
1 Laiškas:  

 

Labas.  

Rašome tau, nes ţinome, jog nori suţinoti, kaip kurti tinklaraštį, kuris parduoda. 

Šią mokymų programą ruošti pradėjome dar ankstyvą praėjusių metų rudenį. Pradėję dirbti 
ties programa išsikėlėme sau labai aišku tikslą: 

Sukurti paprastą ir aiškų įrankį, padėsiantį pasiekti daugiau klientų bei įgyti jų 
pasitikėjimą. 

 

Šiam tikslui įgyvendinti pasirinkome du įrankius. Tai nuoširdūs video, kuriuose dalinamės 
patirtimi, pastebėjimais, bei tekstai, kuriuose remiamės ne tik asmeninėmis įţvalgomis, bet ir 
pripaţinimo sulaukusių rinkodaros specialistų (Neil Patel, Shane Melaugh ir kt.) metodais. 

Mūsų siekis – paprastai ir aiškiai papasakoti kaip tinklaraščio rašymas gali padėti pritraukti 
didesnę auditoriją, kurti prekės ţenklo istoriją bei produkto charakterį, pelnyti klientų 
pasitikėjimą ir lojalumą. Savo tikslus laikysime įgyvendintais, jeigu pasibaigus septynių 
savaičių programai naujomis akimis paţvelgsite kaip komunikuojate su klientais ir išdrįsite 
išbandyti naujus budus uţmegzti kontaktui. 

Programos metu tu sužinosi: 

1. Kaip susikurti WordPress svetainę savo verslui; 

2. Kaip ţinoti, kokį turinį turėtum rašyti; 

3. Kaip pritraukti ţmonių į savo tinklaraštį pasitelkus socialinius tinklus; 



4. Kaip vertinti tinklaraščio rezultatus; 

5. Kokie WordPress įrankiai tavo tinklaraštį padarys dar geresniu! 

Skamba puikiai, tiesa? 

Beje, tau, kaip vienam iš pirmųjų susidomėjusių mūsų mokymais, norime pasiūlyti mainus – 
tu mums parašyk, ko iš šių mokymų tikiesi, o mes tau – 20% nuolaidą šiems mokymams! 

Nekantraujantys pradėti, 
Jurgita ir Danielius 

 

 

2 laiškas:  

 

Labas!  

Iki mokymų "Tinklaraštis, kuris parduoda" pradţios lieka vis maţiau. Tai reiškia, kad 
sulaukiame vis daugiau laiškų su klausimais. Štai atsakymai. 

 

 

Apie ką bus šie mokymai?  

Ţinoma, kad apie tinklaraščio rašymą. Tačiau jeigu nori plačiau – štai pagrindinių pamokų 
temos: 



1. Kaip susikurti WordPress svetainę savo verslui; 

2. Kaip ţinoti, kokį turinį turėtum rašyti; 

3. Kaip pritraukti ţmonių į savo tinklaraštį pasitelkus socialinius tinklus; 

4. Kaip vertinti tinklaraščio rezultatus; 

5. Kokie WordPress įrankiai tavo tinklaraštį padarys dar geresniu! 

 

Kam šie mokymai skirti?  

Mes netikime universaliais produktais, kurie tinka visiems. 

Šią programą kūrėme ţmonėms, kurie turi savo verslą arba uţsiima individualia veikla. Mūsų 
tikslas - padėti tau išsiskirti nesibaigiančiame šiuolaikinio pasaulio informacijos sraute ir 
pasiekti kuo didesnę savo tikslinės auditorijos dalį. Mes norime, kad išmoktum pristatyti savo 
paslaugas bei sukurti klientui poreikį pirkti būtent iš tavęs. 

 

Kokia mokymų eiga?  

Kiekvieną savaitę atsiųsime naują pamoką – straipsnį ir jį papildantį video. Šią medţiagą 
pasiekti galėsi bet kuriuo metu, perskaityti ir perţiūrėti neribotą kiekį kartų. 

Jeigu nutiks taip, kad dėl kokių nors prieţasčių teks praleisti vieną savaitę – tarkime, išvyksi 
atostogauti ar tiesiog neturėsi tam laiko – nesijaudink, pamoka niekur nedings. Visą 
medţiagą galėsi pasiekti ir pasikartoti net ir mokymams pasibaigus. 

 

Kokia mokymų kaina?  

Šiuo metu mokymai kainuoja 38 eur. Uţ šią sumą gausi penkias pagrindines pamokas, 
papildomą turinį, asmenines konsultacijas bei patarimus. Taip pat turėsi priėjimą prie viso 
papildomo turinio, kurį įkelsime tau jau baigus mokymus. 

