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Tam, kad visas darbas būtų atliekamas maksimaliai per trumpiausią laiką, aš vienu metu sten-
giuosi atlikti visus to mėnesio/savaitės darbus vienu metu, o poto juos išskirstyti naudojant 
automatizavimo programas. 

Bendrus komunikacijos planus planuojuosi ketvirčiui. Tai reiškia, kad šitam laikotarpiui aš nu-
simatau išpardavimus, akcijas, jeigu bus kokia reklaminė kampanija arba jeigu planuoju dirbti 
su influeciariais. Jeigu organizuoju kokį išpardavimą, lentelėje iškart nusimatau komunikaciją, 
kuri bus reikalinga išpardavimui ir pan. 

Paskutiniame puslapyje rasi tuščią lentelę, kurią galėsi naudoti savo mėnesio komunikacijos 
planavimui.

Tam, kad visada turėtum šviežio turinio, ir kad galėtum atsipalaidavusi (-ęs) dirbti su Pinter-
estu nuolatos, reikia truputį pasiplanuoti į priekį. 

Kiek turinio mums reiks 3 mėnesių Pinterest komunikacijai?

Rekomenduoju pradėti nuo mažiau, ir poto kelti pinų kiekį aukščiau, nes jeigu apsiimsi iškarto 
maximumą, labai didelė tikimybė, kad išsikvėpsi.

Mano rekomendacija pradėti nuo 15 pinų per dieną, iš kurių 3 pinai yra tavo

Vadinasi per 3 mėnesius turėsi sugeneruoti viso 270 pin.



Pinteresto planas ketvirčiui

Suprantu, kad 270 pinų atrodo labai daug, bet ištikro, naudojantis Pinterest strategija, kuriant 
skirtingus viršelius ir pininant tuos pačius pinus į skirtingas lentas, šis skaičius yra tikrai ne-
didelis.

Kokio turinio tau reikės sukurti 3 mėnesių komunikacijai? 

◊ 3 blogo įrašai, kurie tinka mano idealiam klientui

◊ 3 roundupai 

◊ Paprasti produktų pinai vedantys tiesiai į tavo arba ETSY parduotuvę.

Kiekvienas blogo įrašas turės 4 viršelius 

4 viršeliai x 5 lentų = 20 pinų 

20 pinų x 3 blogo įrašai = 60 pinų

PRO: jeigu nori daugiau pinų, sukurk daugiau viršelių tiems patiems įrašams, sukurk daugiau 
lentų arba sukurk daugiau blogo įrašų.

Kiekvienas roundapas turės 5 koliažus 

5 koliažai x 5 lentų = 25 pinai

25 pinai x 3 roundupai = 75 pinų

PRO: jeigu nori daugiau pinų, sukurk daugiau viršelių tiems patiems įrašams, sukurk daugiau 
lentų arba sukurk daugiau blogo įrašų.

Kiti pinai bus produkto pinai.

Jeigu vieną produkto piną keli į 5 lentas, vadinasi per tris mėnesius tau reikės sukurti 27 pro-
duktams pinus.

Čia yra minimumas. Jeigu tu turi daugiau lentų, į kurias telpa tavo produktas (max iki 10), tai 
iškarto sukuri daugiau pinų. 

Produktų pinus irgi gali kurti iškarto 3 mėnesiams, tiktais išskirstyk, kad jie nesukristų 
vienu metu į visas lentas.



◊ Pintereste paieškau temų, kurios dabar trendina mano nišoje. PVZ. parenting

◊ Susirandu 1-2 postus, kurie populiarūs, ir tiktų mano ideliam klientui

◊ Perrašau postus, kad nebūtų visiška kopija

◊ Pavadinu juos, naudojant “click bite” technologiją :) Įkvėpimo ieškome tame pačiame 
pintereste arba naudojate formules, kurias daviau seminaro metu.

◊ Kiekvienam postui sukuriu kelis viršelius (galima net su alternatyviais pavadinimais)

◊ Į paveiksliuko alt iškart įrašau pinterestui skirtą pavadinimą ir SEO aprašymą. Taip 
darome, kad keliant juos į Pinterestą jau iškart paveikslėlis turėtų savo tekstus.

◊ Paskelbiu postus savo svetainėje arba, jeigu vienu metu labai daug jų padarau, 
išsisaugoju į draftus, kad galėčiau paskelbti vėliau.

Kaip kuriu roundupus:

◊ Pasiieškau pintereste kokių įdomių temų, kuriomis galėčiau kurti roundupus. 

◊ Susirandu dažniausiai ETSY arba instagrame brandų, kurie parduoda fainus produktus, 
kurie tinka mano idealiam klientui ir puikiai dera su mano produktu.

