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PAR MANI: 

➤  21 gads 

➤   

   

(Kombinētais Bakalaurs Ekonomikā, 

Biznesā un Starptautiskajās Attiecībās) 

➤ YouTube Video Blogere par ceļojumiem, 

modi un veselīgu uzturu (200+ video) 

angļu valodā = video žurnālists 

➤ 151 000 sekotāju 

➤ Instagram Blogere (24 000 sek.) 

➤ Video Producente “Eiropas Jauniešu 

Parlamentā” 



UZSKATES MATERIĀLS - VIDEO 



KĀ TAS SĀKĀS? 

➤ 5 gadus kā aktīvs patērētājs, nevis ražotājs 

➤ 2012. gada decembrī tapa pirmais video - kā ārpusskolas hobijs 

➤ Pieaugums ļoti lēns, bet, neatlaidīgi “ražojot” kanāla saturu, jutu, 

iekaroju skatītāju uzmanību 

➤ Sekotājus ieguvu, prezentējot savu skatījumu, idejas, un sniedzot 

viedokļus un informāciju par jebko, kas interesē man pašai 

➤ Gadu gaitā izveidojās savs “brends” ar viena cilvēka seju un 

nosaukumu “chanelegance” 



MILLENIAL PAAUDZES SLAVENĪBA? 

➤ Uzņēmējs, video-žurnālists un pati sava reklāmas seja 

➤ YouTube kanāls = publiska dienasgrāmata 

➤ Pieejamāks, reālāks elks, nekā holivudas slavenības 

➤ Katrs var atrast sev personalizētu, līdzīgi domājošu ”virtuālu 

draugu” 

➤ Baro "millenials” piemītošo “stalker-gēnu” 



YOUTUBE PLATFORMAS ATTĪSTĪBA 



YOUTUBE UN REKLĀMA 

1) Zīmola personālais 

YouTube kanāls 

palielinātam “sharing” un 

komunikācijai ar klientu 

2) Izmantot starpiniekus - 

YouTube satura veidotājus / 

“iedvesmotājus” (influencers) 

ilglaicīgai vai vienreizīgai 

sadarbībai 



VEIKSMĪGĀKIE ZĪMOLU KANĀLI 



IEKĀPJOT PĀRDEVĒJA KURPĒS 

➤ Godīgs pārdevējs jau sperot pirmos soļus = ietekmējot parērētāja 
uzvedību 

➤ 5,000 YT sekotāju - pirmo reizi sastrādājos ar brendu reklāmas 
nolūkos pēc bartera principa 

➤ Uz doto brīdi sadarbības brendus jau ir grūti saskaitīt - 

 

 

 

 

 

➤ Sadarbības sākot ar apģērbu un aksesuāriem līdz pat 
apmaksātiem ceļojumiem 

…un citi 



VAI YOUTUBE “INFLUENCER” MĀRKETINGS IR EFEKTĪVS? 

➤ Cilvēki neuzticas tradicionālajiem medijiem 

➤ YouTube ir būvēts uz uzticības - klients pats izvēlas, ko uzklausīt 

➤ Veiksmīgas sadarbības atslēga = vienotas vērtības 

➤ Svarīgi nevis skatījumi vai sekotāji, bet iesaistīšanās 

(engagement) 

➤ Integrētas mārketinga komunikācijas 

➤ Grūti pārbaudīt efektivitāti - piemērs -  

➤ Mājaslapas kā                            palīdz redzēt “audience reach” 



YOUTUBE UN SOCIĀLO MEDIJU NĀKOTNE 

➤ Sociālie mediji sāk būt ietekmīgāki, nekā tradicionālie mediji 

➤ Vogue vs. modes blogeru skandāls 

➤ Dzīve pāriet online - žurnālu YouTube kanāli kļūst skatītāki, 

nekā izdevumi 

➤ Sidnejas pieredze - YouTube influencer aģentūras 

➤ Sociālo mediju industrija kļūst pārsātināta 



PALDIES PAR UZMANĪBU!  


