Mobilā sociālā tīkla „FindMe.lv”
publicitātes kampaņa
publicitāte • mediju attiecības • konsultācijas

Internets: www.prholding.lv
E-pasts: office@prholding.lv
Twitter: @PR_Holding

© SIA “PR Holding”
Tālrunis: +371 28607446
Tālrunis: +371 26585625

Darbu uzsāk jauns
mobilais sociālais tīkls
2009. gada pirmajā pusē Latvijas interneta un mobilo tālruņu tirgū
ienāca jauna kompānija (SIA „FindMe”) ar tobrīd vēl mazpazīstamu
un jaunu produktu – mobilo sociālo tīklu.
Uzstādot attiecīgu aplikāciju savā tālrunī, tās lietotājs ne tikai nokļūst
tiešsaistē ar jebkuru citu tās pašas programmas lietotāju uz planētas,
bet var arī viegli identificēt savu atrašanās vietu kartē. Šī iespēja
identificēt savu atrašanās vietu tad arī ir tas galvenais pakalpojums,
ko mobilais sociālais tīkls piedāvā saviem lietotājiem.
Protams, tīkla lietotājiem, neatkarīgi no interneta pieslēguma veida,
ir iespēja arī elektroniski komunicēt savā starpā no jebkuras vietas
pasaulē vai Latvijā, kur vien pieejami mobilie sakari.

Rodas vajadzība
pēc atpazīstamības
Uzsākot darbu Latvijas interneta vidē, jaunajai tālruņa aplikācijai
bija nepieciešama testēšana. Tāpēc vispirms vajadzēja interneta
sabiedrībai darīt zināmu par šāda produkta esamību, lai pēc tam
varētu iesaistīt pēc iespējas lielāku cilvēku skaitu mobilā sociālā tīkla
lietošanā. Kompānijas vadība arī cerēja, ka jaunie tīkla lietotāji ar
savām atsauksmēm un ierosinājumiem palīdzēs atklāt nepilnības un
uzlabot programmatūras kvalitāti.
Uzņēmums vērsās pie mums ar diviem uzdevumiem. Pirmkārt,
maksimāli īsā laikā informēt par mobilo sociālo tīklu „FindMe.lv” un
tā piedāvātajām iespējām pēc iespējas lielāku interneta lietotāju
loku. Otrkārt, radīt informatīvo fonu masu informācijas līdzekļos
kompānijas mārketinga un pārdošanas aktivitātēm.

Kampaņas stratēģija
Ņemot vērā „FindMe.lv” darbības un produkta specifiku mēs ieteicām
kampaņas darbību izvērst tieši interneta vidē un aktīvi uzrunāt
nozares speciālistus, kā arī saistītos medijus. Savukārt, otra - paralēlā
kampaņas daļa tika tendēta uz dažādām interešu un sociālajām
grupām, kuras ikdienā varētu izmantot mobilo sociālo tīklu.
Jau sākotnēji tika izdalītas vairākas potenciālo lietotāju auditorijas
un definēti temati, ar kuru palīdzību tās plānots uzrunāt. Ievērojot
kampaņai atvēlēto laiku un uzstādītos mērķus mēs noteicām arī ziņu
intensitāti. Proti, katra jauna kompānijas ziņa par šo produktu iznāca
ar divu nedēļu intervālu, kopumā divu mēnešu garumā.

