
MODULIS NR. 3

MARKETINGAS IR 
KOMUNIKACIJA

Šis  projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis leidinys  atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl 
Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

PRAKTINIAI 
PRATIMAI



2

Veikla Priemonės Laikas Rezultatas

Tai yra praktinis pratimas,

padedantis dalyviams suprasti,

kas yra skaitmeninis

marketingas ir kaip jį vystyti,

pasitelkiant orientacinį planą.

Ši veikla taip pat padės

dalyviams dirbti kartu ir

tobulinti kritinį mąstymą,

siekiant pagrindinio tikslo –

verslo ir marketingo augimo.

Spalvoti rašikliai ir▼

skaitmeninio marketingo plano

forma, atspausdinta A3

formatu

60 min.

Šio pratimo tikslas yra sukurti

skaitmeninio marketingo planą

socialiniam verslui.

Instrukcijos:

• Kiekviena grupė turi sugalvoti

verslo idėją;

• Kiekviena grupė gaus spalvotus

rašiklius ir vieną popierinę

skaitmeninio marketingo plano

pildymo formą;

• Kiekviena grupė turi užpildyti

plano formą, pristatyti savo darbą

ir pabandyti įtikinti likusią

komandos dalį, kodėl jie turėtų už

juos balsuoti;

• Visos grupės turi balsuoti už

geriausiai parengtą skaitmeninio

marketingo planą.

PRATIMAS NR. 1: SKAITMENINIO MARKETINGO PLANAS

https://digitalmarketingcanvas.co/


PRATIMAS NR. 2: SOCIALINIŲ MEDIJŲ SĄRAŠAS
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Veikla Priemonės Laikas Rezultatas

Socialinės medijos turėtų būti orientuotos į

verslo tikslą.

Kai kurie verslo tikslai gali būti:

• Gauti grįžtamąjį ryšį iš klientų;

• Sudaryti el. pašto marketingo sąrašą;

• Didinti svetainės lankomumą;

• Tobulinti savo prekės ženklą;

• Skatinti pardavimus.

Socialinių medijų sąrašo 

forma, atspausdinta A4 

formatu

40  min.

Ši veikla padeda dalyviams

pagerinti savo socialinių medijų

srautą.

Instrukcijos:

• Lektorius suskirstys dalyvius

į 4-5 asmenų grupes.

• Kiekviena grupė gaus po

vieną socialinių medijų

sąrašo formą.

• Kiekviena grupė turi užpildyti

formą.

• Kiekviena grupė turi

pristatyti galutinį rezultatą.



PRATIMAS NR. 3: SOCIALINĖS MEDIJOS KAMPANIJA
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Veikla Priemonės Laikas Rezultatai

1. Jūs esate socialinio verslo įmonės

savininkas. Ieškodami galimų lėšų ar

rėmėjų, suplanuokite išsamią socialinės

medijos strategiją kitam laikotarpiui.

Popierius ir rašiklis

kiekvienam

dalyviui

45 min.
Dalyviai susipažins su savo

socialinės medijos strategijos

kūrimu.

2. Galite dirbti grupėse. Veiklos pabaigoje

pristatykite savo strategijas kitoms

komandoms ir kartu aptarkite

patobulinimus ar galimus pasiūlymus.

Nėra
5 min. kiekvienam dalyviui

Idėjų panašumų / skirtumų

identifikavimas.