Kadangi turime daugybę minčių ir idėjų, kaip šį kursą tobulinti, auginti ir plėsti, natūralu, kad 
ir kaina su laiku augs. Taigi, įsygijant turinį anksčiau – gausi daugiau uţ maţesnę kainą. 

 

Ko galiu tikėtis iš mokymų ateityje?  

Kaip minėjome anksčiau – planų ir idėjų turime labai įvairių, tačiau viskam savas laikas. 
Pagrindinis mūsų tikslas dabar – gauti kuo daugiau atsiliepimų ir išklausyti kuo daugiau 
nuomonių, kad galėtume tobulinti ir pildyti jau dabar paruoštą medţiagą. 

Tačiau tu esi nekantrus ir nori kuo greičiau suţinoti, kas laukia ateityje? Junkis prie mokymų 
ir paţadame – pats pirmasis ne tik suţinosi visas naujienas, bet ir galėsi jas išbandyti be 
jokių papildomų mokesčių! 

Paskubėk įsigyti šiuos mokymus IKI kovo 1 d. ir gauk 20 % nuolaidą.* 

Nekantraujantys išgirsti tavo nuomonę apie šiuos mokymus,  
Jurgita ir Danielius!  



 

* Šiuo metu apmokėjimas uţ mokymus vyksta pagal išrašytas sąskaitas – faktūras. Nuolaida 
galioja sąskaitą apmokėjus per 2 dienas nuo išrašymo datos. Tiesiog parašyk laišką ir viską 
suderinsime. 

 

 

3 laiškas:  
 

Labas! Mokymai "Tinklaraštis, kuris parduoda" jau prasidėjo! 

Nespėjai įsigyti auksinio bilieto? Nenusimink! Kurdami šiuos mokymus viską parengėme 
taip, kad galėtum prisijungti tada, kada tau patogu ir mokytis savo tempu. Pavyzdţiui, kad ir 
po 10-ties minučių. 

 

Štai pagrindinės mokymų temos: 

o 1 savaitė: Realių tikslų apsibrėţimas. 

o 2 savaitė: Kaip susikurti WordPress svetainę savo verslui? 

o 3 savaitė: Kaip ţinoti, kokį turinį turėtum rašyti? Ir kaip jį rašyti, jei nesirašo? 

o 4 savaitė: Kaip pritraukti ţmonių į savo tinklaraštį pasitelkus socialinius tinklus? 

o 5 savaitė:  Kaip vertinti tinklaraščio rezultatus? 

o 6 savaitė: Kokie WordPress įrankiai tavo tinklaraštį padarys dar geresniu? 

o 7 savaitė: Rezultatų aptarimas ir paskutinės uţduotys! 



 
Ir dar štai keletas jau suplanuotų papildomų temų: 

o Kas yra tinklaraščio identitetas ir kaip atrasti sąvajį? 

o Neigiami komentarai – kaip į juos reaguoti? 

o SEO pradţiamokslis – kokį turinį mėgsta Google? 

o Debesylos istorija. Kaip Danielius pardavė save irk o iš to išmokti gali tu? 

o Vykusios komunikacijos pavyzdţiai – kas ir kodėl patinka mums? 

 
Kaip mokymai vyks? 

Mokymai vyks Debesylos Akademijoje. Prisijungimus atsiunčiame per 24 valandas nuo 
apmokėjimo gavimo. 

Šioje erdvėje rasi video, tekstus, naudingas nuorodas papildomam skaitymui bei uţduotis 
namų darbams. Paskaičiavome, kad šiems mokymams tau teks paskirti apie 12 valandų 
savo laiko ir gausi dar iki trijų valandų asmeninių konsultacijų tinklaraščio kūrimo ir rašymo 
klausimais. 

Papildomai: Mūsų draugai iš Hostinger.lt dovanoja net tris mėnesius nemokamo talpinimo 
tavo naujam tinklaraščiui! 

Tai ko lauki? Įsigyk mokymus jau dabar* ir dţiaukis ne tik šiuo turiniu, bet ir papildomu gėriu, 
kurį paruošėme tau!  

Tavo būsimieji konsultantai,  
Jurgita ir Danielius 

  

* Šiuo metu apmokėjimas uţ mokymus vyksta pagal išrašytas sąskaitas – faktūras. Tiesiog 
parašyk. 

 
 
 
 
 

https://debesyla.lt/akademija/
https://hostinger.lt/