Kas kopīgs auklītei
un mobilajam tālrunim?
Kampaņas gaitā tika uzrunātas vairākas mērķauditorijas, starp
kurām bija gan blogu veidotāji, IT speciālisti, cilvēki, kuri interesējās
par tehnoloģiju jaunumiem, kā arī bērnu vecāki, skolotāji, ceļotāji,
jaunieši u.c. Tas tika panākts katrai no šīm auditorijām sagatavojot
ziņu, kas skar tieši viņu interešu jomu, vai arī ir vienkārši interesanta
un uzmanību piesaistoša attiecīgajai auditorijai. Pavisam kopā
sagatavojām 4 dažādas ziņas par sekojošām tēmām:

•
•
•
•

Jauns mobilais sociālais tīkls sāk pārklāt Latviju
„Mobilā auklīte” rūpēsies par bērnu drošību
Pasaulē aug mobilo sociālo tīklu popularitāte
Tūristi gida vietā izvēlas mobilos tālruņus

Mobilais tālrunis
var pieskatīt bērnu
Vislielāko publicitāti guva preses relīze, kurā mobilais sociālais tīkls
pielīdzināts bērna auklītei. Izrādās, ka tālrunis var pieskatīt bērnu
vecāku prombūtnes laikā. Pareizāk sakot, vecākiem vienmēr ir iespēja
zināt, kur atrodas viņu atvase, ja bērna mobilajā tālrunī ir aktivizēta
attiecīgā “FindMe“ aplikācija.
Šī ziņa radīja rezonansi ne vien vortālos, kuri paredzēti vecākiem,
bet piesaistīja arī tādu mediju uzmanību kā, piemēram, laikraksts
„Latvijas avīze”, portāls „Apollo.lv” un radiostacija „SWH”.
Tieši pēc šīs informācijas izplatīšanas “FindMe.lv” pārstāvji ar
savu stāstu tika uzaicināti uz sarunu vienā no „Latvijas radio 1”
klausītākajiem rīta raidījumiem – „Kā labāk dzīvot?”

Kampaņas rezultāti
No jaunas kompānijas, kuras atpazīstamība plašsaziņas līdzekļos un
publiskajā telpā bija niecīga, tikai divu mēnešu laikā ziņas par jauno
projektu bija atrodamas gan laikrakstos, gan portālos un vortālos,
gan arī radio un reģionālajā presē. Dažādos Latvijas medijos visu
četru ziņu publicitāte kopumā tika nodrošināta 43 reizes.* Tādā veidā
tika radīta interese ne vien par jauno kompāniju, bet arī tās piedāvāto
produktu – mobilo sociālo tīklu „FindMe.lv”.
Sabiedrības dzīvo interesi lieliski atspoguļoja interneta komentāri,
lietotāju atsauksmes un jautājumi. Taču lielākais ieguvums pašai
kompānijai bija informatīvais fons tālāko mārketinga kampaņu
veikšanai. Pateicoties publikācijām arī uzņēmuma pārdošanas
speciālistu rokās nonāca lieliski argumentācijas un pārliecināšanas
instrumenti.
__________
* Mediju monitoringa tabulu var aplūkot te: http://bit.ly/hiPAj0
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Preses relīze Nr.1

Jauns mobilais sociālais tīkls sāk pārklāt Latviju
Šodien pat attālākajās planētas vietās interneta lietotājus un entuziastus vairs nepārsteigsi ar dažādiem portāliem, vortāliem, interneta
vietnēm vai blogiem. Tomēr laiku pa laikam arī elektroniskajā vidē
notiek savas mazās „revolūcijas”, kas liek izmainīt priekšstatus par interneta un mobilo tīklu piedāvātajām iespējām. Arī pie mums nonācis
viens no šādiem produktiem, tā dēvētais mobilais sociālais tīkls, ar
nosaukumu „FindMe.lv”.

FindMe.lv tehnoloģijas mobilajā tālrunī ļauj īsā laikā atrast cilvēkus, kā arī
ieraudzīt draugu un radinieku atrašanās vietu uz kartes. Tas ir ļoti parocīgi, jo ar mobilā telefona palīdzību tagad iespējams veiksmīgāk organizēt
tikšanās, plānot ceļojumus un orientēties nepazīstamā apvidū. Daudzi tīkla
lietotāji atzīst, ka risinājums esot arī ekonomiski izdevīgs, jo ļauj ietaupīt
naudu sūtot bezmaksas īsziņas, kā arī veicot cita veida datu pārraidi.

