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DEFINĪCIJA
GALVENIE SOCIĀLIE MEDIJI
SOCIĀLO MEDIJU VARA
PADOMI FACEBOOK LIETOŠANAI
KOMUNIKĀCIJĀ
• AVOTI UN IZPĒTES MATERIĀLI

TIEŠSAISTES RĪKI, SOCIĀLIE TĪKLI
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Ja klienti būs neapmierināti reālajā pasaulē, viņi varētu
pasūdzēties 6 draugiem. Ja klienti būs neapmierināti
internetā, viņi varētu pasūdzēties 6000 draugiem.
Džefs Bezos
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Kas ir sociālie mediji?
Sociālie mediji ir veids, kā cilvēki komunicē un internetā.
ATSLĒGAS VĀRDI
✧ SASKARSME
✧ SARUNAS UN KOMENTĀRI
✧ VIENS DAUDZIEM > DAUDZI DAUDZIEM

Tos sauc par sociāliem medijiem, jo lietotāji tos izmanto sociālā
kontekstā, kas ietver daudzus, dažādus saskarsmes veidus, kā
sarunas un komentārus.
Publicēt saturu kļūst arvien vieglāk: lietotājiem bez īpašām
programmēšanas prasmēm ir iespējams ātri un viegli ievietot saturu
neskaitāmās platformās.
Šodienas tīmeklis ir mainījies no “viens daudziem” uz “daudzi
daudziem”.
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Sociālie mediji nes līdzi gan iespējas, gan atbildību.
Iespēju veidot stabilas attiecības ar klientiem un līdz ar to, atbildību
to pašu klientu priekšā.

Tā kā visi vienmēr atrodas kontaktā, sarunas ar cilvēkiem/klientiem
notiek 24/7: ir labi būt daļai no šīm sarunām.
ATSLĒGAS VĀRDI
✧ IESPĒJAS
✧ ATBILDĪBA
✧ SARUNAS

This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

3. MODULIS - KOMUNIKĀCIJA
Komunikācijas paņēmieni - Tiešsaistes rīki, sociālie tīkli

Kādi ir Tavi sociālo
mediju lietošanas
paradumi? Kādus
tīklus un kā Tu lieto?

Pēdējo dažu gadu laikā, noticis ievērojams sociālo mediju platformu
pieaugums; tādas ir, piemēram:

•
•
•
•
•
•

Facebook
Instagram
Twitter
LinkedIn
YouTube
Pinterest

Sociālo mediju ēra ir tikko sākusies, ar laiku to loma biznesā tikai
nostiprināsies.
Pasaule ir redzējusi sociālo mediju taktiku izaugsmi, statiska to ļoti
labi parāda. Pirmais solis ir to apzināties.
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DAŽI SKAITĻI

Igauņi
vairāk apmeklē uzņēmumu mājaslapas,
lasa blogus, augšuplādē bildes sociālajos
tīklos, apmeklē profesionālās tīklošanās
vietnes, skatās abonēto video saturu.
Latvieši
izteikti vairāk izmanto instant messaging
service, jeb tautas valodā - čato. Tāpat
latvieši arī dalās ar video un izteikti vairāk
lieto mikroblogošanas vietnes.
Lietuvieši,
salīdzinot ar latviešiem un igauņiem,
vairāk spēlē multiplayer spēles tiešsaistē
un reģistrējas jaunos sociālajos tīklos.

Avots: https://littlebit.inspired.lv/socialotiklu-lietosanas-paradumi-baltijas-valstis/
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Neatkarīgi no organizācijas (arī pasākuma) lieluma, lielākā daļa
klientu atradīsies internetā.

Viņi viens ar otru sazinās caur visādiem sociāliem kanāliem; viņi
meklē:
informāciju, rekomendācijas un izklaidi.
Ja tava organizācija nebūs tur, lai atbildētu, cita būs.

