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„Kaip sutaupyti? Kaip užsidirbti papildomai?“ – tokios ir panašios mintys dažnam iš mūsų sukasi galvoje. dreamstime.com nuotr.

Šiandien tikriausiai sunku būtų rasti žmogų, kuriam iš tiesų mažai
rūpėtų pinigai. Galime kalbėti, kad pinigai – ne svarbiausia, pinigai
laimės neatneša ir sakyti kitas skambias frazes, tačiau, sutikime –
šie šlamantys popierėliai neišvengiamai svarbūs kiekvienam ir, kad
ir kaip ten būtų, jų vis tiek niekada negana.
Fiverr.com – virtualus paslaugų turgelis
„Fiverr.com – tai vieta, kur žmonės dalijasi savo gabumais už 5 dolerius. Pirk.
Parduok. Pramogauk“, – skelbia interneto tinklalapio sumanytojai. Šis
skambiu pavadinimu, panašiu į anglišką žodį fiver (liet. 5 dolerių banknotas),
tinklalapis sparčiai populiarėja visame pasaulyje ir kasdien sulaukia vis
daugiau įvairaus amžiaus lankytojų. Praėjusiais metais sukurtos interneto
svetainės idėja labai paprasta – žmogus gali pasiūlyti bet kokią paslaugą,
kurią įkainoja 5 doleriais. Užsidirbti naudojantis šiuo tinklalapiu gali
kiekvienas, nepriklausomai nuo amžiaus, lyties ar gyvenamosios vietos. Šios
verslo idėjos autoriai džiaugiasi, kad kiekvieną dieną sukuriama apie 1 000
naujų paslaugų.
Tam, kad virtualiame turgelyje galėtum pasiūlyti savo paslaugą, neprivalai
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turėti atitinkamą išsilavinimą, žinias patvirtinantį sertifikatą ar reikiamą
patirtį. Šiame turgelyje, jeigu moki piešti – piešk, jeigu moki versti tekstus iš
kitų kalbų – versk, jeigu gali programuoti – programuok ir t. t. Paslaugų,
kurias gali suteikti žmonėms už 5 dolerius, pasiūla gali plėstis priklausomai
nuo fantazijos ir įvairių gebėjimų. Šis tinklalapis, priešingai nei kitos interneto
svetainės, skelbiančios informaciją apie laisvai samdomus darbuotojus (angl.
freelancer), neapsiriboja griežtu paslaugų sąrašu. Fiverr.com paslauga gali
būti bet kas, ką tik žmogus sugeba padaryti už minėtą pinigų sumą.
Išradingi ir talentingi nariai
Virtualaus turgelio prekeivis turi prisiregistruoti, trumpai aprašyti savo
paslaugą, gali įkelti filmuotą medžiagą arba nuotrauką ir paskelbti atitinkamą
pavadinimą, kuris skamba taip: „Aš už 5 dolerius ...“.
Tinklalapyje galima pamatyti pačių įvairiausių, apimančių skirtingas sritis ir
pomėgius, paslaugų.
„Aš už 5 dolerius skaitmeniniu būdu nutapysiu jūsų portretą“, – skelbia
moteris pasivadinusi Leonhe ir pristatanti save kaip diplomuotą dailininkę,
kurios darbus galima pamatyti internete, spustelėjus pateiktą nuorodą.
„Aš už 5 dolerius padarysiu bet kokią Microsoft Excel skaičiuoklę“, – teigia
dešimties metų darbo patirtį su šia programa turintis vyras.
„Aš už 5 dolerius jūsų tinklalapiui sukursiu SEO strategiją ir analizę per 48
valandas“, – pasirašo optimizavimo paieškos sistemų (angl. Search Engine
Optimization, trump. SEO) profesionalas iš Rumunijos.
„Aš už 5 dolerius iškarpysiu ant medžio lapo trumpą žinutę“; „Aš už 5
dolerius savaitę laiko pabūsiu jūsų mergina feisbuke“; „Aš už 5 dolerius
išplatinsiu jūsų pranešimą spaudai 25-ioms naujienų agentūroms“; „Aš už 5
dolerius suprogramuosiu Java arba c++ programavimo kalbomis“; „Aš už 5
dolerius sukursiu repo stiliaus dainą“. Šias ir daugybę kitų paslaugų galima
įsigyti apsilankius Fiverr.com.