Vēl viena atšķirība no ierastā mobilā interneta ir tāda, ka FindMe.lv piedāvā jaunas attēlu apskates iespējas. Piemēram, ar mobilo tālruni uzņemts
Šis tīkls no ierastajām interneta vietnēm atšķiras ar to, ka tā lietotājiem, foto jau tajā pašā brīdī nokļūst jebkurā datorā vai telefonā, kas ir pieslēgts
neatkarīgi no interneta pieslēguma veida, ir iespēja elektroniski komunicēt mobilajam sociālajam tīklam. Papildus tam attēla saņēmējs uz kartes redz
savā starpā no jebkuras vietas pasaulē vai Latvijā. Vajadzīgs ir tikai mobilais arī vietu, no kuras fotogrāfija sūtīta. Šo iespēju visaktīvāk izmanto ceļotātālrunis. Tāpēc FindMe.lv ir ļoti parocīgs rīks, ja „nesēžat” visu laiku interne- ji. Tie šādā veidā informē par savu maršrutu un apskates objektiem mājās
tā, bet atrodaties kustībā un pārsvarā komunicējat, lietojot mobilo tālruni. palicējus, veidojot uz kartes apskatāmas galerijas ar eksotiskām ainavām,
iemīļotākajām atpūtas vietām un labākajiem iepirkšanās centriem.
Faktiski jums vairs nav vajadzīga „wap” versija, lai pieslēgtos mobilajam
sociālajam tīklam kā tas ierasts lietojot interneta portālus. Pietiek ar to, ka Jāpiebilst, ka mobilais sociālais tīkls ir brīvi pieejams jebkuram, neatkarīgi
esat uzstādījuši attiecīgo FindMe.lv programmatūru uz sava tālruņa, un jūs no vecuma un zināšanām par informāciju tehnoloģijām. Galvenais - lai tā
jau esat „online”. Šāda funkcija tīkla lietotājiem paver milzu iespējas. Tur- lietotājam tālrunī būtu uzstādīta FindMe.lv aplikācija. Kā ātrāku un lētāklāt tas neizmaksā dārgi, jo pašas mobilā telefona aplikācijas izmantošana ku saziņas līdzekli šādus tīklus visā pasaulē izmanto visdažādākās cilvēku
ir bez maksas, bet vajadzīgie datu pārraides apjomi GPRS tīklā ir ļoti mazi. grupas – sākot ar skolēniem, studentiem, vecākiem, līdz pat uzņēmējiem
Savukārt, ja tālrunis pieslēgts „wi-fi”, tīkla lietošana portāla apmeklētājiem un ceļotājiem. Turklāt, lai darbotos ar FindMe.lv, pietiek ar elementārām
iemaņām interneta lietošanā.
nemaksā vispār neko.
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Mobilā „auklīte” rūpēsies par bērnu drošību
Tuvojoties skolēnu vasaras brīvdienām, daudzus vecākus sāk uztraukt
jautājums, kur un kā viņu lolojums pavadīs savu brīvo laiku. Interesantu risinājumu šai problēmai piedāvā mobilais sociālais tīkls FindMe.lv,
kas ar mobilā tālruņa palīdzību ļauj vecākiem no attāluma sekot līdzi
savu bērnu gaitām.

FindMe.lv ir ļoti parocīgs rīks tiem vecākiem, kuri aizņemtības dēļ komunicējot ar bērniem lieto mobilo tālruni. Vienīgais priekšnoteikums, lai sekmīgi
izmantotu mobilo aplikāciju ir „GPS” funkcija tālrunī. Tai ir jābūt pieejamai
gan bērna, gan vecāku mobilajos telefonos.

