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2 nedēļas Twitterī
Nu jau 2 nedēļas kā esmu piereģistrējies Twitterī, tāpēc nolēmu padalīties ar saviem iespaidiem un
novērojumiem. Pirmkārt, esmu atradis vismaz vienu iemeslu kāpēc jāreģistrējas Twitterī parastiem
mirstīgajiem, jo kaut kādiem uzņēmumiem tur ir daudz acīmredzamu priekšrocību. Tātad dalība Twitterī
paver iespēju kaut ko pateikt personīgi gan latviešu, gan ārzemju slavenībām, un ir ļoti liela iespēja, ka
viņi atbildēs. Tikai jāizvairās no viltotajiem slavenību profiliem. Otrkārt, iesaku "sekot" tikai tiem
cilvēkiem, kuru teiktais tevi patiešām interesē, jo Twitterī ir tāda lieta, ka sadaļā "Profile" rāda tikai tavus
tvītus, bet "Home" secīgi tiek rādīti tavējie + to cilvēku, kuriem tu seko, tvīti. Pretējā gadījumā būs jālasa
kaut kādas muļķības, piemēram, "Sēžos uz poda" un "Esmu nokārtojies, tagad eju mazgāt rokas" utt.
Tātad loģiski būtu, ja tu sekotu tikai dažiem "vajadzīgajiem" cilvēkiem, bet tev varētu sekot kaut miljons
lietotāju, ja viņiem interesē ko tu raksti, taču prakstiski vienmēr ir otrādi - cilvēki "seko" vairāk nekā
viņiem pašiem ir "sekotāju". Treškārt nav jābrīnās, ka tev sāk "sekot" kaut kādi sekotāji, jo bieži vien tā ir
sava veida reklāma, piemēram, man seko kaut kāds datoru meistars un nakstskluba reklamētājs u.c.
Nākamā lieta par kuru gribēju pastāstīt ir tvīterošanas biežums. Saprotu, ja cilvēki tvītero 1-5 reizēm
dienā 5 reizes tas ir maksimums, bet ir tādi kas to dara kādas 100 reizes dienā, bet no tā nav nekādas
jēgas, jo sāk likties, ka tvīterošana ir viņu dzīves jēga. Reāli jau nav tik daudz ko rakstīt un nav tik daudz
laika, lai to darītu, tāpēc ir diezgan pastulbi, ja es "sekoju" tikai 3 cilvēkiem, bet kad ienāku vakarā palasīt
tvītus, man jālasa ap 40 tekstiem, no kuriem kādi 4 ir interesanti, pārējie ir par "poda tēmu". Ā, gandrīz
aizmirsu palielīt Twitter par to, kas tas ir "draudzīgs" pilnīgi visām ierīcēm kurās ir internets, jo
http://Twitter.com ieejot no telefona ir pieejama mobilā WAP versija, kā arī pasaulē ir izveidots
"miljoniem" aplikāciju uz visām mobilo ierīču platformām, kas ļauj gan lasīt, gan rakstīt tvītus.
Nobeigumā varu teikt, ka Twitteris ir labs, nevajag no tā baidīties, droši reģistrējies, tikai "seko" un tvīto
ar prātu.
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