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Skaitmeninės rinkodaros agentūra RELEVANT atliko Lietuvos TOP 1000 įmonių komunikacijos Linkedin

tyrimą.

Tyrimo tikslas: išsiaiškinti, kokios tendencijos vyrauja Lietuvos TOP įmonių komunikacijoje Linkedin. Kiek

įmonių naudoja šį sparčiai augantį socialinį tinklą, kokį turinį kuria, ar investuoja į reklamą.

Šioje tyrimo ataskaitoje pristatome pagrindinius tyrimo rezultatus.

Tyrimo metodika:

Atliekant tyrimą naudoti viešai prieinami „LinkedIn“ duomenys: pastarųjų 60-ies dienų organizacijų profiliuose skelbtas

turinys bei informacija apie vykdytus reklamos pirkimus. Analizuoti 1000 didžiausių pagal 2019 m. pardavimo pajamas

Lietuvoje veikiančių įmonių profiliai, taip pat į analizę įtraukti bankai ir draudimo bendrovės. Analizuojamas laikotarpis:

2020 m. rugpjūčio – spalio mėnesiai.



2020 metais Linkedin narių skaičius Lietuvoje perkopė 
500,000. Per paskutinius 3 metus šis skaičius išaugo 47 %. Tai 
rodo, kad Linkedin tampa itin svarbiu žaidėju socialinių tinklų 
kontekste Lietuvoje ir į šį kanalą turėtų atkreipti dėmesį kuo 
daugiau organizacijų.

Nors Linkedin iš kitų socialinių tinklų išsiskiria ne tik savo 
profesionalia pakraipa, bet ir komunikacijos krypčių gausa 
(žinomumas, B2B pardavimai, darbdavio įvaizdžio 
formavimas, personalo atranka, asmeninė komunikacija), šį 
socialinį tinklą Lietuvoje naudoja tik 58.8 % didžiausių 
Lietuvos įmonių.

Palyginimui, Facebook paskyras turi 64 % įmonių. 



Linkedin reklama iš kitų socialinių tinklų reklamos įrankių 
išsiskiria savo itin tiksliu reklamos segmentavimu. Čia galime 
pasiekti konkrečių įmonių darbuotojus, pasirinkti tikslinės 
auditorijos pareigybes, profesiją, įmonės dydį, įmonės, kurią 
norime pasiekti, sritį.

Tai leidžia labai tikslingai formuoti savo įvaizdį ar vykdyti 
potencialių klientų pritraukimo kampanijas konkrečiai tikslinei 
auditorijai, pasiekti įvairius sprendimų priėmėjus visame 
pasaulyje.

Tačiau į reklamą Linkedin kol kas investuoja tik 9 % didžiausių 
Lietuvos įmonių, turinčių Linkedin profilius. 



Viena iš esminių priežasčių, kodėl Linkedin reklama dar nėra 
populiari – jos kaina, kuri gali būti ir 10 ar daugiau kartų 
brangesnė už Facebook ar Google. Tačiau reikia nepamiršti, kad 
Linkedin reklamos efektyvumas ir tikslumas yra daug didesnis 
nei kitų kanalų. Ypač B2B srityje.

Palyginimui, į Facebook reklamą investuoja 26 % didžiausių 
Lietuvos įmonių, tačiau didžioji dalis šių reklamų yra 
nukreipiama į įvaizdžio formavimą. Tuo metu Linkedin reklamos 
įrankiai gali pasiekti konkrečių pamatuojamų konversijų –
užpildytų užklausų, potencialių klientų kontaktų surinkimą, 
kontakto užmezgimą su sprendimų priėmėjais.



Nors naujausi Linkedin algoritmo tyrimai rodo, kad autentiškas, į 
Linkedin įkeltas video gali pasiekti nuo 20 iki 40 % daugiau 
auditorijos, šis formatas didžiausių Lietuvos įmonių 
komunikacijoje sudaro tik 9 %.

Statiniai paveiksliukai yra populiariausias formatas Linkedin 
komunikacijoje šiuo metu. Paprasta nuotrauka sudaro 38 %, o 
maketai (infografikai, statistika, įvairūs rėmeliai) 28 % visos LT top 
įmonių komunkacijos Linkedin.

Nors dėl mažėjančio pasiekiamumo vis daugiau Linkedin vartotojų 
nuorodas skelbia komentaruose, net 24 % turinio tarp didžiausių 
Lietuvos įmonių Linkedin sudaro nuorodos. 

