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Jūsų organizacija

Ar kam nors  
jūs įdomūs?



Ko daugiau:  
žvaigždž ių  
visatoje ar 
informacijos 
Žemė je?
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https://seedscientific.com/how-much-data-is-created-every-day/ 

• Snaps created on Snapchat reached 
over 210 million each day in 2020

• Almost 5 billion videos on Youtube 
are watched every day

• Google handles a staggering 1.2 trillion 
searches every year

https://seedscientific.com/how-much-data-is-created-every-day/


Ar esate įdomesni 
už internetą?

https://www.smartinsights.com/internet-marketing-statistics/happens-online-60-seconds /

Kodėl kas nors turėtų padėti telefoną ir prisijungti 

prie jūsų siūlomų veiklų?


https://www.smartinsights.com/internet-marketing-statistics/happens-online-60-seconds
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https://jrd.lt/informacija-dirbantiems-su-jaunimu/informacija-apie-jaunima/tyrimai/Jaunimo-%C4%AFtraukimo-Lietuvoje-galimybi%C5%B3-analiz%C4%97-2020.pdf 

Kas laimi aktyvių jaunų žmonių dėmesį?

https://jrd.lt/informacija-dirbantiems-su-jaunimu/informacija-apie-jaunima/tyrimai/Jaunimo-%C4%AFtraukimo-Lietuvoje-galimybi%C5%B3-analiz%C4%97-2020.pdf


KAS VYKSTA 
PASAULYJE?

STRATEGINIAI KLAUSIMAI
KAS SIŪLO PANAŠIAS 
VEIKLAS? KAIP JIEMS SEKASI?

KAS VYKSTA NVO SRITYJE, 
ŽINIASKLAIDOJE? KUO 
GYVENA JAUNI ŽMONĖS?

Kokie naujausi su jūsų veiklos sritimi susiję tyrimų 

duomenys? Ką jie sako?

KĄ SAKO DUOMENYS?

KAS KEIČIASI, KOKIOS 
AKTUALIOS TENDENCIJOS?
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Jūsų organizacija neveikia 
izoliacijoje. Jei norite išsiskirti ir 
pritraukti naujų narių, turite gerai 
suprasti pasaulį, kuriame veikiate ir 
kuriame gyvena tie, kuriuos norite 
pasiekti. 



KAI KALBA 
FAKTAI
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Jūs

Jūsų auditorijos Jūsų 
konkurentai

Pasaulis

Komunikacija yra 
sėkminga, kai:

STRATEGINIAI KLAUSIMAI

ATSKLEIDŽIA JŪSŲ STIPRYBES

KALBA APIE TAI, KAS SVARBU 
AUDITORIJOMS

IŠSKIRIA JUS IŠ KONKURENTŲ

YRA AKTUALI PLATESNIAME KONTEKSTE, 
IŠNAUDOJA TENDENCIJAS
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Jūsų organizacija

Kam jūs galite 
būti įdomūs?



Kalbėkitės su esamais nariais, draugais ir 

tais, kurių nepažėstate apie tai, kas jiems 

įdomu ir kodėl

K L A U S K I T E
Būkite ten, kur yra jūsų potencialūs nariai. 

Ką jų elgsena sako to, ko jie patys 

nepapasakotų?

S T E B ĖK I T E
Užsidirbkite draugystę ir pasitikėjimą dar 

prieš kviesdami prisijungti. Būkite 

pasiekiami, draugiški, atviri.

S U S I D R A U G A U K I T E

KAIP SUŽINOTI?
J e i  n e ž i n o s i t e ,  k a m  jū s  e s a t e  įd o mū s  i r  k o dė l ,  s u k u r s i t e  i š s k i r t i n u mą ,  k u r i s  įd o m u s  t i k  j u m s  i r  bū s i t e  

p a t y s  s a u  f a i n i .  I š  d a l i e s  t a i  g a l i  p a dė t i  p a s i e k t i  r e z u l t a tą ,  b e t  p r i t r a u k s i t e  n e  t u o s ,  k u r i e  g a lė tų  bū t i  

g e r i a u s i  jū sų  n a r i a i .
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KAS YRA JŪSŲ POTENCIALUS NARYS?