Paskatīsimies, vai pāris vienkārši padomi palīdzēs tev izprast sociālo
mediju varu un vajadzību to izmantot savā labā. Izmantosim trīs
svarīgus vārdus:
ATSLĒGAS VĀRDI
✧ ATTIECĪBAS
✧ ATSAUKSMES
✧ INTEGRĀCIJA

• Attiecības
• Atsauksmes
• Integrācija
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ATTIECĪBAS
Attiecības ar klientiem ir jūsu profesionālās darbības pamats, uz kura
rēķina augs arī pārējie biznesa aspekti.
Attiecības nes augļus tad, ja tās uzturat un lolojat un nekas tam nav
piemērotāks par sociālajiem medijiem.
Attiecības, kuras veidojat ar klientiem, motivēs viņus jūs aizstāvēt un
būt lojāliem, sniegt jums atbalstu gan labos, gan sliktos brīžos.
ATSLĒGAS VĀRDI

Šī investīcija būs jūtama gandrīz jebkurā sociālā platformā, gandrīz
jebkādos apstākļos.

✧ AIZSTĀVĒŠĀNA
✧ LOJALITĀTE
✧ INVESTĪCIJAS
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ATSAUKSMES, ATGRIEZENISKĀ
SAITE
Informācija caur socālajiem medijiem tiek
pasniegta ātrā tempā un lietotājiem tā ir
pieejama jebkurā brīdī.
Bieži vien, šī informācija pārņem viedokļu un
ideju formu.
Sociālie mediji ātri var kļūt par domu un
atsauksmju avotiem, ja māki ieklausīties
publikā un no tā mācīties.
Tieši tāpēc sociālā dzirde ir vērtīga metode,
kā uzlabot produktu, identitāti un gūt
panākumus.
ATSLĒGAS VĀRDI
✧ VIEDOKĻI
✧ ATSAUKSMES
✧ SOCIĀLĀ DZIRDE

This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

3. MODULIS - KOMUNIKĀCIJA
Komunikācijas paņēmieni - Tiešsaistes rīki, sociālie tīkli

INTEGRĀCIJA
Sociālajiem medijiem jābūt pilnībā integrētiem. Tas nozīmē būt daļai
no vispārējas stratēģijas, kas ietver citus komunikācijas kanālus un
līdzekļus.
Sociālie mediji ir tikai līdzekļi, kurus izmantojam, lai tiktu līdz mērķim.
Pārliecinies, ka integrē sociālos medijus savos centienos izplatīt un
nostiprināt savus darbus.

ATSLĒGAS VĀRDI
✧ LĪDZEKĻI
✧ IZPLATĪT
✧ NOSTIPRINĀT

Ja sociāla klātbūtne ir skaidra jau sākumā, jūsu zīmols no tā tikai
iegūs.
Sociāla saskarsme ir ļoti svarīga. Par to jādomā jau pašā sākumā, lai
iegūtu arī kādu labumu.
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Kad Facebook uzsāka darbību 2004. gadā, tas koncentrējās uz koledžas
studentu savstarpējo kontaktu. Tagad tas kļuvis par visplašāk izmantoto
sociālo tīklu.
NB! Jauniešu auditorijā daudz populārāki ir citi sociālie tīkli
(Instagram, Snapchat, TikTok u.c.)
Esam izvēlējušies dažus padomus par Facebook un nodaļas beigās
atradīsiet vērtīgas saites un izpētes materiālus savas izpratnes
padziļināšanai.

1.

Uzlabo savu profilu

Veido savu lapu ar vienkāršu lietotājvārdu, lai cilvēkiem nav grūti to
sameklēt. Atceries par svarīgu informāciju, kā adrese, kontakti un darba
laiki. Stāsta sadaļa arī ir ļoti svarīga: labs veids, kā rosināt auditorijas
gaidas ir iedrošināt viņus sekot tev un dalīties ar saturu.
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2. Izsēdi sastrēgumu līdz Facebook
Panāc, lai vairāk cilvēkiem patīk tava lapa, pievienojot sekošanas vai
dalīšanās opcijas.
Nebaidies savstarpēji reklamēt: iekļauj savu Facbook saiti citu
sociālo mediju aprakstos. Ļauj tiem sadarboties.

