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Socialinės reklamos jaunimui apie šeimą sklaida 

 

 

Pirmasis postas „Šeimos instituto“ Facebook ir 

Socialinių mokslų kolegijos Facebook 

puslapyje bei Intagrame.  

 

Tekstas prie posto “Ar Tau taip būna? #love 

#couplegoals #friendship #mybetterhalf “.  

 

Buvo užduotas klausimas skaitytojui, trumpas 

klausimas, verčiantis susimastyti, panaudoti 

hashtagai, nes jie yra naudojami Instagrame, 

kaip tam tikros temos ar nuotraukos žymė.  

Informacijos pasiekiamumas: 

SMK fb: 2060 

SMK instagramas: 1500 

„Šeimos instituto“ fb: 4283 

 

 

 

 

 

 

Antras postas „Šeimos instituto“ Facebook ir 

Socialinių mokslų kolegijos Facebook 

puslapyje bei Intagrame.  

Tekstas prie posto “Viską mesti – 

lengviausias kelias. Bet ar tikrai jūsų istorija 

verta tik online skyrybų?”  

Informacijos pasiekiamumas: 

SMK fb: 2434 

SMK instgramas: 1670 

„Šeimos instituto“ fb: 5639 
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Trečiasis postas „Šeimos instituto“ 

Facebook ir Socialinių mokslų kolegijos 

Facebook puslapyje bei Intagrame.   

Tekstas prie posto “Išsiųstų žinučių kiekis 

VS laikas, praleistas kartu. Kuris iš šių 

laimi Jūsų santykiuose?”. 

Informacijos pasiekiamumas: 

SMK fb: 2000 

SMK instgramas: 1800 

„Šeimos instituto“ fb: 4408 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ketvirtasis postas „Šeimos instituto“ 

Facebook ir Socialinių mokslų kolegijos 

Facebook puslapyje bei Intagrame.  

Tekstas prie posto „Ar išdrįsi būti savimi 

prieš kitą?“  

Informacijos pasiekiamumas: 

SMK fb: 1412 

SMK instgramas: 1853 

„Šeimos instituto“ fb: 3684 
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Penktasis postas „Šeimos instituto“ Facebook ir Socialinių mokslų kolegijos Facebook 

puslapyje bei Intagrame. „Šeimos instituto“ Facebook puslapyje postas sulaukė 23 reakcijų, 4 

komentarų, 11 skaitytojų pasidalino šia žinute, iš viso šį postą peržiūrėjo 8,1K žmonių (2018-

12-31). Socialinių mokslų kolegijos Facebook puslapyje postas sulaukė 30 reakcijų, 1 

skaitytojas pasidalino, postą peržiūrėjo 1,4K žmonių. Pasiekiamumas: SMK instgramas 1 980; 

SMK Facebook 5 478; “Šeimos instituto” Facebook 22 615. 

    

Šeštasis postas „Šeimos instituto“ Facebook ir Socialinių mokslų kolegijos Facebook puslapyje 

bei Intagrame. „Šeimos instituto“ Facebook puslapyje postas sulaukė 9 reakcijų, 5 skaitytojai 

pasidalino šia žinute, iš viso šį postą peržiūrėjo 12,6K žmonių. Socialinių mokslų kolegijos 

Facebook puslapyje postas sulaukė 28 reakcijų, 3 skaitytojai pasidalino, postą peržiūrėjo 7,5K 
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žmonių. Pasiekiamumas: SMK instgramas 2 000; SMK Facebook 1 338; “Šeimos instituto” 

Facebook 25 978.                   

 

Septintasis postas „Šeimos instituto“ Facebook ir Socialinių mokslų kolegijos Facebook 

puslapyje bei Intagrame. „Šeimos instituto“ Facebook puslapyje postas sulaukė 8 reakcijų, 6 

komentarų, 1 skaitytojas pasidalino šia žinute, iš viso šį postą peržiūrėjo 9,1K (2018-12-31) 

žmonių. Socialinių mokslų kolegijos Facebook puslapyje postas sulaukė 18 reakcijų, 7 

komentarų, postą peržiūrėjo 6,5K žmonių. Pasiekiamumas: SMK instgramas 1 970; SMK 

Facebook 14 668; “Šeimos instituto” Facebook 17 622. 

 

Aštuntasis postas „Šeimos instituto“ Facebook ir Socialinių mokslų kolegijos Facebook 

puslapyje bei Intagrame. „Šeimos instituto“ Facebook puslapyje postas sulaukė 7 reakcijų, 2 

skaitytojai pasidalino šia žinute, iš viso šį postą peržiūrėjo 7,9K (2018-12-31) žmonių. 

Socialinių mokslų kolegijos Facebook puslapyje postas sulaukė 10 reakcijų, 6 komentarų, 

postą peržiūrėjo 658 žmonės. Pasiekiamumas: SMK instgramas 1 870;  SMK Facebook 2 036; 

“Šeimos instituto” Facebook 21 433.  
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Devintasis postas „Šeimos instituto“ Facebook 

puslapyje postas sulaukė 2 reakcijų, 2 skaitytojai 

pasidalino šia žinute, iš viso šį postą peržiūrėjo 

10,4K žmonių. Socialinių mokslų kolegijos 

Facebook puslapyje postas sulaukė 7 reakcijų, 1 

skaitytojas pasidalino, postą peržiūrėjo 4,2K 

žmonių. Pasiekiamumas: SMK instgramas 2 300; 

SMK Facebook; “Šeimos instituto” Facebook 22 

246. 

 


