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„Iš lūpų į lūpas“ šiandien pakeitė 
„žodis internete tavo kito žodžiu“
001

Reklama egzistavo nuo seniausių laikų, nes 

pirkėjų rekomendacijos. Šiandien tokios 

rekomendacijos „atėjo“ į internetą, tik sklaida 

nuo vidutiniškai 6 žmonių rato išaugo iki 3000, 

todėl svarbu atsakingai bendrauti su kiekvienu



4

KAS YRA 
RINKODARA/Marketingas
teorijoje?
001

Marketingas – tai poreikių išsiaiškinimo ir jų

tenkinimui reikalingų sprendimų priėmimo bei

įgyvendinimo procesas, padedantis siekti

žmogaus ar organizacijos tikslų

/P. Kotleris/
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MARKETINGAS
rinkotyra+rinkodara

Pardavimo strategijos organizavimas ir vykdymas. 

Terminas “Rinkodara” apibūdintas Lietuvos komunikacijos agentūrų 

asociacijos KOMAA tinklalapyje
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01

MARKETINGAS
Klientų suradimas ir jų lojalumo

išlaikymas



7

Šiandien vis daugiau 
pirkėjų prieš pirkdami 
ieško rekomendacijų ir 
kitų pirkėjų  patirčių, 
perkant net iš 
amatininkų ir 
tautodailininkų 

Visgi nežinodami kokiais kriterijais 

vadovauti – renkasi kainą ar 

turinčius daugiau „ženkliukų“ ir tai 

reklamuojančius
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Laimi kalbantys apie save, bet 
dažnai ne tie nusipelnę
Gamintojo „Žemaitijos pienas“ kuriami sūriai 

„Džiugas“ pristatomi kaip kultūrinis paveldas, o 

daugeliui turistų tai yra jau lietuviško skonio 

„etalonas“, nors su tuo nesutinka vietiniai 

amatininkai, ūkininkai
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Kai parduodama emocija, apie detales 
kalbantys visada laimi

Didžioji dalis pirkėjų rinksis „maksiminius“ kepinius, nes nesuprasdami, 

kodėl reikia rinktis brangesnį variantą, kai jis net neturi sertifikatų.
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MARKETINGAS padės, kai įdėsite 
pastangų ir norėsite būti surastu
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MARKETINGAS padės, kai įdėsite 
pastangų

Rinkodara prasideda nuo pilnai pateiktos 

informacijos apie save:

• Maža biografija;

• Paslaugos/prekės;

• Kontaktai;
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Vartotojai šiandien nori 
asmeniškumo iš smulkiųjų, 
bet nesutinka taikyti 
„kitokius standartus“ dėl 
kokybės dėl jų dydžio

004

Šiandien vartotojai neturi laiko net „suvirškinti“

informacijos – vienam informacijos vienetui

vidutiniškai skiria iki 1,5 sekundės.
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Problemos rinkoje ir verslo problemos gali būti

puikus turinys komunikacijai, bet ne sprendimo

variantas. Pirkėjas dažnai pamiršta pridėtinę

informaciją.

Tautinio paveldo kūrėjai - turi oficialų 

sertifikatą, o amatininkai – neturi. 

Visgi abi grupės išmano tai, ką daro ir 

kuo gyvena. 

Pirkėjui nerūpi jūsų 
verslo dydis
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Paslauga/prekė
yra priemonė 
kliento svajonių 
įgyvendinimui
Rinkodara tik gali padėti ją atrasti, bet parduoti

turite jūs patys
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Produktai ir 
paslaugos 
skirstomos:
} man reikia (Būtinosios)

} Aš noriu      (Esant galimybėms)

Klientų suradimas ir jų lojalumo

išlaikymas
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4p+3p taisyklė

Pagrindinė taisyklė yra keturi „P“:

Price / Kaina

Product / Produktas

Placement / Pateikimas-vieta

Promotion / Reklama-rėmimo veiksmai

+++

Šiandien reikėtų pridėti papildomus tris „P“:

People / Žmonės-vartotojai

Packaging / Pakuotė

Positioning / Pozicionavimas
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Perka mažiau, bet išmaniau

OMD snapshots internetinė gyventojų 

apklausa2020 m. kovo 19-23 dienomis
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Klausimas/sprendimas

Maži ir vidutiniai verslai turi privalumą – lankstumą procesuose ir valdyme

Rinkodara ir komunikacija turi padėti padidinti Jūsų žinomumą ir ekspertiškumą pirkėjų akyse, 

bet neparduoti prekių/paslaugų už jus. Apie tai turite kalbėti, nepaisiant kiek ir kokių 

komunikacijos kanalų turite, reguliariai. 