Un, visbeidzot: neaizmirsti reālo pasauli. Vizītkartēm un citiem
reklāmas materiāliem arī vajadzētu vēstīt par tavu Facebook lapu.
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3. Radi ziņkāri
Velti laiku, lai uzrakstītu ziņojumu, kas pievērsīs uzmanību un
ieinteresēs sekot līdzi jūsu darbībai.
Vari lūgt cilvēkus, kuriem patīk tavs saturs, apskatīt arī tavu lapu.

4. Izrādi savus labākos veikumus
Vari piespraust kaut ko no publicētā, lai tas būtu pirmais, ko redz
lapas apmeklētāji.
Tas var būt paziņojums, reklāma, vai vienkārši bilde, kas pievērsusi
sev daudz uzmanības. Jebkurā gadījumā, izmanto to.
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Ir ļoti daudz padomu, ceļvežu un pamācošu rakstu, kas māca
darboties ar sociālajiem medijiem .
Lai vai kā, labākais padoms, ko atradīsiet:

• iemācies pa druskai no katra sociālā medija;
• izvēlies to(s), kas tev šķiet vispiemērotākie;
• sāc pētīt un mācies izmantot.

Lai darbs ietu raitāk, esam pievienojuši sarakstu ar visvairāk
izmantotajiem sociālajiem tīkliem, kurus būtu lietderīgi apskatīt.
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•
•

AVOTI UN IZPĒTES MATERIĀLI

https://moz.com/beginners-guide-to-social-media
https://www.lucapropato.com/blog/visual-communication.html

FACEBOOK
• https://blog.hubspot.com/marketing/how-to-use-facebook
• https://adespresso.com/guides/facebook-ads-beginner/
• https://blog.hootsuite.com/how-to-advertise-on-facebook/
• https://blog.hootsuite.com/facebook-tricks/#general
• https://www.hongkiat.com/blog/most-wanted-facebook-tips-and-tricks/
• https://neilpatel.com/blog/facebook-marketing-tips/
• https://buffer.com/library/facebook-tips
•
INSTAGRAM
• https://www.entrepreneur.com/article/284428
• https://neilpatel.com/blog/instagram-marketing-tips/
• https://sproutsocial.com/insights/instagram-tips/
• https://blog.iconosquare.com/instagram-tips/
• https://www.marketingdonut.co.uk/social-media/instagram/20-topinstagram-tips
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PINTEREST

•
•
•

AVOTI UN IZPĒTES MATERIĀLI

•
•
•
•
•

https://buffer.com/library/pinterest-marketing-tips
https://theplanetd.com/pinterest-tips/
https://www.marketingdonut.co.uk/blog/18/08/20-top-tips-for-makingmost-of-pinterest
https://kimgarst.com/10-pinterest-tips-and-tricks-for-business-users/
https://www.pcmag.com/article/310635/how-to-use-pinterest-for-beginners
https://www.realsimple.com/work-life/technology/how-to-use-pinterest
https://help.pinterest.com/en/guide/all-about-pinterest
https://blogs.constantcontact.com/getting-started-on-pinterest/

YOUTUBE
•
•
•
•
•

https://creatoracademy.youtube.com/page/lesson/jumpstart
https://www.adorama.com/alc/10-tips-for-starting-a-youtube-channel
https://www.socialmediaexaminer.com/15-tips-growing-youtube-channel/
https://vidiq.com/blog/post/how-to-start-youtube-channel-10-brilliant-tips/
https://blog.hootsuite.com/youtube-tips/
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LINKEDIN
•
•
•
•
•
AVOTI UN IZPĒTES MATERIĀLI

