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Svajonių klientas
Įsivaizduojamas žmogus, kuriam bus skirta 

visa Jūsų brando komunikacija.

UŽDUOTIS
Apraškite savo idealų klientą.

• Kuo jis vardu? 
• Kiek jam metų?
• Kokia yra jo dienotvarkė?
• Su kokiomis problemos jis susiduria?
• Ką jis daro atsipalaidavimui?

• Kur jis gyvena? Mieste, kaime?
• Ar jis turi vaikų?
• Kaip atrodo jo namai?
• Kaip jis rengiasi?
• Ką jis vertina?
• Kaip maitinasi?
• Kokią sporto šaką propaguoja?
• Kam sportaniškai išleidžia savo pinigus?



Kokių lentų reikia Jūsų Pinterestui

• Jūsų produktų lenta
• Įvaizdinės lentos su Jūsų produktais
• Lentos, kurios skirtos Jūsų kliento pomėgiams 
• Grupinės lentos (Jų dar visiškai nenoriu atsisakyti, gal rasite labai efektyvių)

UŽDUOTIS
Mano produktų lenta:

Įvaizdinės lentos:

Lentos, skirtos pomėgiams:

Kaip pergudrauti algoritmą:

• Patvirtinti savo web puslapį
• Išsivalyti savo pinteresto profilį
• Atnaujinti savo pinų aprašymus 
• Pininti tik techniškai tinkamus pinus
• Savo web ir Etsy dėti tokias nuotraukas, kurios jau būtų paruoštos pininti
• Būk nuoseklus 
• Pirmiausia pininti SAVO pinus
• Tą patį piną dėti į MAX 10 lentų
• Savo pinus pininkite kaip naują turinį
• Savo pinus pirmiausia kelkite į savo pačia tinkamiausią lentą
• Pininkite tinkamiausiu laiku



Profilio optimizavimas SEO

• Jūsų parduotuvės pavadinimas/aprašymas
• Lentų pavadinimai ir aprašymas
• Pinų aprašymas
• Jūsų turinys (NE Pinterestui, bet Google)

Pavadinimų “formulės” Round upams

• 10 [insert holiday] gifts for [insert audience]
• The ultimate gift-guide for [insert audience]
• [Insert holiday] gift guide for him/her
• 5 [insert niche]-inspired gift ideas under $35
• 10 examples of [insert product theme here] for under $200
• [insert product theme here] for the [insert audience]
• 5 trends for [insert niche] in 2018

Blogo pavadinimų “formulės”

• How to [do xyz]
• Learn how to [insert task] in [insert time-frame] or less!
• How to style your [insert item] for the holidays
• 4 creative ways to wear [insert item here]
• How to [insert task] on a [insert challenge]



Automatizavimas

www.tailwindapp.com/i/gerabloga

Būtinai dalyvaukite Tailwind TRIBES

Produktą pininate iš savo ar ETSY parduotuvės:

• Pasirinktą nuotrauką spaudžiat „Schedule“
• Aprašote nuotrauką SEO ir #
• Įtraukiate maksimaliai 10 lentų, kur pinas tinka
• Parenkate intervalą, kuriuo pininsite ir anksčiausią laiką

Primenu:

• 5 dienos pinai yra patys svarbiausi, pasirūpinkite, kad jie būtų JŪSŲ
• Per dieną pinininti 15-25 pinus
• Nebijokite dubliuoti pinų, tik per skirtingas lentas ir per laiko tarpą
• Jeigu vėl kartojat savo pinus, aprašykite juos kitu SEO
• Pininti reikia kiekviena dieną, neužsileiskite - automatizuokite
• Savo pinus pininkite iš ETSY arba savo www (ne-repininti)

Tailwind loop

• Atsargiai kas kelis mėnesius galite automatizuotai praleisti patį geriausią savo 
kontentą arba jei artėja kalėdos  - kalėdinius pinus



Veiksmų planas

◊ Susikurti arba pasiversti savo 
Pinteresto paskyrą į verslo paskyrą

◊ Sukurti idealų klientą savo 
produktui

◊ Optimizuoti savo Pinterest profilį 
SEO: pavadinimas, aprašymas, 
lentų pavadinimai ir lentų 
aprašymai

◊ Įjungti Rich pins savo asmeninėje 
svetainėje (ETSY įjungta 
automatiškai)

◊ Sukurti “Featured boards”

◊ Sukurti tinkamas lentas Jūsų 
idealiam klientui

◊ Susirasti tinkamų grupinių lentų (?)

◊ Susikurti savo interneto svetainę, 
kurioje laikysite visus blogo įrašus 
bei round upus

◊ Sukurti savo produktui “Round 
upų”, blogo įrašų

◊ Kiekvienam postui, produktui 
sukurti kelis paveikslėlius

◊ Prisiregistruoti Tailwind

◊ Įsiinstaliuoti Tailwind įskiepą 
Chome

◊ Prisijungti prie aktyvių Tailwind 
tribes

◊ Susikurti pininimo planą

◊ Pininti 15-25 pinų per dieną

◊ Automatizuotai susidėlioti planą 
Tailwinde

PARUOŠIAMIEJI DARBAI AUTOMATIZAVIMAS

◊ Atsidarai ETSY arba savo 
parduotuvę

◊ Spaudi Tailwind įskiepio mygtuką 
ant chome naršyklės

◊ Pasirenki paveiksliuką, kurį nori 
automatizuoti

◊ Go schedule

◊ Pasirenki visas lentas, į kurias šis 
paveiksliukas tinka

◊ Aprašai paveiksliuką SEO ir # 
(pažiūrėk, kokie postai trendina)

◊ Use intervals

◊ Spaudi ant datos ir išsirenki nuo 
kada nori, kad šis paveiksiukas 
atsidurtų Jūsų Pinterest profilyje

◊ Laiką padarai patį įmanomai 
anksčiausią

◊ Intervalas (1d ar daugiau)->Set 
interval ->Schedule now

Kiti pinai

◊ Atsidarai pinterestą

◊ Į paiešką įkeli užklausą, pagal kurią 
galėtum užpildyti vieną lentą

◊ įjungi Taiwind įskiepį chromui

◊ Sužymi visus patinkančius 
paveiksliukus (kad ir 100)

◊ Spaudi Go schedule

◊ Susirandi tinkamą lentą -> Schedule 
now 

◊ Pakartoji visoms lentoms

◊ Go to your scheduled post now

◊ Shuffle Quere


