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Zīmola vērtības - zīmola stratēģija



Saturam ir nozīme





tomajoki.focus.lv	

protes3.lv	

nozagts.focus.lv	

vipi.lv	

“BEZSATURS”	



Viesbiežāk to publicētā informācija ir labākajā gadījumā glīti iepkota puspatiesība, 
bet nereti - atklāti meli, kurus iekarsušais interneta lietotājs 

steidz padot tālāk visiem, kuri gatavi viņu uzklausīt
“

”
Jānis	Polis	
h;p://ardomu.lv	



Patiesība - pareizs īstenības atspoguļojums 
 
Absolūtā patiesība - patiesība, kas sniedz pilnīgu, pabeigtu 
priekšstatu par objektīvo īstenību 
 
Relatīvā patiesība - patiesība, kas sniedz nepilnīgu, daļēju 
priekšstatu par objektīvo īstenību un kas izziņas attīstībā ir 
precizējama, padziļināma 
 
Puspatiesība - esamības neadekvāts, daļējs atspoguļojums 
 
Puspatiesība ir meli (lielā aforismu grāmata) 

Patiesības definīcĳas#



Savstarpēji saistītās interneta vietnes "nozagts.com" un "ukradeno.com", kā arī viena 
no populārākajām sociālā tīkla "Facebook" lapām latviešu valodā "Toma joki" ir 
Drošības policijas redzeslokā, tomēr dienesta pārstāvji nekomentē šo interneta 

resursu saistību ar personām, kas saņem Krievijas finansējumu un izplata Krievijas 
ideoloģisko propagandu.

“
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Cīņa pret viltus ziņām.
Zviedrijas valdība ierosinājusi atcelt nodokli, ko drukātie mediji maksā par 
ieņēmumiem no reklāmām, šādi cenšoties pastiprināt cīņu pret viltus ziņu 

izplatību.

“
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Kādēļ?#



Medĳi#
•  Vai tiražējot puspatiesības mēs 

uzlabojam mediju vidi mūsu valstī?

•  Vai šādā veidā mēs paši neveicinām 
reklāmdevēju naudas aizplūšanu no 
mūsu valsts?



Uz «Tallink» prāmja aizliedz pārdot alkoholu

«Baltic Princess» kursē no Turku uz Stokholmu. «Tallink Silja Line» 
komunikāciju direktore Marika Neida uzsvērusi, ka alkoholu nepārdos tikai 
laika posmā no ceturtdienas līdz sestdienai. Šāds lēmums pieņemts pēc 
daudzajām klientu sūdzībām par troksni un nekārtībām, ko izraisa 
piedzērušie prāmja pasažieri.
Aizliegums attieksies tikai uz tiem, kas ceļo ar kruīza biļetēm - pasažieriem, 
kam ir biļetes vienā virzienā, varēs iegādāties alkoholu vakarā.
Šāda veida alkohola ierobežojumi ieviesti vienīgi uz prāmja «Baltic 
Princess».



Ilze Vazdika jaunības dullumā «sapinusies» ar 
cietumniekiem

TV3 seriāla «UgunsGrēks» Mildas lomas atveidotāja un Dailes teātra aktrise Ilze Vazdika (73) dzīvē ir 
pretstats smaidīgajai un allaž laipnajai pavārītei – padomdevējai. Ilze dzīvo viena - viņai nav ne mīļotā 
cilvēka, ne bērnu, tomēr aktrise neskumst – viņai dzīvē bijuši visādi kavalieri, pat cietumnieki, tomēr 
neviens puisis aktrisei nav bijis pa prātam.

Lai arī talantīgā aktrise dzīvo viena, viņa nekad nav sūdzējusies par ģimenes trūkumu – Vazdika visu 
mūžu dzīvojusi trijatā ar vecākiem. 33 gadu vecumā, kad aktrise sākusi domāt par savas ģimenes 
dibināšanu, viņa atskārtusi, ka nav neviena, kuru viņa no sirds mīlētu.
«Vispār nebija kārtīga vīrieša, tikai tādi neriktīgi, nezinu, kāpēc tieši viņi uz mani skatījās! Un tad kādā 
brīdī sāku domāt - kam man to vajag? Es taču savus nervus nebendēšu šitādu tipu dēļ! Tā es 
samierinājos ar domu, ka ģimenes nebūs,» žurnālam «Ieva» pastāstījusi 73 gadus vecā aktrise.
Pēc Vazdikas sacītā, tos puišus, kas visu darīja pareizi, viņa uzskatījusi par ņuņņām, tāpēc aktrise 
savā jaunības dullumā sapinusies ar diviem cietumniekiem.

«Toreiz ar mani tika publicēta intervija. Viņi ieraudzīja manu smuku bildi un rakstīja uz teātri. (..) Un es 
taču viņiem vēl atbildēju. Lai Dievs žēlīgs, šitā iepīties! Viņi taču mani uzmeklēja, taču man ātri vien 
bija skaidrs, ka jātaisās no šiem vaļā, cietumnieki ir ļoti īpatnēji cilvēki,» izdevumam atklājusi Vazdika.
Lai arī Ilzei Vazdikai nav ne ģimenes, ne bērnu un mazbērnu, aktrise izdevumā to dēvē par savu 
nolemtību un, viena dzīvodama, jūtas brīnišķīgi.



Ilze Vazdika jaunības dullumā «sapinusies» ar 
cietumniekiem



Reklāmdevēji#
•  Vai Jūs patiesībā zināt, kur tiek 

eksponēta Jūsu reklāma?

•  Vai reklāma “bezsatura” vietnēs 
sakrīt ar Jūsu zīmola paustajām 
vērtībām un stiprina tās?

•  Reklāmas ietekme un rezultāts, vai 
lēta ekspozīcijas cena atskaitēs?



Aģentūras#
•  Vai Jūs sekojat līdz saturam 

tūkstošos vietņu, kas tiek piedāvātas 
reklāmdevējiem “Programmatic” 
ietvaros?

•   Vai Jums nav žēl Jūsu ieguldītais 
darbs un laiks veidojot zīmola 
vērtības, ja tās tiek grautas ar lētas 
ekspozīcijas palīdzību?

•  Vai saturam ir nozīme?



Vai saturam ir nozīme?#