• Kada jam žiba akys? 
• Kas jam kelia nuobodulį? 
• Ką jis veikia, kai niekas nemato? 
• Kaip jis nori atrodyti prieš 

draugus? 
• Kaip jis sutaria su tėvais? 
• Kaip jam sekasi mokykloje / 

universitete / gyvenime?

• Ko jis tikisi iš ateities? 
• Dėl ko jam baisu? 
• Dėl ko skauda širdį? 
• Ką jis skaito? Žiūri? Klauso? 
• Kas jį įkvepia? 
• Kokiais žmonėmis jis pasitiki? 
• Ar jis mėgsta bendrauti? 
• Ar jis žino, kiek daug gali? 

• Kas jam sekasi geriausiai? 
• Kur jis turi neatskleistų talentų? 
• Kur jis būna laisvalaikiu? 
• Kas jam patiktų jūsų 

organizacijos veikloje? 
• Kas jam būtų svarbu 

apsisprendžiant prisijungti? 



KAS YRA JŪSŲ AUDITORIJOS?
STRATEGINIAI KLAUSIMAI

Be potencialių narių yra daug kitų auditorijų, kurioms svarbu suprasti jūsų išskirtinumą. Tai bendruomenė, 

žiniasklaida, potencialūs rėmėjai, savivaldybė ir tie, kurie svarbūs specifiškai jums.

Kokia jų kasdienybė? 


Kokia jų elgsena, susijusi su jūsų tema?


Kaip jos priima sprendimus?

Kokios jų dabartinės nuostatos, susijusios su 

jūsų tema? Kodėl jos tokios?

KĄ JOS GALVOJA 
APIE JUS?

Kas jų autoritetai?


Iš kur jos gauna informaciją?


Kada jie vadovaujasi emocijomis, o kada 

sprendžia racionaliai?
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Kas joms svarbu? Kas joms rūpi? 


Kodėl?
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Jūsų organizacija

Kuo jūs  
įdomūs?



Trys užduotys komunikacijai
Komunikacija skirstoma į keletą esminių etapų, kurių kiekvienas turi konkrečią užduotį, tam tinkamus kanalus, žinutes ir kitas 

įgyvendinimo detales.

Komunikacija padeda užtikrinti, kad apie jus žinotų. 

Strateginės komunikacijos užduotis - užtikrinti, kad tai, 

ką tikslinės auditorijos apie jus žino, būtų palanku ir 

prisidėtų prie bendrų organizacijos tikslų.

1. ŽINOMUMO KŪRIMAS
Žmonės gali apie jus žinoti, bet neturėti nuomonės, 

arba turėti ją ne tokią, kuri būtų jums palanki. 

Strategine komunikacija siekiama tikslingai keisti ir 

formuoti visuomenės bei kitų auditorijų nuostatas

2. NUOMONĖS FORMAVIMAS
Teigiama nuomonė dar nereiškia palaikymo veiksmais. 

Tam, kad įvyktų pokytis žmonių elgsenoje, reikia 

postūmio. Jį sukurti - trečiasis strateginės 

komunikacijos uždavinys. 

3. SKATINIMAS VEIKTI
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KAS JŪS TOKIE?

KĄ JŪS DAROTE KITAIP?

KĄ JŪS VEIKIAT?

KUO JŪS GERESNI?

KODĖL JŪS?
STRATEGINIAI KLAUSIMAI
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Kaip jus turėtų identifikuoti? Kokia jūsų aistra, tikslas, veiklos 
prasmė? Kokią vertę kuriate?

Kuo jūsų veiklos, siūlomi sprendimai 
skiriasi nuo kitų?

Kodėl būtent jūs galite išspręsti problemą 
geriausiai? Sukurti daugiausiai vertės savo 
veiklomis?



KODĖL JŪS?
KODĖL PRISIJUNGTI PRIE 
JŪSŲ ORGANIZACIJOS?

Ką jūs veikiate? Kuo jūs išskirtiniai? Ką gausiu prisijungusi?

Pavyzdžiai Pavyzdžiai Pavyzdžiai



BREAK 
SECTION

A company is an association or collection of individuals, whether natural persons, legal persons, or a mixture of both. Company members share a 

common purpose and unite in order to focus their various talents.