Įmanoma užsidirbti
Idėjų tikrai daug, bet labai įdomu, kiek gi galima užsidirbti naudojantis šiuo
tinklalapiu. Apklausėme kelis populiariausių paslaugų pardavėjus iš įvairių
pasaulio šalių ir paprašėme, kad šie išsakytų savo patirtį. Daugelis
laimingųjų, kurie yra populiariausiųjų sąrašo viršuje, nenorėjo atskleisti
informacijos, kaip jiems sekasi prekiauti ir kiek gi iš viso gauna užsakymų,
tačiau keletas vis tik pasidalijo šio verslo patirtimi.
Viena populiariausių paslaugų tinklalapyje – „Aš už 5 dolerius profesionaliai
įgarsinsiu“. Šios paslaugos teikėjas – kanadietis diktorius, namuose turintis
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garso studiją ir profesionaliai galintis įgarsinti vienos minutės trukmės įrašą.
Per vienus metus žmogus būtent už šią paslaugą, kurią atlikti trunka apie 10
minučių, uždirbo per 4 000 dolerių (beveik 10 000 litų) ir įvykdė daugiau kaip
1 000 užsakymų. Šis žmogus rado ir nuolatinių klientų, kurių vienas jo
paslauga naudojosi jau 40 kartų. „Fiver – tai mano verslo dalis. Kiekvieną
mėnesį aš iš čia gaunu apie 100 užsakymų“, – teigia vyras, be šios paslaugos
teikiantis dar dešimt kitų, ne tokių populiarių paslaugų.
Kita labai populiari paslauga sukurta Australijos piliečio, ji skamba taip: „Aš
už 5 dolerius įkelsiu jūsų interneto svetainės adresą į 50 tinklalapių, kuriuose
keičiamasi mėgstamomis nuorodomis (angl. social bookmarking).“ Šios
paslaugos teikėjas – interneto rinkodaros specialistas. Kaip pats prisipažįsta,
paslaugą, kurią atlikdamas užtrunka taip pat apie 10 minučių, jau pardavė
daugiau kaip 2 000 interneto naudotojų, o iš viso iš savo teikiamų paslaugų
per 8 mėnesius uždirbo 12 000 dolerių (beveik 29 000 litų) – tai yra kiekvieną
mėnesį po beveik 4 000 litų.
„Aš už 5 dolerius padarysiu 15-kos sekundžių reklamą jums arba jūsų
įmonei“, – kita paslauga, kurią jau spėjo pamėgti naudotojai. Profesionali
aktorė prisipažįsta, jog suvaidinti reklamoje jai trunka nuo 10-ties iki 20-ties
minučių, o iš šios ir kitų keturių savo teikiamų paslaugų per metus ji uždirbo
daugiau kaip 5 000 dolerių (beveik 12 000 litų).
Paprasta naudotis
Virtualaus turgelio pirkėjams, kad būtų patogiau ir paprasčiau, visos
paslaugos sugrupuotos pagal skirtingas sritis. Norint ieškoti detaliau,
pradžios puslapyje galima pasirinkti tam tikras rubrikas: dovanos, piešiniai,
vaizdo reportažai, socialinių tinklų rinkodara, kelionės, rašymas, reklama,
muzika, juokai, patarimai, verslas, technologijos, programavimas ir kt.
Prie kiekvienos paslaugos matomas ne tik jos išsamus aprašas, bet ir kitų
pirkėjų atsiliepimai. Galima paskaityti ar parašyti komentarų arba sistemoje
spustelėjus „rankytę“ pažymėti „patiko“ arba „nepatiko“, taip suteikiant
papildomos informacijos kitiems naudotojams.
