048x2048px)

Titulbilde 
(2037x754px)

Attēla 
pozicionēšana

VI
ZU
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S 
NO

FO
RM

ĒJ
UM

S
Lapas nosaukuma

pieejamība
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Augšupielādēt attēlus

Izveidot pirmo ziņu
Uzlūgt draugus uz lapu -

no Jūsu draugu loka

Action Button lapas
apmeklētājiem



Jūsu Facebook lapa



Action Button - ātrai un
ērtai sasniedzamībai

Lietotājvārda pievienošana
(ērtākai meklēšanai,

pieminēšanai)

Veidot saturu

Veidot tiešraidi,
pasākumu, piedāvājumu,

reklāmu

Maksas reklāmas
veidošana



FA
CE

BO
OK

 LA
PA

S 
RĪ

KI Jaunumi no citām lapām
un sekotājiem kuriem

Jūsu lapa seko

Veikala izveidošana
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 2 https://business.facebook.com/

Ar Business Suite ērtāk pārvaldāms biznesa konts

https://business.facebook.com/
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Uzziņu resursi par
Facebook Business 

Facebook lapas jaunumi
- like, share u.t.t..
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Lapas statistika, kas
saitīta ar aktivitātēm

lapā  - Page Performance
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Postu/Ziņu veidošana,
labošana, statisktika,

plānošana

Ar Creator Studio iespējams pārvaldīt
saturu Facebook un tam piesaistīto

Instagram kontu 
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Apmaksāto reklāmu
veidošana statisktika

Lapas kvaliāte, vai tā
nepārkāpj kādus

nosācījumus
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Lapas informācija - šo informāciju
vēlas aizpildīt maksimāli un

kvalitatīvi
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 8 Vispārējie iestījumi

Ziņu apmaiņa - atbildes
ziņa

Informācija, kuru redz
lapas apmeklētājs Jūsu

profilā

Notifikāciju  iestatījumiZiņu speciālie
iestatījumi

Lapas "lomas" - pievienot
citus lapas dalībniekus

Lapas sekotāji, apmeklētāji,
bloķētie lietotāji

"Ideālā" lapas auditorija
Speciālās reklāmas -

nevienlīdzība, politika u.t.t

Reklāmu limiti - partneru
reklāmas

Reklāmas saturs (Jūs kādu
reklamējat)

Savienot ar Instagram
Pievienot WhatsApp

saziņai

Viena satura publicēšana
arī citā kontā Sadarbība ar citām lapām

Ziņot par pārkāpumiem.
Jūsu pārkāpumi

Lapas labošanas vēsture

Lapas aktivitātes



FACEBOOK
RĪKI BIZNESAM



Populārākie Facebook
rīki biznesam

Pieraksti
Pasākumi
Darba piedāvājumi

Veikals (kopā ar Instagram)
Ieskats - analītika
Reklāmas kampaņas

Digitālās dāvanu kartes
Dažādi postu veidi 
Plānošanas rīks (Scheduled Posts)

Čatboti -automātiskā atbilde
Iespēja pievienot lomas
Tiešās saziņas iespēja Messenger
Atsevišķa Facebook Business
platfotma:
https://business.facebook.com/

Īpašie piedāvājumi - veikalā

Atsevišķa Creator Studio platforma
satura radīšanai:
https://business.facebook.com/creato
rstudio

https://business.facebook.com/
https://business.facebook.com/creatorstudio


Biznesa profils



Facebook veikals

Ietagots produkts ziņā



Facebook "par lapu" sadaļa Facebook lapas attēlu sadaļa



Facebook lapas "vairāk" sadaļa - atsauksmes, video, pasākumi, u.c..



Pasākums

Ziņa ar 
ārējo saiti

Ziņa ar video
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Ar Business Suite ērtāk pārvaldāms biznesa konts

https://business.facebook.com/
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Digitālā satura menedžmenta rīks - plānošana, publicēšana, rezultāti, peļņas iespējas,
streaming iespējas un sasniegumi, u.c.. Instagram un Facebook kopīga satura radīšana.
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https://business.facebook.com/creatorstudio/home#
https://business.facebook.com/creatorstudio


SATURA
RADĪŠANAS
ABC



70/80%
saturs ir izglītojošs, informatīvs, izklaidējošs



Saturs ir ar mēķi
Kāpēc? Kam to vajag? Mani ieguvumi/klienta
ieguvumi.

Saturs ir plānots
Dienai, nedēļai, mēnesim u.t.t. paveicamais.

Skaidras satura
realizēšanas darbības
Ko tieši es darīšu, lai realizētu savu ideju -
materiāli, darbības, ideja, process u.t.t.
Satura plānošana.

SATURA RADĪŠANAS
PIRAMĪDA

Lielais saturs
Video, jautājumu&atbilžu sesijas, vebināri,
raksti

Lielā satura sadalīšana mazākā
Attēli, raksti, citāti, stāsti u.t.t. 