17PAVYZDYS
Skautai atviri visiems, bet labiausiai save 
juose randa smalsūs, aktyvūs vaikai, kuriems 
patinka gamta. Savanoriai prisijungia dėl tų 
pačių priežasčių, bet labiausiai - dėl 
sutampančių vertybių. 



KODĖL 
SKAUTAI? TAPK SKAUTU - 

KARTU KURSIME GRAŽESNĮ, 
GERESNĮ PASAULĮ

Jei mėgsti dirbti su vaikais 
ir leisti laiką gamtoje - 
susipažinkim. 
Savanoriai mums labai 
svarbūs, nes savo padeda 
įgyvendinti pagrindinį 
mūsų tikslą - užauginti 
geresnius žmones ir 
piliečius.

Pavyzdžiai Pavyzdžiai Pavyzdžiai

Skautų ugdymo metodai 
unikalūs ir jų sėkmė 
patikrinta per daugiau nei 
100 metų judėjimo istorijos 
visame pasaulyje. 
Savanoriai yra viena didelė 
šeima, todėl prisijungęs ne 
tik prisidėsi prie svarbaus 
gero draugo, bet ir rasi 
draugų visam gyvenimui

Atvažiuok į stovyklą 
pasižiūrėti ar patinka ir 
susipažinti - taip galėsi 
pradėti mokytis ir po 
truputį įsitraukti. Taip pat 
geriausiai pamatysi, kiek 
dovanų ir džiaugsmo 
atneša savanorystė ir kodėl 
čia pats geriausias 
žaidimas.



JŪSŲ EILĖ
KODĖL PRISIJUNGTI PRIE 
JŪSŲ ORGANIZACIJOS?

Ką jūs veikiate? Kuo jūs išskirtiniai? Ką gausiu prisijungusi?

Pavyzdžiai Pavyzdžiai Pavyzdžiai
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Jūs

Jūsų auditorijos Jūsų 
konkurentai

Pasaulis

Komunikacija yra 
sėkminga, kai:

STRATEGINIAI KLAUSIMAI

ATSKLEIDŽIA JŪSŲ STIPRYBES

KALBA APIE TAI, KAS SVARBU 
AUDITORIJOMS

IŠSKIRIA JUS IŠ KONKURENTŲ

YRA AKTUALI PLATESNIAME KONTEKSTE, 
IŠNAUDOJA TENDENCIJAS



A company is an association or collection of individuals, whether natural persons, legal persons, or a 

mixture of both. Company members share a common purpose and unite in order to focus their various.
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4 .

Jūsų organizacija

EFEKTYVI 
KOMUNIKACIJA



Problema: dėl stigmų ŽIV sergantys žmonės nenori dalintis savo 

istorijomis, todėl apie jų gyvenimus visuomenė žino dar mažiau ir 

dar labiau juos stigmatizuoja 

Sprendimas: Kampanija Skolinu balsą, kurioje garsūs žmonės 

įkalbėjo sergančiųjų ŽIV istorijas 

Projektas 2018 m. laimejo Nacionalinį lygybės ir įvairovės 

apdovanojimą


Keičiant su ŽIV susijusias 
stigmas

TITLE
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Nuoroda 

16

https://www.15min.lt/gyvenimas/naujiena/sveikata/serganciuju-ziv-istorijos-garsiu-zmoniu-lupomis-1028-980200


„Man ne dzin“ (MND) – tai informacinė jaunimo pilietiškumo 

skatinimo kampanija, kuri ragina jaunus žmones visoje Lietuvoje 

aktyviai dalyvauti pilietiniame gyvenime, išsakyti savo nuomonę ir 

tapti aktyviu Lietuvos Respublikos piliečiu bei stiprinti jaunų 

žmonių suvokimą apie jų galią visuomenėje.

Per 2012 m. rinkimus, balsavusių 18-30 m. žmonių buvo 18 % 

2016 metais vykusio II-ojo turo LR Seimo rinkimų turo metu 

balsavo 2 iš 10 jaunų žmonių (23,7%).  

2020 m.  II-jame  LR Seimo rinkimų ture 


👉 28% jaunimo iki 24 metų


👉 29,7% jaunimo nuo 25 iki 29 metų


Ar jaunimui gali būti 
įdomi politika?

