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www.automobiliusupirkimas.net ir konkurentų palyginimas 
 

 
Didžiausi konkurentai internete turi didelę nuorodų ir turinio bazę. Didžiausios konkurentas 
www.automobiliusupirkimas.eu/ turi virš 75 000 nuorodų.  

 

 
 

 
Dėl brangių AdWords paspaudimų ~ 1,40 už vieną lankytoją. 
 
 

 

http://www.automobiliusupirkimas.eu/
http://www.automobiliusupirkimas.net/


 
 
 
 

www.automobiliusupirkimas.eu puslapis reitinguojasi pagal daugiau nei 100 įvairiausių frazių. Dauguma 
pozicijų yra TOP 10 . 
 
 

 

 
 
 
 

Dėl didelės konkurencijos ir ištrinamų nuorodų, jų pozicijos per paskutinį mėnesį lengvai nukrito. 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.automobiliusupirkimas.eu/


Puslapių ir turinio kūrimas 
 
Dauguma konkurentų optimizuoja savo svetainę tik pagal kelis raktinius žodžius. Todėl tai suteikia galimybę 
optimizuoti svetainę platesniam raktinių žodžių kiekiui. 
 
Rekomenduojame sukurti šiuos puslapius su unikaliu ir užklausas skatinančiu turiniu: 
 

Miestai 
 
Vilniuje     apie 1200 paieškų per mėnesį 
 

Užklausos Paieškų per 
mėn. Konkurencija AdWords paspaudimo kaina 

    

automobiliu supirkimas vilniuje 720 0,80 1,84 

automobiliu supirkimas vilnius 110 0,91 2,12 

superkame automobilius vilnius 90 0,99 1,68 

superkame automobilius vilniuje 90 0,87 1,66 

automobiliu supirkimas vilniuje kaina 30 0,83 1,79 

auto supirkimas vilnius 70 0,92 1,75 

masinu supirkimas vilniuje 50 0,99 1,36 

senu automobiliu supirkimas vilniuje 30 0,96 1,34 

automobiliu supirkimas vilniuje kainos 10 1,00 1,12 

 
 
Kaune     apie 1300 paieškų per mėnesį 
 

Užklausos Paieškų per 
mėn. Konkurencija AdWords paspaudimo 

kaina 

    

automobiliu supirkimas kaune 720 0,93 1,80 

superkame automobilius kaune 140 0,96 1,57 

auto supirkimas kaune 110 0,97 1,50 

masinu supirkimas kaune 90 0,87 1,15 

automobiliu supirkimas kaunas 70 0,94 1,70 

superkame automobilius kaunas 40 0,95 1,49 



senu automobiliu supirkimas kaune 40 0,97 1,71 

auto supirkimas kaunas 50 0,97 1,78 

automobiliu supirkimas kaune kainos 20 0,93 1,44 

naudotu automobiliu supirkimas kaune 20 0,82 1,91 

 
 
Klaipėdoje   apie 360 paieškų per mėnesį 
 

Užklausos Paieškų 
per mėn. Konkurencija AdWords paspaudimo 

kaina 

    

automobiliu supirkimas klaipedoje 50 0,90 0,41 

automobiliu supirkimas klaipeda 210 0,86 0,51 

superkame automobilius klaipeda 50 0,95 0,70 

automobiliu supirkimas klaipedoje ir klaipedos 
rajone 50 0,95 0,67 

 
Šiauliuose    apie 290 paieškų per mėnesį 

Užklausos Paieškų per mėn. Konkurencija AdWords 
paspaudimo kaina 

    

automobiliu supirkimas siauliuose 110 0,96 0,57 

automobiliu supirkimas siauliai 90 0,96 0,68 

senu automobiliu supirkimas siauliuose 20 1,00 0,84 

superkame automobilius siauliuose 20 0,99 0,74 

masinu supirkimas siauliuose 30 0,87 0,34 

superkame automobilius siauliai 20 1,00 0,79 

 
Panevežyje     apie 180 paieškų per mėnesį 
 

Užklausos Paieškų per mėn. Konkurencija AdWords 
paspaudimo kaina 

    

automobiliu supirkimas panevezyje 110 0,95 0,93 

automobiliu supirkimas panevezys 20 0,95 1,43 

superkame automobilius panevezyje 50 0,98 0,92 

 
 
 
 



Alytuje      apie 120 paieškų per mėnesį 
 

Užklausos Paieškų per mėn. Konkurencija AdWords 
paspaudimo kaina 

    

automobiliu supirkimas alytuje 90 0,73 1,80 

automobiliu supirkimas alytus 20 1,00 1,24 

superkame automobilius alytus 10 0,94 1,63 

 

Info puslapiai 
 
Daužti       apie 40 paieškų per mėnesį 
 
Angliškų       apie 40 paieškų per mėnesį 
 
Kainos      apie 420 paieškų per mėnesį 
 

Užklausos Paieškų per mėn. Konkurencija AdWords 
paspaudimo kaina 

    

automobiliu supirkimas kainos 140 0,90 1,41 

automobiliu supirkimas kaina 50 0,90 1,51 

masinu supirkimas kainos 30 0,94 0,71 

automobiliu supirkimo kainos 170 0,93 1,32 

senu automobiliu supirkimas kaina 30 0,90 0,53 

 
 
