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“Ikviens bizness (uzņēmums, organizācija)  
šodien ir arī mediju* un komunikāciju bizness!”  

(~2009)

Paid 
Apmaksātie

Owned 
Mūsu pārvaldītie

Earned 
“Pelnītie”

 

Pasākums mūsdienās -   
ne tikai pats notikums: 

Viss, kas notiek ap to 
Viss, kas notiek pirms un pēc 

Kā interesents padziļina pieredzi un uzzina vairāk 
Komunikācija. KO un KĀ sakām 

Sarunas. Dalīšanās 

http://www.boston.com/bigpicture/2012/07/olympics_2012_opening_ceremoni.html



Digital  
is not about digital  
at all!

1. Vienvirziena komunikācija ➾ ➾ ➾



http://www.flickr.com/photos/georgeaugustine/2116513291/

1. ➾ ➾ ➾  Sarunas
Divvirzienu 
komunikācija: 
!

Radīt interesi 

Iesaistīt 

Informēt  

Stāstīt (storytelling) 

Rosināt sarunas 

Radīt iespējas 
pašizpausmei 

Radīt vērtību

Ko mēs  
viņiem teiksim?

Kā mēs rosināsim  
sarunas? 

!

Kā mēs  
iesaistīsim viņus? 

!

Kā mēs radīsim  
vērtību viņiem? 

!

Kā mēs atraktīvi izstāstīsim 
par to, ko mēs darām

Komunikāciju loma

(1850 - 2008)



2. Informācijas pārpilnība 
Fragmentācija2.

Atrodi visu 

Dalies ar visu 
!

Ignorē visu, kas  
nav interesants vai vērtīgs 

Kā mēs sasniedzam viņus?

Kā viņi atrod mūs? 
Kāpēc viņi atrod mūs? 

!

Kāpēc viņiem tas ir svarīgi? 
Kad viņi meklē mūs? 

Vai un kāpēc viņi atgriezīsies? 
Vai un ko viņi stāstīs?

3. Meklēšana



Sarunas 

Sadarbība 

Saturs

4. Sociālie tīkli: platformas, nevis mediji

4 ekrāni, dažādas lomas
Vai izmantojam visas iespējas?



Izmaiņas un izaicinājumi 
!

1. Divvirzienu  (daudzvirzienu) komunikācija 

2. Informācijas pārpilnība. Fragmentācija. Ignorēšana  

3. Meklēšana. Mainītās lomas. “Relevance”.  

4. Sociālie tīkli.  Platformas. No dalīšanās (“sharing”) uz sadarbību 

5. Video. Pieejams visūr. 4 ekrānu laikmets.  

6. Interaktivitāte. Simulācijas. Sadalītā stāstniecība. 

7. Mobilitiāte. Vienmēr “ar tīklu”. Reālā laikā. 4W.

it visam,  

ko mēs darām: 

centrā  
cilvēks

Ikviena kampaņa 
mūsdienās ir  

integrētā kampaņa

Bezmaksas platformas 
Fragmentācija 
Dalīšanās 
Cilvēku/patērētāju iesaiste 
Interaktivitāte 
Saites



2
Radīt vērtību 

Creating Value

Radīt īpašas pieredzes 
Creating extraordinary experiences.  

Off- and on- line

1 &

Doing extraordinary things 

Telling extraordinary stories



Tehnikas / pieejas / iespējas: 
!

piemēri









http://www.theguardian.com/world/interactive/2013/nov/01/snowden-nsa-files-surveillance-revelations-decoded#section/1







http://www.apple.com/ipad/business/profiles/jordan/#video-jordan





Efektīva  
kampaņa



1. Lakoniska. Fokusēta. Vienkārša 
2. Vizuāla. Estētiska. Pievilcīga. 
3. Atšķirīga UN atbilstoša 
4. Neatstāj vienaldzīgu 
5. Iesaista UN pārliecina 
6. Nepasaka priekā 
7. Maina rīcību 
8. Tiek adaptēta, nevis tulkota 
9. Vērsta “uz iekšu" un “uz āru” 
!

0. Balstās lielākā idejā

Efektīva  
kampaņa

Māksla > Zinātne

Efektīva  
kampaņa



tw: @zz_zigurds 
blogs:  ZigurdsZakis.lv 
prezentācijas: slideshare.net/zz_zigurds

rakstu darbi un atradumi