TITLE
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https://www.facebook.com/mannedzin/ 

https://www.facebook.com/mannedzin/
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Jūs

Jūsų auditorijos Jūsų 
konkurentai

Pasaulis

Komunikacija yra 
sėkminga, kai:

STRATEGINIAI KLAUSIMAI

ATSKLEIDŽIA JŪSŲ STIPRYBES

KALBA APIE TAI, KAS SVARBU 
AUDITORIJOMS

IŠSKIRIA JUS IŠ KONKURENTŲ

YRA AKTUALI PLATESNIAME KONTEKSTE, 
IŠNAUDOJA TENDENCIJAS



Dar svarbiau - sėkminga 
komunikacija yra ta, kuri 
pasiekia tikslą

1. Kiek narių norime pritraukti (Tikslas) 
2. Ką turime pasakyti, kad pasiektume savo 

tikslą? (Žinutės) 
3. Kas turi išgirsti apie mus, kad pritrauktume 

daugiau narių? (Auditorijos) 
4. Kur turime komunikuoti, kad pasiektume 

auditorijas? (Kanalai) 
5. Kaip turime komunikuoti, kad pasiektume 

savo auditorijas? (Priemonės)



Trys užduotys komunikacijai
Komunikacija skirstoma į keletą esminių etapų, kurių kiekvienas turi konkrečią užduotį, tam tinkamus kanalus, žinutes ir kitas 

įgyvendinimo detales.

Kaip turi pasikeisti jūsų žinomumas?

1. ŽINOMUMO KŪRIMAS
Kaip turi pasikeisti nuomonė apie jus?

2. NUOMONĖS FORMAVIMAS
Kokio veiksmo turi imtis auditorijos?

3. SKATINIMAS VEIKTI

271. TIKSLAS



1. TIKSLAS 
Patarimai

A.Skaitinės reikšmės šalia tikslų padeda 
lengviau pamatuoti sėkmę 

B.Komunikacijos tikslai turi būti glaudžiai 
susiję su tuo, kas svarbu visai organizacijai 
ir nukreipti į organizacijos augimą 

C.Sėkmė nenutinka per naktį - pasiruoškite 
nuosekliam, kruopščiam darbui 

D. Planuokite ne šiandienai, o žiūrėdami į 
priekį. Kur organizacija bus po trijų, penkių 
metų? Kaip turite iki to pradėti judėti 
šiandien?



KĄ NORITE PASAKYTI?

Papasakok daugiau Kuo tai įdomu? Kas iš to?

Pavyzdžiai Pavyzdžiai Pavyzdžiai

2. Žinutės



A.Šios žinutės yra skirtos išorei - užtikrinkite, 
kad visi raktiniai organizacijos žmonės jas 
puikiai žinotų ir suprastų 

B.Nebijokite nusibosti - komunikacijos 
vientisumas sukuriamas tik nuolat 
kartojant tas pačias žinutes 

C. “Ta pati žinutė” = ta pati mintis, pasakyta 
savais žodžiais. Turite jaustis komfortabiliai 
improvizuodami, bet niekada 
nenukrypdami nuo savo temos 

D.Patikrlnkite žinutes: ar jos skamba gerai 
ne tik jums, bet ir jūsų auditorijai?

2. KĄ REIKIA PASAKYTI? 
Patarimai



3. Auditorijos

Tikslinė auditorija Ką jie dabar galvoja
Ką norime, kad 

galvotų?
Racionalūs 
argumentai

Emociniai 
argumentai

Kuo jie 
pasitiki? Geriausi kanalai

Žurnalistai Kad neturi laiko ir 
tema nesvarbi

Mano auditorijai verta 
sužinoti daugiau apie 
šią istoriją

a.   
b 
c

a 
b 
c

Savo kritiniu 
mąstymu 
Rules of thumb 
Duomenimis

Tiesioginis 
kontaktas 
El. paštas



Kurias auditorijas jūsų 
organizacijai vertėtų 
pažinti geriau?

Kurias auditorijas 
galėtumėte labiau 
įtraukti į savo veiklas?
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Su kuo verta 
bendradarbiauti, 
užsitikrinant patikimumą, 
papildomą sklaidą?

