


Läti reklaamikampaania sotsiaalmeedia 
kokkvõte

Jaanuar – märts 2018



Üldised tulemused – (jaan-märts)

Jaanuar Postitusi Katvus (reach) Keskmine katvus Kaasatus 
(engagement)

Keskmine 
kaasatus

8 173 876 21 734 2 990 373,75

Veeb/märts Postitusi Katvus (reach) Keskmine katvus Kaasatus 
(engagement)

Keskmine 
kaasatus

10 221 898 22 189 2 285 269

Unikaalseid 
kasutajaid

Kasutajad, kes 
mängisid mängu 
lõpuni

Põrkemäär Kasutajad, kes 
jõudsid mänguni
jagamiste kaudu

4 921 3 269 55,31% 1 692

Kalamängu 
tulemused



Üldised tulemused – (jaan-märts)
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Kaasatus Katvus

Katvus: nii paljude inimeste ekraanilt on postitus läbi käinud
Kaasatus: Unikaalsete inimeste arv, kes on postitusega midagi teinud (vajutanud „meeldib“, postituste jagamine, postitusel 
klikkimine) 



Popluaarsemad postitused - jaanuar



Popluaarsemad postitused - veebruar
Üritused



Popluaarsemad postitused - veebruar
Kalamäng



Kehvemad postitused

• Need postitused 
kaasasid 
sihtrühma kõige 
vähem.

• Parempoolne 
postitus oli 
esimene ja uus 
sisu võis vajada 
harjumist. 

• Vasakpoolne 
positus ei olnud 
sihtrühmale 
atraktiivne. 



Kokkuvõte

Igapäevased postitused
• Igapäevaste postituste tulemused on kokkuvõttes väga head. Postitustes kasutati 

erinevaid teemasid: naljad, ürituste info jagamine, mängu info jagamine. Kõik postitused 
pakkusid sihtrühmale huvi ja katvuse ning kaasatuse numbrid olid kõrged.

• Temaatika sobiks kokku sihtrühmaga – pereinimesed, kalamehed, jahimehed ja inimesed, 
kellele meeldib väljas aega veeta. Kaasatus oli kõrge ja sihtrühm jagas regulaarselt 
postitusi ka oma sõpradele. 

• Meie soovitus on, et kergema sisuga postitusi (näiteks naljasid) tehakse ka edaspidi ja 
need oleks osa igapäevasest kommunikatsioonist.



Kokkuvõte

Kalamäng
• Tulemused on väga head, mängu mängis 4 921 inimest. 

• Keskmiselt viibiti mängu lehel 1:34 minutit, seega kauem kui kulus küsimuste vastamiseks (10 
sekundit oli aega ühe küsimusele vastamiseks).

• 30%- 32% vastajatest jõudsid mänguni tänu teiste inimeste jagatud postitustest.

• Põrkemäär on 55%, mis tähendab, et 55 protsenti lahkus lehelt ilma seal midagi tegemata. 45% 
alustasid mängu mängimisega, mis on hea tulemus.  

• 3 269 inimest mängis mängu lõpuni. Nendest 65% olid naised ja 35% mehed. Kõige enam olid 
kaasatud inimesed vanusegruppides 25-34 ja 35-44. 