 
Senų       apie 270 paieškų per mėnesį 
 

Užklausos Paieškų per mėn. Konkurencija AdWords 
paspaudimo kaina 

    

senų automobilių supirkimas 30 0,94 1,80 

senu automobiliu supirkimas kaina 30 0,90 0,53 

senu automobiliu supirkimas 140 0,90 1,27 

superkame senus automobilius 40 0,87 0,85 

senu masinu supirkimas 30 0,87 0,85 



Bendros užklausos  
 
 
Automobilių supirkimas    apie 7920 paieškų per mėnesį  
 

Užklausos Paieškų per mėn. Konkurencija AdWords 
paspaudimo kaina 

    

automobiliu supirkimas 4400 0,80 1,73 

superkame automobilius 1000 0,94 1,71 

masinu supirkimas 320 0,92 1,32 

automobilių supirkimas 260 0,76 1,67 

naudotu automobiliu supirkimas 110 0,95 1,59 

brangiai superkame automobilius 90 0,96 1,43 

perka automobilius 170 0,92 0,93 

perku auto 1000 0,76 0,16 

supirkimas automobiliu 50 0,93 0,63 

perku automobili 260 0,56 0,19 

automobiliu pirkimas 90 0,80 0,64 

superka masinas 50 0,75 0,37 

perka masinas 30 0,99 0,80 

naudotų automobilių supirkimas 20 1,00 1,90 

brangus automobiliu supirkimas 70 0,92 1,34 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Strategija 
 

Sukurti unikalius puslapius, kurie atitiktų paieškos frazę ir skatintų interesantus skambinti arba pildyti užklausos 
formą. 
 
Sujungti formą su el. paštu ir iškart nusiųsti informaciją apie pasiūlymą su interesanto kontaktais.  
 
 

Svetainės dizaino atnaujinimas 
 

Rekomenduojame atnaujinti svetainės dizainą ir labiau skatinti žmones susisiekti bei užpildyti užklausos 
formas. 
 
Žemiau pateikiame kelis dizainų variantus. 
 

 



 

 

 

 
 





 
 
 
 
 
 

 



Svetainės turinio strategija 
 

Atsižvelgiant į Google paieškoje esančias užklausas, rekomenduojame suskirstyti svetainę į atskirus puslapius. 
Kiekviename reikia parašyti unikalų ir svetainės lankytojams skirtą turinį. Miestų puslapiams įsigyti nuotraukas 
su mašinos ir miesto vaizdu. Tai leis padidinti pasitikėjimą. 
 
 
Pagrindinis 

- Apie mus 
- Atsiliepimai 
- Paslaugos  

- Naudotų supirkimas 
- Senų supirkimas 
- Daužtų supirkimas 
- Angliškų supirkimas 
- Utilizavimas 

- Kainos  
- Naudinga 

- Pirkimo-pardavimo sutartis 
- Automobilio išregistravimas 
- Klausimai - atsakymai 

- Kontaktai 
- Vilnius 
- Kaunas 
- Klaipėda 
- Panevėžys 
- Šiauliai 
- Alytus 
- Kiti miestai 

 
 
 
 
 
 
 



Informacijos platinimas ir  
pozicijų gerinimas 

 
Turbūt didžiausią įtaką pozicijoms daro nuorodos į svetainę. Informacijos platinimas, kuris generuoja netik 
nuorodas, bet potencialius klientus. 
 
Specializuoti skelbimų portalai  
Unikalių skelbimų rašymas ir talpinimas bei portalų lankytojų skatinimas kontaktuoti 
 
https://autogidas.lt/skelbimai/paslaugos/auto-supirkimas/ 
https://www.skelbiu.lt/skelbimai/transportas/automobiliai/automobiliu-supirkimas/ 
https://www.alio.lt/skelbimai/devetu-naudotu-automobiliu-supirkimas-klaipeda-klaipedoje/ID54639099.html 
http://www.vienaturis.lt/automobili-supirkimas-klaip-doje-t1533.html 
https://www.skelbimai.lt/paieska/automobiliu-supirkimas-klaipedoje?category=176 
http://rinka.lt/skelbimas/senu-automobiliu-supirkimas-klaipedoje-869054047-id-4532643 
https://www.plius.lt/skelbimai/senu-automobiliu-supirkimas-klaipedoje-6696271.html 
http://elenta.lt/339975/senu-automobiliu-supirkimas-klaipedoje-869054047-klaipedoje 
 
 
Įndividualios veiklos registravimas įmonių kataloguose  
 
http://rekvizitai.vz.lt/imone/puikus_automobiliai/ 
http://www.auto.lt/paieska/automobiliu+supirkimas+klaipedoje 
http://www.supirkimas.lt/lt_imones/supirkeju_subkategorija/id/339/ 
http://rekvizitai.vz.lt/imone/lauralitus/  
 
 
Reklama ir komunikacija forumuose 
 
http://www.autofanai.lt/forumas/index.php?/forum/4-paslaugos/ 
http://toyotaclub.lt/forumas/index.php/board,195.0.html 
http://forumas.alfaklubas.lt/index.php/board,543.0.html 
http://www.minipeople.lt/diskusijos/514/ 
http://www.automobiles.lt/forum/viewforum.php?f=18&sid=7bb04ebfa79944f3d47cafe8ba603dd4 
https://autoplius.lt/forumas/showthread.php?tid=11208 
https://forumas.draugas.lt/messageview.cfm?title=automobiliu-supirkimas-kita-auto-moto&catid=43&threadid=7
643&enterthread=y 
 
 
Partnerių paieška ir marketingas 
Reklama lankomuose puslapiuose  
 
 