Kokioms auditorijoms 
galite padėti? 

Kas gali padėti jums?



3. KAM REIKIA PASAKYTI? 
Patarimai

A.Pažinkite auditorijas, bet nepataikaukite 
joms. Raskite būdus savo žinutes pritaikyti 
kiekvienai jų taip, kad esmė liktų 
nepakitusi 

B.“Ką norime, kad galvotų”, turi tiesiogiai 
sietis su “Kodėl komunikuoti” atsakymais 

C.Dažniausiai auditorijos realybėje 
tarpusavyje persidengia ir persipina, todėl 
ieškokite argumentų, kurie yra stiprūs ir 
įtikina daugiau nei vieną auditoriją (bet 
gali skirtis jų pateikimo būdas)  

D.Turėkite pokalbius, ne monologus. Siekite 
ilgalaikių, ne trumpalaikių santykių. 
Padėkite savo auditorijoms, tada jos padės 
ir jums



● Viena žinutė, net labai stipri, 
ištirpsta bendrame sraute, 
todėl svarbu iš anksto 
numatyti, kaip ji bus sustiprinta 
ir plėtojama įtraukiant 
skirtingus kanalus 

● Nėra viską mokančių - yra tik 
bijantys pabandyti. O jei labai 
baisu, raskite savanorių/
profesionalų, kurie padėtų 
komunikuoti

4. Kanalai
Owned & Paid - turinys 100% jūsų. Didelė kontrolė 
Shared & Earned - turinys sukurtas jūsų auditorijų. Maža kontrolė



4. KUR PASAKYTI? - Kanalai

Kanalas Ko siekiame? Ką turime patobulinti 2021 m? Pgr projektai
Nuoroda į 
veiksmų 

planą
Sėkmės rodikliai

Tinklapis Suteikti informaciją tiems, 
kurie jos ieško mūsų 
ekspertine tema

Atnaujinti titulinį, kad labiau 
atspindėtų poreikius tų, kurie nori 
geriau suprasti mūsų sprendžiamas 
problemas

Sudėti atnaujintas 
metodines 
medžiagas

Lankomumas, 
praleistas laikas 
gautų užklausų sk.

Naujienlaiškis Palaikyti kontaktą su 
bendruomene

Facebook Palaikyti kontaktą su 
bendruomene

Youtube Suteikti informaciją tiems, 
kurie jos ieško mūsų 
ekspertine tema

Instagram Informuoti tikslines 
auditorijas, keisti jų požiūrį

Linkedin Palaikyti kontaktą su 
verslu, ekspertais

Dalomoji 
medžiaga

Suteikti informaciją mūsų 
tikslinėms auditorijoms

Žiniasklaida Informuoti visuomenę, 
keisti jos nuostatas

Gyvi susitikimai su 
bendruomenėmis

Stiprinti ryšius, įtraukti į 
mūsų veiklas, gauti idėjų

Kiti, jums 
specifiniai kanalai

xxx



4. Kanalai 
Patarimai

A.Išsiskirsite, jei naudosite netikėtus kanalus.   
Bet tam svarbu gerai pažinti savo 
auditorijas ir jų elgseną 

B.  Gyvas pokalbis vis dar yra vienas 
galingiausių komunikacijos kanalų. O jei 
galite ne tik kalbėti, bet įtraukti ir leisti 
pajausti, išbandyti, efektas bus dar 
stipresnis 

C.  Skleiskite ne gandus, o gerus žodžius ir 
emocijas. Jei jūsų veikla bus tokia įdomi, 
kad kils natūralus noras ja dalintis, žinia 
apie tai sklis pati.  

D. Todėl svarbu narių įtraukimas ir 
skatinimas būti ambasadoriais 



5. KAIP PASAKYTI? - Priemonės

Kiekvienai planuojamai veiklai 

numatykite vaidmenį siekiant 

komunikacijos tikslų - šios veiklos yra 

jūsų pgr priemonės

1. Organizacijos metų 
planas

Jei turite resursų ir norite pasiekti 

efektyvesnių rezultatų, nusimatykite 

kelis projektus, kurių pagrindinė 

užduotis - didinti jūsų žinomumą, 

formuoti nuomones, skatinti veikti

3. Komunikacijos 
projektai

Numatykite, kaip reguliarias 

komunikacijos priemones galite 

išnaudoti ilgalaikių, nuoseklių istorijų 

pasakojimui (web, naujienlaiškiai, fb, 

youtube, instagram, kt.)