•
•
•

https://www.mindtools.com/pages/article/linkedin.htm
https://www.thebalancecareers.com/how-to-use-linkedin-2062597
https://blog.hubspot.com/blog/tabid/6307/bid/23454/the-ultimate-cheatsheet-for-mastering-linkedin.aspx
https://www.thebalancesmb.com/introduction-to-linkedin-1794572
https://www.themuse.com/advice/the-31-best-linkedin-profile-tips-for-jobseekers
https://medium.com/marketing-and-entrepreneurship/22-great-tips-forenhancing-your-linkedin-profile-c72e5b2a8cbc
https://business.linkedin.com/talent-solutions/blog/linkedin-bestpractices/2016/7-linkedin-profile-summaries-that-we-love-and-how-to-boostyour-own
https://careersidekick.com/best-linkedin-profile-tips/
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•
•
•
•
•

DEFINĪCIJA
PADOMI
AUDITORIJA
DARBNĪCA
AVOTI UN IZPĒTES MATERIĀLI

VIESU UZŅEMŠANA
RADOŠAJĀS DARBNĪCĀS
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Pasaule ir mana darbnīca. Tā nav
mana mājvieta.
Abbas Kiarostami
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DARBNĪCA
DEFINĪCIJA

Iemācīties vadīt darbnīcu ir svarīgi dažādu iemeslu un indivīdu dēl.

Darbnīca ir diskusiju vai praktiska darba periods par
noteiktu tēmu, kurā cilvēku grupa dalās savās
zināšanās vai pieredzē.

•

Izdevusies darbnīca ir tāda, kura iedod dalībniekiem
jaunas prasmes, idejas un sajūtu, ka kaut kas ir
sasniegts;

• darbnīca ir lieliska iespēja nodot zināšanas un iesaistīt visus
notiekošajā;
ATSLĒGAS VĀRDI
✧ JAUNAS PRASMES
✧ SASKARSME
✧ IEMĀCĪTIES

• labi organizētās darbnīcās dalībnieki aktīvi komunicē un cenšas
viens otru izprast.
• Izaicinājumi efektīvas darbnīcas organizēšanā visbiežāk ir saturs,
loģistika un auditorija.
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Uzstādi skaidrus mērķus
Pirmais un pats svarīgākais solis, lai ko sāktu, ir skaidri apzināties
savas darbnīcas mērķus jeb KĀPĒC es vēlos šo piedāvāt.
Pajautā sev, ko vēlies iemācīt dalībniekiem: šis izvērtējums
rezultēsies ar specifiskām spējām un konkrētām tēmām, padarot
pasākuma organizēšanu daudz vieglāku.

Pazīsti savu aditoriju
Nākamais svarīgais solis ir iepazīt auditoriju, ar ko plānots tikties.
Jānoskaidro:
ATSLĒGAS VĀRDI
✧ MĒRĶI
✧ AUDITORIJA

• vai dalībnieki pazīst viens otru?
• vai tēma viņiem ir jau zināma?
• vai viņi brīvprātīgi piedalās tavā darbnīcā, vai tas ir viņu
pienākums?
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Jo vairāk atbildes atrodi uz šādiem jautājumiem, jo labāka izdosies
darbnīca.

Ātrs, vienkāršs piemērs: ja auditorija jau ir savstarpēji pazīstama,
grupu aktivitātes būs daudz veiksmīgākas. Ja auditorijā visi ir
svešinieki, iespējams, jāparedz laiks arī iepazīstināšanai.

Publicē informāciju par savu darbnīcu
Izdali skrejlapas, izkar plakātus, vai sazinies ar atbilstošiem
partneriem, lai piesaistītu dalībniekus. Lieto sociālos tīklus.

Informācijas materiālos: skanīgs virsraksts, attēli un īss apraksts, kas
paskaidro, kāpēc ir tik svarīgi apmeklēt jūsu darbnīcu.
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Dalībnieki
Darbnīca nav lekcija, kur tikai klausās. Tā nav masveida aktivitāte.

