
Kaip valdyti socialinių tinklų reklamą - Business meta suite 

1. Prisijunkite prie business.facebook.com 

2. Spausti ant create account. 

 
3. Ir pridėkite visa reikalingą informaciją 

 
4. Patvirtinkite sąvo email adresą gautame pranešime į pašto dėžutę. 

 
5. Na štai jūsų Facebook business puslapis sukurtas. 

http://business.facebook.com/


 
6. Kitas žingsnis susieti turimas verslo paskyras su šiuo įrankiu. 

7. Pirmiausiai eikite į settings, tuomet spauskite Business assets 

 
8. Pasirinkite savo verslo tipus – FB, IG ir t.t. 

 
 

„Facebook“ puslapio prijungimas prie „Meta Business Suite“ 
 

9. Puslapį galima pridėti trimis skirtingais būdais: pridėti jums jau priklausantį puslapį, paprašyti prieigos 
prie kito verslo puslapio arba sukurti naują puslapį. Pasirinkite jums tinkamą būdą. 



 
 

“Isntagram” puslapio prijungimas 

10. Pasirinkite, kad norite pridėti Instagram  

11. Turėsite prie jo prisijungti. 

 
 

12. Kitas žingsnis pridėti mokėjimo metodą, sąskaitą iš kurios bus nuskaitomos išlaidos už rodomą reklamą. 

Eikite į Settings  Accounts  Ad accounts  Add 



 
13. Yra keletas pasirinkimo opcijų: galite pridėti jau ankščiau registruotą sąskaitą (kiekvienam verslo 

puslapiui rekomenduojama  pridėti atskiras sąskaitas), prašyti leidimo suteikti prieigą prie puslapio 

sąskaitos, kad iš jos galėtumėte užsakyti reklamas, arba pridėti naują sąskaitą. 

 
14. Kuriant naują sąskaitą užpildykite  visus laukus teisingai. 

15. Sekantis žingsnis prijungti žmones. 

16. Eikite į Setting  People  Add people (pasirinkite kokią prieigą suteiksite admino ar kaip darbuotojo, 

kuriam bus apribotos naudojimosi teisės). 

17. Reikia žinoti tikslų email adresą, kuriuo darbuotojas yra prisijungęs prie Facebook, tad pasitikslinkite iš 

anksto. 

 
18. Pasirinkite visas prieigas kurias suteikiate konkrečiam asmeniui.  



 
19. Taip pat po pages spauskite Ad accounts ir suteikite priegą žmonėms kurie gales leisti reklamas. 

 
20. Ir išsiųskite pakvietimą, kai jis išsiųstas matysite jau prie žmonių sąrašo kas yra pridėta. 

21. Pakartokite procesą su visais žmonėmis, kuriuos norite pridėti. 

22. Jeigu nepridėjote žmogaus iš karto prie puslapio ad account, eikite į Settings  Ad accounts  add 

people, pasirinkite kokias prieigas jam duodate. 

23. Jeigu dirbate su agentūra arba freelanceriu, suteikite jam ad account advertiser prieigą. Jis gales leisti 

reklamas, žiūrėti kampanijas, valdyti jas, bet negalės pakeisti svarbių settings parametrų ir jūsų paskyra 

bus apsaugota. 

 



 
 

 

 