2. Reguliari komunikacija 

Gal į renginį verta pasikviesti partnerius arba 

gerai žinomą pranešėją, o gal vyks įdomūs 

užsiėmimai, kuriuos verta fotografuoti, 

filmuoti, paimti interviu iš dalyvių. 

Bonus points

Dažnai organizacijos turi ir PR tikslus - x 

žinučių per ketvirtį 

kaip neprisiplanuoti per daug - S, M, L

Raskite komunikacijos partnerius, 

kurie jūsų projektą matytų kaip CSR 

ir savanorystės projektą.  

Ką galite jiems pasiūlyti mainais be 

“ačiū”?



A.Planuokite taip, kad jums veiktų - ar ant 
lipnių lapelių ar mega excelyje - nesvarbu, 
kol jums tai padeda nieko nepamiršti ir 
nuosekliai dirbti 

B.Skirkite laiko planavimui mėnesio ar 
savaitės eigoje - taip būsite viskam 
pasiruošę ir sutaupysite laiko 

C.Kaupkite planų archyvą, pasižymėkite 
komentarus kas buvo sėkminga - taip po 
metų bus lengviau prisiminti, ką darėte ir 
kodėl

5. KAIP PASAKYTI? - Priemonės 
Patarimai



5. KAIP PASAKYTI? - Priemonės

Tikslas Veikla Kanalai Formatas Žinutės Kada
Skatinamas 

veiksmas
Mažinti su x 
susijusias 
stigmas 
visuomenėje

Edukacinė veikla 
A tikslinių 
auditorijų 
informavimui

Naujienų portalai, 
soc. tinklai, gyvi 
susitikimai (jei 
galima), 
bibliotekos

• Paskaitų ciklas bibliotekose 
• 3 trumpi aiškinamieji video  
• Straipsnis - interviu su ekspertu ir 

stigmatizuojamos grupės atstovu 
naujienų portale x 

• Instagram ir FB įrašų serija (10) su 
pagrindiniais mitais skatinančiais 
stigmas

A 
B 
C

Kovas- 
balandis

Paremti mūsų 
NVO veiksmus 
mažinant šias 
stigmas 
(aukok.lt)

Informuoti apie 
mūsų 
organizacijos 
veiklos 
rezultatus

Ataskaitinis 
renginys 

Tinklapis 
Naujienlaiškis 
Soc. tinklai 
(Žiniasklaida?)

• Veiklos ataskaita 
• Prezentacija su pgr akcentais 
• Video su trimis sėkmės istorijomis 
• Padėka soc tinkluose visiems 

prisidėjusiems prie rezultatų 
• Padėkos išsiųstos socialiniams 

partneriams (kartu su ataskaita ir 
simboline dovana) 

• Tema žiniasklaidoje: “Nėra kada laukti, 
kol tai taps nacionaliniu prioritetu - 
štai kaip problemą sprendžiame mes 
ir kodėl jaučiamės neturintys laiko”

• Ką pasiekėme 
• Koks to poveikis 
• Ką išmokome?  
• Kas įvyko 

valstybėje šia 
tema? 

• Kokie iššūkiai dar 
laukia?

Vasaris Prisidėkite prie 
mūsų misijos / 
vykdomų 
pokyčių



https://blog.hubspot.com/marketing/content-marketing  
arba google: social media content calendar template 

5. KAIP PASAKYTI? - Priemonės

https://blog.hubspot.com/marketing/content-marketing


Stovyklos proga pradėta radijo laida tęsia gyvenimą dar keletą 

metų


Laidą veda skautai ir kas savaitę pristato vis naujus pašnekovus - 

aktyvius skautus

Radijo laida su xFM

TITLE
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• Vienijanti IT departamento vadovo Antano istorija 