◊ Susirenku produktus, kuriuos naudosiu savo koliažuose (dažniausiai imu tik ant balto 
fono fotografuotus, nes nenoriu karpyti)

◊ Sukuriu koliažus Canvoje

◊ Pavadinu roundupus “click bite” technologija

◊ Sukeliu paveiksliukus į blogo įrašus ir būtinai sudedu linkus į kitų brandų produktus.

◊ Apsirašau paveiksliukus pavadinimais ir SEO alt tekste

◊ Paskelbiu blogo įrašus arba išsisaugau draftuose.

◊ Extra žingsnis: parašyti visiems brandams ir parodyti savo roundupus, žinoma paskatinti 
juos dalintis jais. 

◊ Tuos pačius roundupus su visais brandų tagais būtų labai fainai susikelti į IG storius.

KĄ DARYTI KAS MĖNESĮ

Darbus skirstykis, ką darai kas mėnesį, o ką kas savaitę. Kadangi Tailwind tribes negali su-
siautomatizuoti ir nerekomenduojame vienu metu kelti daugiau kaip vieną piną, vedantį į 
tą patį linką, tai Tribes siūlau daryti kartą per savaitę (nebent sukuri visą turinį vienu metu 
į skirtingus blogo įrašus, tada gali kas mėnesį susikelti į tribes ir kitą mėnesį kelsi tų pačių 
blogų kitus viršelius)



KĄ DARYTI KAS SAVAITĘ

◊ Jeigu turėjai draftuose išsaugotus postus, paskelbiu vieną tos savaitės įrašą

◊ Extra žingsnis: pagal posto turinį galima paleisti tinkančią facebook ad su Custom 
audiance iš Facebook pixel.

◊ Sukeliu visus viršelius į Tailwindą visas lentas su intervalais, SEO ir hashtagais (žr. 
automatizavimas)

◊ Jeigu nori paslėpti visus kitus blogo įrašo viršelius HTML įrašyti kodą <div style = 
“display:none;”> PAVEIKSLIUKO LINKAS </div> bet pradžioje gali tiesiog gale posto palikti 
krūvą įvairių viršelių.

◊ Sukuriu šviežius tiesiog produktų pinus + SEO +hashtagai. Per savaitę 2-3 produktų 
pinus į 5 lentas.

◊ Sukeliu blogo įrašo paveiksliuką į visas savo Tailwind TRIBES

◊ Iš Tribes susirandu paveikslėlių tinkančių mano lentoms

◊ Visiems, kurių postus supininu parašau žinutes “Ačiū už gerą turinį, jeigu pininsi mano 
būtinai prasinešk ar pan.”

◊ Užpildau kalendorių nesavo pinais (žr. automatizavimas kiti pinai) priklausomai kiek 
daug esi nusiteikęs (nusiteikusi) pininti.

◊ Pasitikrini ar TRIBES veikia (t.y. ar tavo turiniu dalinamasi), jei neveikia ieškai kitų

Dabar tam, kad maximaliai sutaupytum laiko, būtinai panaudot tą patį turinį savo instagram 
paskyroje, gali pakviesti savo IG sekėjus eiti paskaityti viso tavo blogo įrašo, arba įsikvėpti ir 
pažiūrėti visus tavo roundupus.

Taip pat srauto didinimui, savo blogo įrašus gali pabandyti pareklamuoti naudojant facebook 
ads.

Jeigu nori dar labiau taupyti savo laiką, tai gali visą Pinterest automatizavimą pasidaryti iškar-
to 3 mėnesiams. 

Tau reiks vienu metu parašyti 6 blogo įrašus, 3 roundupus ir sukurti 27 produkto pinus. 

Sukūrus vienu metu visą reikalingą turinį išskirstyk 3 mėnesių laikotarpyje kas keliatą dienų. 
Prisimink visada pirmiau sukelk savo turinį, kad jis būtų pirmose 5 vietose. Tik tada užpildyk 
kalendorių kitų brandų pinais. 

NORI DIRBTI DAR OPTIMALIAU?



Automatizuoji savo pinus

◊ Atsidarai ETSY, savo parduotuvę arba savo blogo įrašą

◊ 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 # 

◊ Use intervals (nes nenori visų vienodų paveiksliukų sukelti vienu metu į visas 
lentas)

◊ 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 

◊ Jeigu prisirinkai paveikslėlių be SEO ir aprašymo, arba juos ištrini, arba įrašai 
pavadinimą ir/arba aprašymą. Dažniausiai kažką paprasto copy + paste

◊ Pakartoji visoms lentoms

◊ Go to your scheduled post now

◊ Shuffle Quere

Primenu automatizavimo žingsnius



Pi
rm

ad
ie

ni
s

An
tr

ad
ie

ni
s

Tr
eč
ia
di
en

is
Ke

tv
ir

ta
di

en
is

Pe
nk

ta
di

en
is

Še
št

ad
ie

ni
s

Se
km

ad
ie

ni
s