Kainų ir akcijų yra ne komunikacija

Kiek veiksminga yra nesistemiška komunikacija?
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„Džiugas “Nuolat primena apie save
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MARKETINGAS
Klientų suradimas ir jų lojalumo

išlaikymas, įrodant verslo kaip 

įrankio jų problemoms spręsti 

naudą.



21

Kodėl man reikia 
rinkodaros, jeigu aš esu 
ir noriu likti smulkiu 
verslu?

Pirkėjas renkasi iš dviejų prekių grupių: 

kainos arba kokybės
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Marketingas 
smulkiam 
verslininkui 
turi prasidėti ne 
nuo logotipo

Strategijos reikia visiems:

Kam parduosiu savo gaminius?

Ką ir kur parduosiu? 

Kas yra mano konkurentai, kaip jie save 

reklamuoja?

Ką apie problemas rašo spauda?

Kokią naudą gaus pirkėjas?
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Turi pažinti savo klientą, 
o tada ieškoti 
komunikacijos būdų su juo. 
Ir nesvarbu kiek galite tam 
skirti lėšų
85% verslų neišnaudoja nemokamų ir 

mažiau kainuojančių reklamos priemonių
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Rinkodara ≠ Pardavimai

Rinkodaros specialistų/ekspertų pagrindinė 

užduotis yra atvesti klientą iki parduotuvės 

durų, bet neatlikti pardavimo procesus.

Tai yra tiesa, o ne kažkokia klaidinga žinutė, kurią viskas kažkas pasako
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Rinkodaros 
veiksmai nėra 
pinigų leidimas
Statistiškai susigrąžinti klientą reikia

išleisti 2-3 kartus daugiau „biudžeto

eilutės“ nei jį prisivilioti.
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Tikra rinkodara sprendžia problemą ir kalba apie ją iš jūsų prekės 

ženklo pozicijos, bet ne tiek „saldžiai“, kad vartotojas pradėtų ne 

įtarti kažką, o pradėtų domėtis

Kalbėti apie save ir 
kodėl  ne klientui reikia 
ieškoti pardavėjų gali 
kiekvienas, bet tik 
reklamuojantys tai 
taiko sau.
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Niekas Jums nepadės, 
jeigu tokių kaip jūs 
yra dar n+1
Kiekviena rinka (šalis) turi 

savo ypatumus, todėl yra 

tikimybė, jog nesikeisdami 

jums pasiseks kažkur labiau.

Visgi jūsų šansai lieka 50/50, nes 

kažkas apie tokį patį produktą 

gali pradėti kalbėti ženkliai 

daugiau.
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Man nereikia 
marketingo – juk 
bet kada gali būti 
krizė//
Betikslis ATSARGUMAS, kai 

yra panika

>90% smulkiųjų ir vidutinių verslininkų 

po paskelbto karantino pirma 

sustabdė visas reklamos kampanijos. 

Šiandien galvojama kaip susigrąžinti 

tuos pirkėjus.
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Žinau Kas yra mano 
pirkėjas - žinau 
koks yra mano 
produktas

>80% verslo savininkų patiria nuostolius ar išleidžia 

ženkliai daugiau dėl savo klaidingų prielaidų
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Įvairūs pirkėjai –
panašūs poreikiai, 
skirtingi „pardavimai“
1P // Draugas

2P // Neapsisprendęs

3P // Kritikas

4P // Tiksliukas/Robotas

Svarbu vartojimo įpročiai ir 
pajamų/išlaidų kultūra, 
o ne amžius, lytis, išsilavinimas, 
gyvenamoji vieta
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1P // Draugas

Privalumai:

• žino apie produktą ir konkurentus, todėl 

nereikia   pasakoti daug; 

- gali tapti prekės/paslaugos ambasadoriumi.