kontakto užmezgimui ir klientų pralinksminimui 

• Ketvirtinis naujienlaiškis klientams su viena, pagrindine 

tema 

• Ta tema - 8-12 psl leidinys 

• Adaptuotas turinys atnaujinamas tinklapyje 

• Pardavėjai tą ketvirtį fokusuojasi į būtent šios paslaugos 

pardavimus 

• Matome, kas skaitė naujienlaiškį, ką spaudė, kiek žiūrėjo - 

pagal tai vertiname paslaugų aktualumą, poreikį, turinio 

kokybę ir nuolat tobulėjame

Antano IT Gidas

https://www.slideshare.net/BAIP_vg/antano-bits-it-sprendimai-vartotojams 

https://www.youtube.com/watch?v=EnNVYp3N19Q 

https://www.slideshare.net/BAIP_vg/antano-bits-it-sprendimai-vartotojams
https://www.youtube.com/watch?v=EnNVYp3N19Q
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• Kartu su Strategy Labs atliktas tyrimas, apskaičiuojant 

kiek kainuoja delsimas skirti ŽIV gydymą visiems 

užsikrėtusiems 

• Polapis pristatantis tyrimo rezultatus 

• Laiškas sprendimų priėmėjams pristatantis tyrimo 

rezultatus 

• Banerių ir FB kampanija rezultatus pristatanti 

visuomenei ir vedanti į polapį 

• Tyrimo pristatymas sprendimų priėmėjams  LR Seime, 

moderatorė - Rasa Tapinienė 

• Bendrame media plane - vienas strategiškai svarbiausių 

projektų

ŽIV kaina



Kai nieko naujo nevyksta, 
reikia ką nors susigalvoti

TITLE
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Nežiūrėkite į save per rimtai

Jūs turite daug stipraus turinio, remkitės į jį kai pasakojate istorijas

Turinys, turinys, turinys

Planuodami veiklas, integruokite elementus, kurie verti dalinimosi

Planuokite, svajokite, kurkite

Kalbėkite ne tik apie problemas, sunkumus ir iššūkius



6. KADA ŽINOSIME, KAD PASISEKĖ?

Kaip žinosime, kad problema sprendžiama, vyksta pokyčiai?

Kaip žinosime, 
ar apie mūsų 

temą žino 
daugiau 
tikslinių 

auditorijų?

Kaip žinosime, 
ar keičiasi 
tikslinių 

auditorijų 
nuomonės

Kaip žinosime, 
ar keičiasi 
tikslinių 

auditorijų 
elgsenos?

Reach: kiek  
pasiekėme su savo 
komunikacija?

Interact: kiek mūsų 
komunikaciją skaitė, 
mėgo, dalinosi?

Act: kiek mūsų 
komunikacijos dėka 
ėmėsi veiksmo? 
Pasirašė, parėmė, 
prisijungė, dalyvavo?



5 .

Jūsų organizacija

KAS KALBĖS?



•Kiek išmano temą? 

•Kiek auditoriją jį/ją žino, kaip temos 

ekspertą 

•Ar reikia auditorijai jo/s 

ekspertiškumą pristatyti 

•Kiek patikimai ir aiškiai asmuo geba 

dėstyti mintis? 

•Kiek juo pasitikima? 

PASITIKĖJIMAS
•Kiek auditorija (pri)pažįsta šį 

asmenį? 

•Kiek mėgiamas yra šis asmuo? 

•Kaip asmuo gali būti 

patraukliai pristatytas? 

CHARISMA
•Kokią įtaką asmuo turi 

auditorijai? 

•Ar asmuo nori savo įtaka ir 

galia pasinaudoti? 

•Ar asmuo turi galią girti, barti 

auditoriją? Ar į jo/s komentarus 

bus reaguojama? 

ĮTAKA

KALBĖTOJO GALIA
47



KALBĖTOJU 
NEGIMSTAMA

1. Mokykitės kūno kalbos, elgesio prieš 
kamerą, žodžių valdymo - įgūdžiai 
pravers ne tik pristatant savo 
organizaciją 

2. Treniruokitės. Kalbėkite mamai, 
draugams, praeiviams gatvėje, 
tikrinkite žinutes ir jų poveikį 

3.  Savo komunikaciją planuokite taip pat 
kruopščiai, kaip visos organizacijos.  

4. Išlikite nuoširdūs ir paprasti. 
Neužgoškite organizacijos ir jos 
interesų. 



6 .
APTARIMAS


