
KĀ IZKLAIDES PLATFORMAS PIEŠĶIĻ SATURAM VĒRTĪBU 

paplašinātā izklaides satura lietošanas pieredze
Ghostbusters (2016)

Sniedzīte Vilmane

MTG Latvia

06.10.2016



 IZKLAIDES SATURA IZVEIDES ALGORITMS

 KĀ UZZINĀT, KO VĒLAS LIETOTĀJS?

 KĀDĒĻ IR SVARĪGI PIELĀGOT UN RADĪT ĪPAŠU 

SATURU DAŽĀDĀM PLATFORMĀM?

 AKTĪVĀ SATURA LIETOŠANA - IZKLAIDES SATURA 

IESPĒJAS NĀKOTNĒ



SATURAM VĒRTĪBU PIEŠĶIĻ EMOCIJAS



INTELEKTS EMOCIJAS FIZISKĀS IESPĒJAS

kvalitatīvs saturs raisa emocijas satura patēriņa iespējas

IZKLAIDES SATURA IZVEIDES ALGORITMS

6 3 2 = 11+ +

4 8 6 = 18+ +

Lai nodrošinātu: 

• satura pieejamību iespējami plašākai auditorijas daļai un 

• izklaides saturu pielāgotu dažādām platformām

Ikdienā pielietojams vienkāršs algoritms



Auditorija bieži dod 

mājienus un pat tieši 

pasaka priekšā, kādu 

saturu vēlas baudīt!

• SNS kanāli

• komentāri

• datu analītika



Ir iedomīgi domāt, ka 

cilvēkiem ir jānāk pie 

mums.

Mums ir jāiet pie 

cilvēkiem.

Jan Boyd

Director of Digital Strategy and

Community Engagement,

Oregon Public Broadcasting



IZKLAIDES SATURA DZĪVES ILGUMA PALIELINĀŠANA

• satura pielāgošana dažādām 

platformām ievērojami 

palielina tā dzīves 

ilgumu un auditorijas 

sasniedzamību

• satura pasniegšanas veids 

katrā no platformām var 

atšķirties atkarībā no 

biznesa uzstādījumiem

• katrā no platformām var  

atšķirties satura 

publicēšanas laiki

auditorijas apjoma un 

satura dzīves ilguma palielināšana

~25 min ~40 min ~35 min ~3 min

TV M.

VIDE
SOCIĀLIE KANĀLI

DATORS

satura izvietošana un pielāgošana dažādās 

platformās palielina tā efektivitāti vismaz 4x !



Filmas/TV šovi Video klipi Sporta sacensības/spēles

Prioritārā iekārta satura  lietošanai:

SATURA PATĒRIŅŠ TURPINA PIEAUGT

Satura patēriņa laiks un biežums:
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*izmaiņas salīdzinājumā ar iepr. gadu

Avots: 2015 Accenture Digital Consumer Survey| N:24000



• jau 37 % lietotāju pieder 

dators un viediekārtas, ar kurām tiek patērēts saturs

• 40% lieto mobilo iekārtu paralēli TV -

šim saturam nav tieša sakara 

ar TV ekrānā redzamo

Avots: 2015 Accenture Digital Consumer Survey| N:24000, statista.com, Sterling
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AKTĪVA

PASĪVA

satura dzīves ilgums

avīzes žurnāli kino

TV

grāmatas

saturs

datorā
mobilā

iekārtasociālie 

kanāli

vienreizēja 

satura 

lietošana 

bieža 

lietošana

lieto 

neskaitāmas

reizes

SATURA PATĒRIŅA FORMU EVOLŪCIJA

• 11h dienā lieto dažādus mediju kanālus (diennaktī ir 16 -18 nomoda stundas)

• 72% lietotāju ieskatās savā viediekārtā vairākas reizes stundā

• 90% no visa mediju patēriņa apjoma balstās uz satura pieejamību dažādos ekrānos. 

saturs  virtuālajā realitātē
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Avots: statista.com, Sterling



Nav 

Nav labāka veida, kā pilnasinīgi izjust un izbaudīt iemīļoto 

filmu vai seriālu, kā pašam to izdzīvot. 

Šādu piedzīvojumu nodrošina virtuālā realitāte. 



REVOLŪCIJA 

VIRTUĀLĀS 

IZKLAIDES JOMĀ:



The VOID virtuālās 

realitātes atrakcija 

Ghostbusters: 

Dimension

Šis ir pasaulē pirmais un 

labākais piemērs, kas 

demonstrē, cik tālu ir 

attīstījušās

virtuālās realitātes 

tehnoloģijas un kā virtuālā 

pasaule pārklāj fizisko telpu.



VISAKTĪVĀKĀ NO SATURA PATĒRIŅA 

FORMĀM, KURA  IESLĒDZ PILNĪGI VISAS CILVĒKA 

ĶERMEŅA  MAŅAS UN SAJŪTAS.

Nodrošina daudzveidīgas iespējas jauna satura radīšanai



IEDVESMOJOŠĀ VIDEO SLAIDS 



PALDIES