Trūkumai:

• retai pabaigia pirkimo procesą;

• reikalauja daug dėmesio;

• Gali peržengti „ribas“.
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2P // neapsisprendęs
Privalumai:

• nežino ko nori, bet turi bendrinių žinių, todėl 

galima lengviau manipuliuoti pasiūlymais;

• pasitiki nuomone (bet negalima pernelyg ją 

piršti);

• sėkmingo pardavimo atveju gali tapti 

ambasadoriumi

Trūkumai:

• gali nepabaigti pirkimo proceso/ateiti kitąkart;

• reikalauja daug dėmesio;

• dažnai negali įvardinti poreikio.
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3P // kritikas
Privalumai:

• aiškiai parodo nuomonę;

• gana greitai galima suvokti kas jam/jai patinka;

• sėkmingo pardavimo atveju gali tapti 

ambasadoriumi.

Trūkumai:

• netiki produktu/paslauga, bet nori dėmesio;

• turi skirti daug laiko;

• nenori/negali įvardinti dažnai ko ieško.
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4P // Tiksliukas/robotas
Privalumai:

• tiksliai žino ko nori;

• greitai apsisprendžia;

• dažnai mokus.

Trūkumai:

• sunku pasiūlyti papildomų prekių/paslaugų;

• Dažnai apsprendžia kaina/kokybė;

• netiki „pirkėjo-pardavėjo“ nuolatinio ryšio 

galimybe
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Keli pirkėjo tipažai 
viename
Būtina identifikuoti kuo ankšiau bent lydintįjį tipažą, 

kad suprastumėte kaip bendrauti ir parodyti 

pardavimų meną.

Atnaujindami produktą galite pakeisti pirkėją

Kuris yra jūsų pirkėjo tipas?
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Tikslinio pirkėjo 
portretas

1P // Amžius, lytis (tai nėra faktorius)

2P // Gyvenamoji vieta

3P // Pomėgiai

4P // Pajamos, išsilavinimas

5P // Kokia paslaugos/prekės nauda jam/jai?

Pomėgiai ir vartojimo/pinigų leidimo 
įpročiai yra esminiai faktoriai
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• stebėkite darbuotojus ir save, 

analizuokite konfliktus ir 

išsisaugokite sprendimo variantus.

• nespręskite apie klientą (ir jo 

piniginę) tik jį pakalbinę.

• nematykite kliento tik kaip pinigų;

Svarbiausia –
klientas, o ne jūsų 
„viršus“ 
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• nei verslo savininkai, nei pardavėjai neturi

privilegijos peikti klientą (net kai jis skatina

konfliktą).

• Visuomet galima rasti sprendimą ir pasiūlyti

klientui „alternatyvą“ ar kompensaciją.

• jeigu nesiūlote tekilos, reiškia nebūtinai visiems

tiksite ir įtiksite (nes kai kuriems ir šis gėrimas

nepatinka

Svarbiausia –
klientas, o ne jūsų 
„viršus“ 
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Pirkėjų lojalumas 
šiandien egzistuoja 
tik teorijoje 

Klientas ieško naudos sau ir už tai 

sumoka pinigus pardavėjui – tuo jūsų 

santykiai ir šiandien (beveik visada) 

pasibaigia.
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Problemos versle rūpi 
tik savininkui, bet ne 
pirkėjui. 

Problemos rinkoje ir verslo problemos gali būti

puikus turinys komunikacijai, bet ne sprendimo

variantas.
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Kodėl Anelė su šeima 
parduoda tą patį 
gaminį geriau?

Vartotojai nori asmeniškumo, o ne 

„pirkti kažką kažkokiu būdu iš kažko 

kažkur“
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tikrieji verslai parduoda ne tik 
pagamintą produkciją, bet ir rodo savo 
vertybes. Tai ir yra prekės ženklo 
pagrindas, tai yra marketingas. 
Rūpinkitės tuo

Šiandien praktiškai nėra sezoniškumo daugelyje regionų, todėl makro ir mikro

problemos nėra pasiteisinimas prieš vartotojus. 

7 iš 10 šiuolaikinių vartotojų prieš pirkdami pasiskaito daugiau nei 9 kartus 

skirtingus informacijos šaltinius apie norimą produktą/paslaugą.

Klientas iškart turi suprasti tai, ką parduodate, o tam gali padėti net ne 

jūsų produktas ar paslauga
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Rinkodara ≠ Pardavimai

Rinkodaros specialistų/ekspertų pagrindinė 

užduotis yra atvesti klientą iki parduotuvės durų, 

bet neatlikti pardavimo procesus.
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Po karantininis verslas, arba puikus laikas 
pradėti naują lapą 
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Jūsų Klausimai = Atsakymai
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AČIū!