Tiklīdz ģimenes locekļu tālruņi ir pieslēgti FindMe.lv tīklam, tuvinieki var
mobilajā telefonā ieraudzīt viens otra atrašanās vietu uz kartes. Šādā veidā
Katru gadu Latvijā bez vēsts pazūd, tiek seksuāli izmantoti, vai nolaupīti vecāki regulāri var saņemt informāciju, par to kādas vietas apmeklē viņu
vairāki desmiti bērnu un pusaudžu. Pieaugušajiem kļūst aizvien grūtāk bērni pēc skolas, vai skolas laikā un jau laikus risināt varbūtējos sarežģījurūpēties par savu atvašu drošību. Turklāt daudzi vecāki strādā vairākos dar- mus. Papildus tam mobilais sociālais tīkls atvieglo orientēšanos nepazīstabos, bieži vien pat sešpadsmit stundas dienā. Nav nekāds brīnums, ka šādos mā apvidū, kas iestājoties vasarai ir aktuāli, jo nereti bērni apmaldās tieši
apstākļos ir pilnīgi neiespējami pienācīgi sagaidīt bērnu no skolas, aizvest pārgājienos vai laukos pie vecvecākiem.
uz treniņu un droši nogādāt mājās. Vecākiem grūtības sagādā arī tas, ka Bērna pazušanas gadījumā, ļoti svarīga ir tuvinieku aktīva un operatīva
bez uzraudzības atstātie bērni paši sāk klaiņot, tādā veidā kļūstot par upuri iesaistīšanās meklēšanā. Tādēļ FindMe.lv mobilā tālruņa aplikācijai ir pievienota „SOS” signāla funkcija, kas bērnam ļauj īsā laikā pārraidīt palīgā
varmākām, laupītājiem un narkotiku izplatītājiem.
Viens no iespējamajiem risinājumiem vecāku aizņemtībai ir bērna uzrau- saucienu vecākiem. Saņemot trauksmes signālu par notikušo nelaimi, tuvidzība ar mobilā sociālā tīkla palīdzību. Tas ir labs veids, kā ikviens ģimenes nieki mobilajā tālrunī ierauga tās vietas adresi un koordinātes uz kur viņiem
loceklis var būt informēts par savu radinieku atrašanās vietu, pārvietošanos nekavējoties jādodas palīgā. Protams, šāda mobilā „auklīte” negarantē
un varbūtējām briesmām. Virtuālā „auklīte” ir jauna mobilā telefona apli- pilnīgu bērna drošību, taču nelaimes gadījumā tā var dot visu vajadzīgo
kācija, ko var uzstādīt un lietot bez maksas lejupielādējot to no interneta informāciju, kas vecākiem, policija un glābšanas dienestiem vajadzīga lai
novērstu nelaimi.
portālā FindMe.lv.
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Pasaulē aug mobilo sociālo tīklu popularitāte
Līdzīgi, kā nu jau atpazīstamību ieguvušie globālā tīmekļa giganti
„Skype” un „Twitter”, savu vietu interneta vidē aizvien aktīvāk sāk iekarot jauns un daudzpusīgs produkts – mobilie sociālie tīkli. To īpaši
pielāgotā programmatūra un plašās iespējas tagad ļauj mobilo tālruņu lietotājiem daudz efektīvāk, kā arī lētāk izmantot mobilos telefonus komunikācijai internetā.

