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Ką 
prisimename?



+ Kodėl jos pirmiausia jums įsiminė?



+ Ar jas mėgstate? Ir dėl ko?



+ Kokius tris paskutinius jų veiksmus atsimenate? 



Ką jūs 
norėtumėte/galėtumėte 
padaryti geriau nei „jie“?



Bent 10 procentų 
geriau

+ Bet pasirinkite tik vieną:

Bendravime su mokiniais

Bendravime su darbuotojais 

Bendravime su žurnalistais

Bendravime su rėmėjais

Bendravime su bendruomene

Bendravime su kitomis savivaldybėmis



+ Sugrįžkime.



Ką žinote apie tai, 
kaip jas vertina 
dirbantieji kartu?

+ Mokiniai

+ Savanoriai

+ Verslo atstovai

+ Bendruomenė

+ Nuomonės formuotojai



O dabar pagalvokite apie 
save

+ Ar tiems, su kuriais 
dirbame gera?



O dabar 
pagalvokite apie 
save
+ Ar jūsų komunikacija 

vertinga ir savalaikė?



O dabar pagalvokite apie 
save

+ Ar rašydamas apie naują 
projektą darote tai laiku?



O dabar 
pagalvokite apie 
save
+ Ar žinote, ką projekto 

partneriai gaus kaip 
BONUSĄ, EXTRA?



Ko nori partneriai

+ Unikalaus projekto jiems (net jeigu iš anksto gali sakyti 
„darom kaip visuomet“)

+ Matomumo ne „logotipų kapinyne“

+ Ilgalaikiškumo

+ Galimybės įsitraukti

+ Būtinybės sėkmę parodyti skaičiais



Jūsų reikia

+ Vidinei komunikacijai

+ Išorinei komunikacijai

+ Įmonių įsiprasminimui



Ko nori visuomenė?

+ Paprastumo

+ Istorijų

+ Atvirumo (skausmo, nesėkmių, mokymosi)

+ Žinojimo, kad jūs nesustosite ir tai tikra



Ar jus stabdo?

+ Jau bandėte ir veikia tik tai, kas mokama?

+ Su galimais jūsų partneriais kažkas jau dirba?

+ Apie jus nieko nežino, nepažįsta? „Balsas į tyrus?“

+ Tema atrodo neaktuali ar dar neaktuali?

+ Nuolat rinkimai ir jums nelieka vietos?



Pabandykite

+ Pasakoti apie save dar nepradėję, kūrimosi stadijoje

+ Paklausti visuomenės/vietos bendruomenės nuomonės

+ Pasiūlyti žiniasklaidai nuolatinio turinio

+ Pasitarti 



Kaip matuoti sėkmę?

+ Jums norisi tęsti
+ Jus supa pozityvi aplinka (ypač socialiniuose tinkluose)
+ Ypač padidėjęs kitų įsitraukimas
+ Jus atpažįsta ir kviečia
+ Klausia jūsų nuomonės, tariasi
+ Jaučiate prasmę



+ Laura Dabulytė

+ Linkedin: Laura Dabulytė

+ 869923032

+ laura@dabulyte.lt 
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