Pirkėjas, susiradęs jį viliojančią paslaugą, prie jos aprašo gali pasirinkti, ar iš
karto užsakyti ir sumokėti pinigus, ar dar gauti papildomos informacijos ir tik
tada susisiekti su pardavėju. Apsisprendus ir pasirinkus „Užsakyti“,
naudotojas 5 dolerius (apie 12 litų) sumoka per elektroninę PayPal sistemą
arba kredito kortele. Kadangi kai kurios įsigyjamos paslaugos pristatomos
fiziškai (pavyzdžiui, meno kūriniai, įvairūs dirbiniai ir pan.), pardavėjai neretai
prašo apmokėti ir siuntimo išlaidas. Apie užsakymą pardavėjas
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informuojamas elektroniniu paštu.
Pardavėjams paslaugų užsakovai turi sumokėti iš anksto. Tokiu būdu 1
doleris „nukrinta“ Fiverr komandai, o likusieji 4 pardavėją pasiekia jam
įvykdžius užsakymą.
Fiverr komanda griežtai atsižvelgia į paslaugos turinį ir, jeigu medžiaga
pasirodo esanti nelegali, nepadori ar smurtinio pobūdžio, naudotojo profilis
automatiškai panaikinamas.
Saugant naudotojų privatumą, kiekvienas pirkėjas ir pardavėjas išlieka
anoniminis. Tinklalapio administratoriai apie savo narius neskelbia jokios
konfidencialios informacijos ir nenurodo kontaktų. Bendraujama tik per Fiverr
elektroninių laiškų sistemą.

Kaip sekasi lietuviams
Panaršius virtualiame turgelyje, galima matyti, jog prekiauja ir mūsų
tautiečiai. Tiesa, pastebėtina, kad kol kas lietuviai dar labai nedrąsiai mėgina
tokiu būdu užsidirbti ir juos galime suskaičiuoti ant vienos rankos pirštų. „Aš
už 5 dolerius atsiųsiu atviruką iš Lietuvos jūsų nurodytu adresu“, – skelbia
vaikinas, kurio profilį puošia Lietuvos vėliava. „Galiu nustebinti jūsų draugus
išsiųsdamas iš Lietuvos atviruką, kuris gavėją pasieks maždaug po trijų
dienų“, – rašo vaikinas prie savo paslaugos aprašo įkėlęs ir Europos
žemėlapį. Dar porą prekeivių parduoda labai panašias paslaugas: gali išsiųsti
atviruką iš didžiųjų Lietuvos miestų ar pajūrio arba parašyti ir atsiųsti
asmeninį sveikinimą.
Be atvirukų mūsų tautiečiai virtualiame turgelyje taip pat prekiauja ir
vertingais patarimais bei nuotraukų redagavimu. „Aš už 5 dolerius suteiksiu
jums labai svarbių patarimų, kaip jaustis fiziškai gerai nėštumo metu“; „Aš už
5 dolerius profesionaliai paredaguosiu jūsų nuotrauką“, – skelbia lietuviai,
prekiauti pradėję beveik prieš pusmetį.
Pasak jų, kol kas labai didelio aktyvumo nėra. Naudotojai sako gaunantys
daugiau šio tinklalapio reklamų nei užsakymų, ir priduria, jog už kelias
minutes darbo uždirbti 10 litų – tikrai puikus jausmas, todėl ateityje tikisi
sulaukti daugiau užsakymų.
Įdomu buvo vienoje sostinės gatvių paklausinėti žmonių, ką gi jie padarytų už
10 litų ir iš tiesų ne vieną privertėme rimtai susimąstyti. „Na, čia reikėtų
gerai pagalvoti, bet manau tikrai kažką galėčiau padaryti“, – dažnas
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atsakymas skambėjo panašiai. Tačiau sulaukėme ir konkrečių paslaugų idėjų.
„Pasidalyčiau alaus receptu“; „Pasakyčiau tostą“; „Išburčiau ateitį“;
„Atsiųsčiau augalų sodinukų“; „Padainuočiau gražią lietuvišką dainą“, –
išradingi buvo vilniečiai.
Taigi galima pastabėti, jog norint papildomai užsidirbti tereikia fantazijos,
šiek tiek žinių ir gabumų, o jau pasinaudoję tuo – pirmyn į turgelį. Kaip ir
kiekviename turguje, taip ir šiame, paieškojus tikrai atrasite kažką vertingo ir
įdomaus įsigyti, o gerai pamąstę ir patys galėsite parduoti savo paslaugų.
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