Mobilo sociālo tīklu analogs Latvijā ir kompānija „FindMe.lv”. Tās izpilddirektors Andrejs Podobeds stāsta, ka līdz šim interneta portālu pārlūkošanai
mobilajos tālruņos tika lietotas šo vietņu „Wap” versijas. Tās, faktiski, esot
tās pašas interneta lapas, tikai adaptētas – samazinātas darbam mobilajā
tālrunī. „Diemžēl šāds risinājums ir izrādījies samērā neefektīvs, jo netiek
izmantoti tie rīki, kas jau ir iebūvēti mobilajā telefonā,” uzskata FindMe.lv
izpilddirektors. Viņš arī norāda, ka katras darbības veikšanai „Wap” lappusēs
ir vajadzīga ilgstoša datu lejupielāde no interneta. Tāpēc arī ikdienas praksē
Mobilie sociālie tīkli darbojās pateicoties jauna veida telefonu aplikācijai, ar interneta lietošana mobilajā tālrunī ir stipri vien ierobežota un komplicēta.
kuras palīdzību to lietotāji var sazināties un veikt datu apmaiņu savā starpā
izmantojot internetu. Taču atšķirībā no jau ierastajiem bezvadu lietojuma Savukārt mobilo sociālo tīklu telefonu aplikācijas strādā daudz ātrāk, tā
protokoliem, jeb „Wap” lappusēm, ko redzam savos mobilajos tālruņos ik- kā programma izmanto mobila telefona iekšējas iespējas, nevis pastāvīgi
dienā, mobilais sociālais tīkls funkcionē īpaši telefonam radītā darba vidē. lejupielādē interneta lappuses caur mobilo internetu. Piemēram, tālruņa
aplikācija ko lieto FindMe.lv ļauj izmantot jau pašā mobilajā telefonā pieTas nozīmē, ka pateicoties speciālai, telefonā uzstādītai aplikācijai, komu- ejamos rīkus - fotokameru, iebūvēto „GPS” uztvērēju un citus instrumentus.
nikācijā tiek iesaistīti arī tālrunī esošie rīki. Piemēram, atrodoties šādā tīklā Var teikt, ka ar mobilā sociālā tīkla palīdzību komunikācija notiek vairākos
ar tālrunī iebūvēto fotokameru uzņemts attēls jau pēc dažām sekundēm var līmeņos. Līdztekus sarakstes iespējām un datu – attēlu apmaiņai, FindMe.
būt redzams arī citu lietotāju telefonos un datoros. Turklāt, attēla nosūtīša- lv tīkls paredz arī telefonā iebūvētās „GPS” funkcijas sasaisti ar „Google” karna ir daudz lētāka, par mobilo tālruņu operatoru piedāvātajām multivides ti. Šāds risinājums dod iespēju ne vien ērti komunicēt savā starpā, veidot
ziņojumu (MMS) iespējām. Papildus tam telefona aplikācija tālrunī iebūvē- domubiedru grupas un atrast jaunus kontaktus, bet arī tālrunī ieraudzīt
to „GPS” sistēmu var saistīt ar internetā pieejamajām kartēm. Līdz ar to tīkla savu draugu atrašanās vietu uz kartes un sekot līdzi viņu pārvietošanās
lietotājam paveras iespēja aplūkot ne tikai citu fotografētos attēlus, bet arī maršrutam.
redzēt vietu uz kartes kur šīs fotogrāfijas uzņemtas.
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Tūristi gida vietā izvēlās mobilo tālruni
Kompānija „FindMe.lv” prognozē, ka samazinoties Latvijas iedzīvotāju
finansiālajām iespējām, šogad strauji pieaugs pāris dienu ceļojumu
skaits uz tuvējām ārzemēm. Ceļot gribētāji vairs nevarēs atļauties
garākus un dārgākus maršrutus uz eksotiskām zemēm. Tāpēc daudzi
tūristi būs spiesti meklēt interesantus ceļojumu objektus un veidus te
pat Latvijā, vai tuvākajās kaimiņvalstīs.
Par spīti ekonomiskajai krīzei, daļa valsts iedzīvotāju vasarā tomēr apsver
iespēju atrast brīvus līdzekļus ceļojumiem. Tomēr atšķirībā no iepriekšējiem
gadiem tūristi citu zemju apskatei varēs atļauties tērēt daudz mazāk naudas. Tāpēc īpaši lielu vērība tiks pievērsta jautājumam, kā padarīt ceļojumu
pēc iespējas interesantāku un lētāku.