Cik iespējams, grupai jābūt mazai (8-15 dalībnieki), lai visi varētu
uzdot jautājumus, trennēt savas prasmes un sadarboties.
Lielākas grupas,vēlams sadalīt to mazākās. Vajadzības pēc, var
iesaistīt arī palīgus.

Mācību līdzekļi
Pieauguši cilvēki mācās dažādos veidos: skatoties, klausoties, darot.
Labākais variants ir sagatavot dažādus materiālus, lai varētu strādāt
ar visām minētajām mācīšanās veidiem.
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Pastāv daudzi citi faktori, kas jāņem vērā. Mazas detaļas, par kurām
jādomā jau iepriekš, tāpēc, atceries:
• Izveido dienas kārtību

• Izvēlies piemērotu norises vietu
• Ja vajadzīgs, izplāno grupu aktivitātes
• Apsver arī citu runātāju uzaicināšanu

• Pajautā sev, vai nepieciešami palīgi
• Ieplāno pietiekami daudz paužu
• Padomā par ēdināšanu

• Apsver pēcdarbnīcas turpinājumu
• Esi radošs
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3. MODULIS – KOMUNIKĀCIJA
Komunikācijas paņēmieni- Mērķu definēšana, grafiks/ilgums, iespējas, aktīva klientu iesaiste, izglītības atbalsta izveide (vai arī nē), organizācija soli pa solim

Tiklīdz zināma skaidra ideja par to, kādai jābūt darbnīcai,
koncentrējies uz to, lai tā būtu arī baudāma un profesionāla.
Piemēram, atceries:
Ierodies ātrāk un sakārto telpu: instrumenti, tehnika, inventārs,
materiāli u.c. vienmēr jāpārbauda
Sakārto darbošanās vietas jau iepriekš: kārto, balstoties uz savas
grupas izmēru un pieejamo telpu. Kārtojot, paturi prātā arī
ieplānotās aktivitātes.
Izdali materiālus: ja tev ir materiāli, kuri jāizdala, jau iepriekš novieto
tos uz galdiem/krēsliem.

Sasveicinies ar dalībniekiem: kad esi beidzis kārtot, atliks laiks
iepazīt dalībniekus vēl pirms darbnīcas sākuma.
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DARBNĪCA IR SĀKUSIES…
Noteikti iepazīstini ar sevi un darbnīcu. Kad visi ir apsēdušies, tev viņi
jāuzņem un jāpalīdz orientēties.
Atceries:
•
•
•
•

pasaki savu vārdu, lai viņi var tevi uzrunāt;
dažos vārdos izstāsti par savu pieredzi šajā tēmā;
paskaidro, kāds ir darbnīcas mērķis un, kāpēc tas ir svarīgi;
paskaidro, kas atrodams izdalītajos materiālos un, kas ar tiem
darāms.

PADOMI: Pat, ja tēma ir nopietna, apsver humora iesaisti.
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Iepazīšanās
Laba doma būtu likt dalībniekiem ar sevi iepazīstināt.
Ierobežo to uz dažiem teikumiem, piemēram, vari jautāt:
•
•
•
•

viņu vārdus;
ko viņi dara;
kāpēc viņi ir šeit;
ko viņi cer iegūt no darbnīcas.

Iepazīšanās daļai nevajadzētu būt garai, taču, svarīgi panākt, ka
dalībnieki jūtas labi, runājot visas grupas priekšā.