Izplatīšana sociālajos medijos
Mazāku ziņu izplatīšanu dažādos formātos un medijos

Lie
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Satura radīšana



Attēls (reklāma, procesi, produki,
pakalpojumi, klientu attēli u.c.);
Video;
Live;
Stories;
Pasākums;
Dalīšos ar citu cilvēku saturu
(ziņas, blogi);
Poll

Ko es piedāvāšu klientiem:

Ideja

Tehnika (telefons, kamera,
videokamera, drons);
Programmatūra (attēlu
rediģēšanai, video rediģēšanai,
grafikas veidošanai);
Vieta (studija, ārā, ražotnē);

Kas man ir nepieciešams, lai es to
paveiktu:

Izpildījums

Lai veiksmīgi veidotu saturu, to
vēlams plānot (diena, nedēļa,
mēnesis, lielākiem projektiem ilgāks
laika posms)

Plāns

Satura plānošanas cikls



https://ej.uz/Resursi_uznemejiem

https://zrkac.lv/index.php?view=group&group=8&id=101


https://www.vid.gov.lv/lv/strukturvienibas-registracija

Facebook kā uzņēmuma
struktūrvienība

https://www.vid.gov.lv/lv/strukturvienibas-registracija


UZŅĒMĒJIEM

DIGITĀLO  PRASMJU 

https://ej.uz/canva_apmaciba

https://ej.uz/canva_apmaciba


10 Facebook Statistics You Need to Know in 2021 [New Data] (oberlo.com)
Facebook Image Sizes & Dimensions 2021: Everything You Need to Know (dustinstout.com)
Facebook Cheat Sheet: All Image Sizes, Dimensions, and Templates [2021] - Fluxx : Social | Digital | Marketing
(fluxxcomm.com)
How to Use Facebook for Business in 2021: The Complete Guide (howsociable.com)
How to Create a Facebook Business Page step by step tutorial 2021 (NEW INTERFACE) - YouTube
Struktūrvienības reģistrācija | Valsts ieņēmumu dienests (vid.gov.lv)
How to Create a Facebook Shop Page (May 2021): 5 Step Guide - Learn How to Sell on Facebook (ecommerce-
platforms.com)
Facebook veikala izveidošana
How to Convert Your Facebook Profile Into a Business Page (pepperlandmarketing.com)
How to Create a Facebook Page for a Business | Pepperland Marketing
https://blog.snappa.com/new-facebook-page-layout/
https://bridgecd.com/social-media-dos-donts/
Facebook Business Page 2021: The ULTIMATE Guide - Digital Marketing Blog (lyfemarketing.com)
The Complete Guide to Facebook Ad Copy and Creatives - Einstein Marketer
How to create a Facebook business page in 2021? (Basic Guide) (bloggingden.com)
How to Use Facebook Business Manager: A Step-by-Step Guide (hootsuite.com)
How the Facebook Algorithm Works in 2021 and How to Work With It (hootsuite.com)
How to Get Verified on Instagram in 6 Simple Steps (hootsuite.com)
367 Social Media Statistics You Must Know In 2021 (socialpilot.co)
Why you should be selling on Facebook Shops and how to get started (infographic) / Digital Information World

PAPILDUS UZZIŅAI

https://www.oberlo.com/blog/facebook-statistics#:~:text=Facebook%20has%202.80%20billion%20monthly%20active%20users%20%28Facebook%2C,%E2%80%93%20which%20includes%20Facebook%2C%20WhatsApp%2C%20Instagram%2C%20and%20Messenger.
https://dustinstout.com/facebook-image-sizes/
https://fluxxcomm.com/blog/facebook-cheat-sheet-all-image-sizes-dimensions-and-templates-2021/
https://howsociable.com/blog/how-to-use-facebook-for-business/
https://www.youtube.com/watch?v=T6SccgfK3IA&t=337s
https://www.vid.gov.lv/lv/strukturvienibas-registracija
https://ecommerce-platforms.com/ecommerce-selling-advice/how-to-create-a-facebook-shop-page#:~:text=%20How%20to%20Create%20a%20Facebook%20Shop%20Page,Step%203%3A%20Configure%20your%20payments.%20Dependi...%20More%20
https://www.facebook.com/commerce_manager/onboarding_landing
https://pepperlandmarketing.com/blog/convert-facebook-profile-into-business-page/
https://pepperlandmarketing.com/blog/how-to-create-a-facebook-page-for-a-business/
https://www.lyfemarketing.com/blog/facebook-business-page/
https://www.einsteinmarketer.com/facebook-ad-creative-copy-guide/
https://bloggingden.com/create-facebook-page/
https://blog.hootsuite.com/facebook-business-manager-guide/
https://blog.hootsuite.com/facebook-algorithm/
https://blog.hootsuite.com/get-verified-on-instagram/
https://www.socialpilot.co/blog/social-media-statistics#tk-demographic-stats
https://www.digitalinformationworld.com/2020/10/a-small-business-guide-to-facebook-shops-infographic.html


PALDIES!
gundega.fedotova@zrkac.jelgava.lv www.zrkac.lv

2021

http://www.zrkac.lv/