lerijas no vietām, kuras apmeklējuši. Izmantojot mobilo telefonu, ikviens
interesents var aplūkot citu cilvēku atsauksmes, par dažādiem apskates
objektiem, viesnīcām, cenām un piedāvāto servisu. Lietojot šādas tālruņos
uzstādītas aplikācijas, ceļotāji būtībā paši kļūst par gidiem. Turklāt programma atvieglo arī orientēšanos nepazīstamā apvidū, jo ir tieši saistīta ar
internetā pieejamajām kartēm. Tas nozīmē, ka ceļotājs var ieraudzīt savu
atrašanās vietu uz kartes un uzzināt attālumu kas jāveic līdz izvēlētajam
objektam.

Papildus tam šādas mobilās aplikācijas paredz arī bezmaksas „MMS” (multivides ziņojumu) sūtīšanas iespējas. Piemēram, atrodoties ceļojumā ar mobilo tālruni uzņemts fotoattēls var nokļūt citu lietotāju mobilajos tālruņos
vai datoros jau pēc dažām sekundēm. Sūtot virtuālās „pastkartes” daudzi
ceļotāji dalās savos iespaidos ar mājās palicējiem un veido ceļojumu dieKompānijas izpilddirektors Andrejs Podobeds skaidro, ka viens no varbūtē- nasgrāmatas. Turklāt draugi un tuvinieki ierauga gan pašu fotoattēlu, gan
jiem risinājumiem ir moderno tehnoloģiju piedāvāto iespēju izmantošana pieturas punktu uz kartes, kur šī fotogrāfija uzņemta.
ceļojumos. Aizvien vairāk cilvēku visā pasaulē lieto tā dēvētos „mobilos sociālos tīklus”, lai braucienus uz ārvalstīm padarītu interesantākus un ietau- „Šobrīd Latvijas iedzīvotājiem šādas tehnoloģijas vēl ir jaunums. Tomēr ņemot vērā, kā mobilie sociālie tīkli attīstās citviet pasaulē, nebūs ilgi jāgaida
pītu naudu par gida pakalpojumiem.
brīdis kad arī pie mums tie liksies tikpat ierasti kā, piemēram, internetbanAr speciālu mobilā tālruņa aplikāciju un interneta palīdzību, ceļotāji sākuši kas” uzskata Andrejs Podobeds.
veidot savdabīgas kopienas internetā. Atrodoties šādā tīmekļa vietnē tūristi
no visas pasaules kartei pievieno interesanto objektu sarakstus un foto ga-

Īsi par mums!
SIA “PR Holding“ ir sabiedrisko attiecību kompānija, kas sniedz pilna spektra
komunikācijas vadības pakalpojumus.
Esam labi mediju attiecību speciālisti. Nodarbojamies gan ar konsultāciju
sniegšanu, gan sabiedrisko attiecību kampaņu organizēšanu, gan mediju,
mārketinga un reklāmas satura sagatavošanu un pat video sižetu veidošanu.
Jau daudzus gadus pie mums vēršas uzņēmumi, iestādes un sabiedriskas
organizācijas, kurām palīdzam veidot tēlu un organizēt komunikāciju ar dažādām
auditorijām. Strādājot kopš 2004.gada, saviem klientiem esam veiksmīgi
nodrošinājuši publicitāti dažādos medijos jau vairāk kā 2000 reizes.
Esam stipri krīzes komunikācijas lauciņā. Sniedzam atbalstu juristiem un
advokātiem, kā arī palīdzam lobēt dažādus projektus. Starp mūsu klientiem ir
organizācijas, kas strādā informācijas tehnoloģiju, būvniecības un enerģētikas,
menedžmenta un procesu optimizācijas, pētījumu, ražošanas un rūpniecības,
jurisprudences un likumdošanas, finanšu un banku, medicīnas un veselības
aprūpes, izglītības, izdevējdarbības, sabiedrisko un sociālo mediju, tirdzniecības,
biznesa un konsultāciju, kā arī tiesību aizsardzības nozarēs.
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