Īsteno plānoto
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AVOTI UN IZPĒTES MATERIĀLI

https://www.wikihow.com/Conduct-a-Workshop
https://www.mindtools.com/pages/article/PlanningAWorkshop.htm
https://www.enago.com/academy/how-to-organize-high-qualityconferences-and-workshops/
https://www.gevme.com/blog/organise-workshop-event/
https://www.code-n.org/blog/organize-business-workshop-tips/
https://www.howspace.com/resources/how-to-facilitate-a-workshop
https://ctb.ku.edu/en/table-of-contents/structure/training-andtechnical-assistance/workshops/main
https://alistapart.com/blog/post/planning-organizing-workshops/
https://www.eventbrite.com/blog/seminar-planning-checklist-ds00/
https://www.ezcater.com/lunchrush/office/how-to-organize-aworkshop-7-tips-for-multi-day-trainings/
https://eventcart.com/blog/the-ultimate-checklist-for-organizing-aworkshop
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3. MODULIS – KOMUNIKĀCIJA
Viesmīlība un pakalpojumu kultūra - labas sagaidīšanas
nozīme

•
•
•
•

LABS SVEICIENS
PADOMI
PAZĪSTI AUDITORIJU
AVOTI UN IZPĒTES MATERIĀLI

VIESMĪLĪBA UN PAKALPOJUMU KULTŪRA
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Laba sagaidīšana ir tas pats, kas maize
restorāniem: detaļa, kas visu izmaina.
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Labas sagaidīšanas nozīme
Viesmīlības spējas ir ļoti svarīgas, tās veido klientu pieredzi un nosaka
apmierinājumu.
Jebkāda veida saskarsmē ar klientiem (pa telefonu vai dzīvē), jūsu
spējas ietekmēs klientu pieredzi ar jums un veidos viņu viedokli par
jūsu organizāciju.

ATSLĒGAS VĀRDI
✧ PIEREDZE
✧ LAIME
✧ APMIERINĀJUMS

Laimīgs klients atgriezīsies. Apmierināts klients stāstīs citiem par labo
pieredzi.
Nelaimīgs klients izteiks negatīvus komentārus, parasti daudz vairāk
cilvēkiem, nekā laimīgs klients.
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Ir vairāki veidi, kā likt viesim justies kā mājās. Šeit izvēlēti daži
padomi, ar kuriem varētu sākt:
1. Iejūties klienta ādā
Iztēlojies, ja tu būtu viesis

2. Cilvēki pirmie
Cilvēka pieskāriens ir daudz svarīgāks, nekā varētu likties
3. Klients = karalis
Klausies viņos un padari viņu vajadzības par prioritāti
4. Jā, es varu!
Vienmēr atrodams veids, kā izpildīt viņu nosacījumus

5. Personalizācija ir atslēga
Izturies pret viesiem kā pret cilvēkiem, ne cipariem
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6. Vienmēr izmanto pozitīvus vārdus
Tādējādi izvairīsies no dažādām problēmām un nepatīkamām
situācijām.
7. Saglabā augstus standartus un īsu reakcijas laiku
Esi klientiem/viesiem pieejams.

8. Praktizē empātiju, pacietību un pastāvīgumu
Jābūt gatavam just līdzi.
9. Pārzini savus produktus un pakalpojumus
Tev jābūt dziļām zināšanām par saviem produktiem.
10. Atstāj lielisku pēdējo iespaidu
Atceries - klientiem jādodas prom smaidīgiem.
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Viesmīlība un pakalpojumu kultūra - Animācijas ierobežojumi un prasības atkarībā no sabiedrības: Kā izmantot atbilstošos saziņas rīkus:
pielāgot savu komunikāciju atkarībā no auditorijas

Lai būtu efektīvs komunicētājs, jums jāpielāgo tas, ko sakāt/rakstāt
tā, lai tas atbilstu dažādiem kontekstiem.

