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Naujasis pirkimo procesas jau spalį



Naujasis pirkimo procesas jau spalį



Reklamos būdai

• CPC (Google, FB, adnet.lt, ...)

• FB/ads product feed

• Remarketingas

• Dinaminis remarketingas

• SEO

• Straipsniai “Kaip išsirinkti…”

• Baneriai

• XML eksportas į vup.lt, merxu.com, varle.lt, pigu.lt, …

• Kainų palyginimo sistemos: kainos.lt, kaina24.lt,

• Affiliate tinklai: strive/tradedoubler, cashback, ...

• Naujienlaiškiai (su statistika!)

• Skelbiu.lt, supermama.lt, forumai, …



SEO

Sistemos dalis:

• /sitemaps.xml (meniu, prekių, nuotraukų)

• mikroformatai / rich data

• Google pagespeed/insights

• mobile versija

• automatiniai h1/h2

• paveiksliukų pavadinimai, title/alt ir kita

https://www.verskis.lt/pagalba/

Jums:

• 301 redirects

• prekių pavadinimai

• prekių aprašymai

• kategorijų aprašymai

• straipsnių rašymas

Ką indeksuoja?

• Turinį ir tik turinį



Kur naudoti raktažodžius

• Prekių pavadinimas

• Prekių aprašymas

• Prekių atributai

• Žodis "kaina"

• Kategorijų aprašymai

• Kategorijų pilni pavadinimai

• Tekstiniai puslapiai

• Straipsniai (blog`as) "kaip išsirinkti ..."



Google Search Console



Pristatymo būdai

Tiesioginė integracija Siuntimas į užsienį

3PL

TAG`ai / žymės

• frozen

• negabaritas

• ...



Pinigų surinkimas



Naudingi įrankiai ir moduliai



Naujienlaiškiai

• Rinkti nemokamai

• Rinkti už bonusą

• Daryti akcijas už el.pašto adresą

• Prieš uždarant vistiek paprašyti

• Siųsti ne tik "pardavyklą" bet ir edukaciją

• Matuoti a/b testingus iš pirmų 30%

• Naudoti "jeigu neatidarė/nepaspaudė"

• Siųsti auto-email 5d. po pirkimo

• Sekti bet neperspausti



Naujienlaiškių sistemos



Kurią sistemą naudoti?



Atsiliepimai ir jų svarba



Susisiekimas su Jumis

Atsakymai ne iš

@gmail.com



Palikti krepšeliai



Žinučių archyvas



Išparduotų prekių archyvas



Klientų kainodara

Prisijunk ir gauk geresnę kainą



Sandėlių vaizdavimas



Komercinių pasiūlymų ruošimas



Pridėtinės prekės



Prekės kaip dovanos



Dovanų kuponai



Google Analytics srauto analizė

Kiek žmonių ateina?

Kokia dalis perka?

Iš kur ateina lankytojai?

Iš kur ateina pirkėjai?

Kiek jų grįžta ir kodėl?

Koks yra vidutinis čekis?

Kiek dienų iki pirkimo?

Kokią įtaką turi naujienlaiškiai?

Lyginam savaitę/savaitę ar dieną/dieną praeitą savaitę ar

mėnesiais



Google Analytics analizė ir tobulinimas



Google Ads analizė ir tobulinimas



Facebook analizė + serverside!



Facebook dinaminis remarketingas



Instagram produktų žymėjimas



Karščio žemėlapiai



Lankytojų įrašinėjimas



Paieškos AI mechanizmai



Prisijungimas soc. tinklų pagalba



Skaitmenos pardavimas (seminarai, pdf, ...)



Atsisiuntimai po pirkimo



Laiko taupymas dirbant

automatizuoti buhalteriją (<- likučiai kainos, -> pardavimai)

prekių importas iš tiekėjų (xml, csv, API,  ....)

dažnus veiksmus su prekėmis (priskyrimai, naujinimai, ...)

eksportas partneriams (xml, API, ...)

pigu.lt, varle.lt, merxu.com, ... marketplace,



Baneriai su “call-to-action”

Samdome dizainerį

Gaminame gražius

Verskis.lt -> apie sistemą -> straipsniai apie el. komerciją

https://www.verskis.lt/straipsniai/reklaminiu-baneriu-kurimas-su-canva



El. parduotuvės dizainas

• Svarbiausia – estetika

• Nepasitiki – nepirks

• Dizaino eskizas, jeigu patinka - užsakote



Nepersistengiam :)



Sekančiam webinarui:

• Prekyba į užsienį, daugiakalbystė

• Google shopping

• B2B (didmenos) sprendimai

• Kaip viską pagreitinti

• Geroji el. parduotuvių praktika (nedarom klaidų)

• Nestandartinis prekių pateikimas vartotojams



Ačiū už dėmesį!

Vitalijus Dubietis

UAB EVISPA

Pardavimo skyrius:

8 674 72248

labas@verskis.lt

www.verskis.lt

mailto:labas@verskis.lt
http://www.verskis.lt