Mūsų darytų gilesnių analizių metu matome, kad nuorodos 
susilaukia ir mažesnio įsitraukimo, todėl būtų verta pagalvoti apie 
turinio pergrupavimą link video ar kitų formatų, kurie ilgiau išlaiko 
vartotojų dėmesį, kadangi šiuo metu, Linkedin algoritmas 
ypatingai vertina prie posto praleidžiamą laiką (dwell time).



Analizuodami didžiausių Lietuvos įmonių skelbiamą turinį, jį 
suskirstėme į keletą kategorijų:
- Korporatyvinė informacija: įmonės naujienos, rezultatai, 

planai, pranešimai spaudai;
- Įžvalgos: gilesnių duomenų pateikimas, rinkos analizės, 

edukacija;
- Pardavimai: tiesiogiai paslaugas ar produktus pristatantys 

įrašai;
- Renginiai: akimirkos iš išorinių renginių, konferencijų;
- Darbdavio įvaizdis: įmonės kultūra, darbuotojų pasiekimai, 

vidiniai renginiai;
- Darbo skelbimai.

Daugiausiai LT top įmonės skelbia korporatyvinio turinio – 44.51 
%. Į Linkedin vis dar yra žiūrima kaip į alternatyvą pranešimams 
spaudai ir įžvalgų, edukacijos yra dalinamasi tik 5.88 %. Su 
personalo valdymu susijęs turinys bendrai siekia beveik 40 % viso 
pasidalinamo turinio. 

Ši tyrimo dalis rodo, kad į Linkedin vis dar yra žiūrima kaip į 
darbuotojų pritraukimo ir įvaizdžio formavimo kanalą, tačiau 
neišnaudojamos reputacijos ir nuomonės lyderystės kūrimo 
galimybės.



Tarp daugiausiai paskyrų Linkedin turinčių sektorių, išsiskiria B2C 
įmonės, kas tik dar kartą patvirtinta, kad šis socialinis tinklas nėra 
tik B2B sektoriui.

Bankai, vaistinės, draudimo, telekomunikacijų įmonės, prekybos 
centrai daugiausiai kuria savo darbdavio įvaizdį, dalinasi vidine 
virtuve, įmonės naujienomis.

Tarp aktyviausių sektorių matome ir IT, aviacijos, finansų 
sektoriaus įmones, kurios čia jau tiesiogiai kuria savo kaip srities 
profesionalų įvaizdį, pristato paslaugas ir produktus, mezga 
santykius su potencialiais klientais.



Nors tik 9 % įmonių, turinčių Linkedin profilius perka reklamą, yra 
sektorių, kur šis procentas daug ryškesnis. Bankai išlieka 
visapusiškai aktyviausiu sektoriumi tarp reklamos pirkėjų, 57 % šio 
sektoriaus įmonių perka reklamą Linkedin. 

Lyginant su tiesiog paskyras turinčių, bet nebūtinai reklamas 
perkančių sektorių analize, matome, kad reklamą pirkti labiau 
linksta tiesiogiai į rezultatą orientuoti verslai – Aviacija, 
Energetika, Laivų statyba, Infrastruktūra – tos sritys, kurios gali 
rasti klientų Linkedin tiesiogiai.



Analizuotu laikotarpiu, 9 sektoriai iš turinčių Linkedin paskyras, 
reklamos nepirko. Tarp jų randame išskirtinai B2C įmones, kurios 
dažniausiai yra tarp daugiausiai reklamai skiriančių sektorių 
Lietuvoje.

Tai galima paaiškinti tuo, kad į masinius vartotojus orientuotos 
įmonės kol kas į Linkedin žiūri kaip į darbdavio įvaizdžio 
formavimo ir santykių su B2B partneriais mezgimo kanalą. Tačiau 
ir šiose srityse Linkedin reklamos įrankiai yra efektyvus, todėl 
prognozuojame, kad ateityje šios įmonės turėtų įsitraukti į 
Linkedin reklamos pirkimą.



Tarp didžiausių Lietuvos įmonių, mažiausiai Linkedin naudoja 
Degalinių, Lošimo ir Energetikos sektoriai. Tačiau kaip matėme iš 
aktyviausių reklamos pirkėjų, likusios Energetikos įmonės Linkedin 
išnaudoja itin aktyviai. 

Didžioji dalis šių įmonių yra aktyvūs tiek B2B, tiek B2C srityse: nuo 
klientų ir darbuotojų paieškos iki santykių su sprendimų 
priėmėjais, partneriais užmezgimo ir palaikymo. Todėl net 
neabejojame, kad per artimiausius metus įmonių, neturinčių 
Linkedin profilių, skaičius mažės.
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