Tas nozīmē, ka jāpielāgo savs komunikācijas stils auditorijai.
Esi skaidrs, cieņpilns un profesionāls.
piem.: koncentrējies uz otra cilvēka jūtu sadzirdēšanu/saprašanu
piem.: ja gadījusies liela grupa, izsakies skaidri un centies noturēt
cilvēku uzmanību.
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Šeit atradīsi sarakstu ar padomiem, par kuriem vērts padomāt, lai
panāktu efektīvu komunikāciju visos kontekstos:
1. Sava komunikācijas stila pielāgošana
Ivēlies vārdus, balstoties uz auditoriju. Svarīgi runāt, mainot balss
skaļumu, formālā un neformālā veidā. Pāri visam: izvēlies vārdus,
kādus otrs sapratīs.
2. Atdarini vārdus/žestus, kādus izmanto cilvēks, ar kuru sarunājies
Ja atspoguļosi otra manieres, tas liks viņiem justies drošāk un
komfortablāk.Tas ir līdzīgi kā skatīties spogulī.
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3. Maini toni, atkarībā no situācijas
Izmantotais tonis klausītājam vēsta ļoti daudz par notiekošo. To
jāpielāgo atbilstoši vārdiem un kontekstam.

Un, ja maini toni, esi piesardzīgs arī neverbālā komunikācijā: tam
vajadzētu būt tādam pašam, kā verbālajā komunikācijā, lai to uztvertu
nopietni.
Runas toņu piemēri:
Pamācošs, strikts, labvēlīgs, sirsnīgs, dusmīgs, rupjš, skumjš, aizrautīgs
u.c
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KĀ LAI PAZĪSTU SAVU AUDITORIJU?
Definē mērķa auditoriju
Vairumā auditoriju pastāv dažādi viedokļi.
Paturi prātā: parasti runātājam nevajadzētu pārliecināt cilvēkus, kuri
tam jau piekrīt vai cilvēkus, kuri tam nepiekrīt (viņus visticamāk
nespēs pārliecināt viena runa).
Tiešā novērošana
Tiešā novērošana palīdz iepazīt auditoriju personīgā līmenī. Vienkārši
izmanto savas sajūtas: dzirdi, redzi, arī ožu.
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Pētījumi un aptaujas

Aptauja sarunas veidā ir laba iespēja apzināties savas auditorijas
vērtības, pārliecību un zināšanas. Tas palīdzēs iegūt specifisku
informāciju no liela cilvēku skaita.
Intervijas, anketas un vērtējumu skalas
Iespējams, vēl vērtīgāk būtu iesniegt anketas. Tas gan aizņems vairāk
laika, taču būs ļoti noderīgs rīks, uz ko atsaukties vēlāk.

Vari izmantot vienkāršus jautājumus ar vērtējuma skalām par savu
pakalpojumu un apstrādāt iegūtos datus.
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•

https://www.forbes.com/sites/lauramanske/2018/03/22/15-best-life-tips-for-youfrom-top-hospitality-pros/#2d410c196e87

•

https://smartcom.motorolasolutions.com/six-top-tips-for-better-customer-servicein-hospitality/

•

http://soundcommunication.holdcom.com/3-tips-to-improve-the-hospitality-guestexperience

AVOTI UN IZPĒTES MATERIĀLI
•

https://www.business2community.com/customer-experience/5-hospitality-tips-forachieving-top-rated-customer-satisfaction-0497746

•

https://www.helpscout.com/helpu/customer-service-tips/

•

https://freshdesk.com/customer-service-skills/customer-service-tips-blog/

•

https://acquire.io/blog/customer-service-tips/

•

https://www.skillsyouneed.com/ips/customer-service-tips.html

•

https://www.qualtrics.com/experience-management/customer/service-tips-skills/
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•

https://www.thebalancecareers.com/customize-communication-for-audience1918925

•

https://courses.lumenlearning.com/boundless-communications/chapter/adapting-toyour-audience/

•

https://www.wikihow.com/Adapt-the-Way-You-Communicate-to-Different-Situations

•

https://www.yourthoughtpartner.com/blog/6-steps-for-effectively-connecting-with-

AVOTI UN IZPĒTES MATERIĀLI

your-audiences
•

https://www.comm.pitt.edu/audience-adaptation
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