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Turite klausimų? 
Parašykite komentarą

šio video transliacijos metu
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MARKETINGAS
Klientų suradimas ir jų lojalumo

išlaikymas, įrodant verslo kaip 

įrankio jų problemoms spręsti 

naudą.
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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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Kainos ir kokybės 
santykis sukuria 
vartotojo 
įsivaizduojamus
segmentus 

} Ekonominis
} Brangesnis (Bet nebūtinai jau premiuM)
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Produktai ir 
paslaugos 
skirstomos:
} man reikia (Būtinosios)

} Aš noriu      (Esant galimybėms)

Klientų suradimas ir jų lojalumo

išlaikymas



7 Vartotojai jautrūs  
kainoms, todėl 
tokioms grupėms 
kaip maistas 
vartotojai ieško:
} Kainos

(aukoja kokybę)

} Kainos ÷ kokybės 
(siekia išlaikyti vartojimo įpročius)
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Karantino metu pirkėjai Perka mažiau, bet 
išmaniau

OMD snapshots internetinė gyventojų 

apklaus
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Maži ir vidutiniai verslai turi privalumą – lankstumą procesuose ir valdyme

Nesikoncentruoti į didžiuosius prekybos kanalus, o ieškoti 
alternatyvių/mažesniųjų, kurie nebūtinai yra prastesni

} Nuosavi pardavimo kanalai („fiziniai taškai“, socialiniai tinklai, e-parduotuvės)

} Specializuotos partnerių parduotuvės

} Verslumo skatinimo elektroninės platformos
} jungtiniai pardavimo kanalai (dalintis kaštus su kitais verslais)

} } } Informaciją teikiantys klientų aptarnavimo centrai 
(Turizmo centrai, kelionių agentūros, internete esančios platformos)



10

2 paskaitos santrauka
Kiekvieno verslo Laimėjimas yra parduoti 
užaugintą/pagamintą Produkciją, todėl:
• dirbti turite su keliais kanalais;

• geriausią pardavimo kainą turi būti geriausiai 

parduodančiame kanale (ir galbūt jūsų 

tiesioginiame);

• žinokite „skaičius“ ir dalinkitės pelnu (ir kaštais);

• kaštai mažina pelną – būkite lankstūs;

• būkite pasiruošę, kad jūsų sukurtas prekės ženklas 

galbūt ne tiks vienam kanalui, bet dėl to nekeikite 

visų pardavėjų.

• Visada prisiminkite, kad XXI amžiuje didžioji dalis 

gyventojų naudojasi patogumo laimėjimais
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Maži ir vidutiniai verslai turi privalumą – lankstumą procesuose ir valdyme

Jungtiniai pardavimo kanalai

• Dalinamasi išlaidomis reklamai ir 

išlaikymui.

• Galima samdyti darbuotoją dviems

„parduotuvėms“;

• Galimybė sutaupyti reklamos 

išlaidas;

• Užsidirbti papildomai parduodant 

kitų gamintojų prekes;
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Maži ir vidutiniai verslai turi privalumą – lankstumą procesuose ir valdyme

Kurjerio paslaugos – bendra sutartimi
Šiandien Lietuvoje prekių pristatymo 

paslaugas teikia įvairios bendrovės (ir 

jų daugėja), todėl nebūtina vežti prekių 

patiems:

• susitarkite su kaimynais, kurie Jums 

nėra konkurentai, abiejų prekes 

pristatyti kažkuriam iš jūsų (turėkite 

grafiką);

• sutarkite kaimynais kainą pristatymui 

su sudarykite sutartį su kurjerių 

bendrovę – kuo dažnesni užsakymai, 

tuo pigiau;
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Maži ir vidutiniai verslai turi privalumą – lankstumą procesuose ir valdyme

Tradicinių amatų centrai – bendras traukos taškas
Augant susidomėjimui ne tik vietinių 

tradiciniais amatais svarbu būti 

„bendrame traukos taške“:

• Nelaukite, kad už jus tokiame amatų 

centre kažkas pritrauks naujų klientų –

tarkitės su kaimynais dėl reklamos. 

• Pasiūlykite administracijai prisidėti ir 

pasidalinti kaštais.

• Nesitikėkite ir nepykite, kad 

reklamuojant savo verslą vieniems 

atvažiuos tik potencialūs jūsų pirkėjai. 

Stebėkite srautus.  
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Maži ir vidutiniai verslai turi privalumą – lankstumą procesuose ir valdyme

Vietinis turizmas ir informacijos centrai – parduokite edukacijas
Viruso Covid-19 sukeltos pandemijos 

pasėkmes jausime dar ilgai. Dabar 

puiki proga patiems skatinti atvykti pas 

jus.. Vietinius:

• susitarkite su turizmo informavimo 

centrais dėl galimybės būti 

rekomenduotiems, pasidėti skrajutę;

• pasiūlykite kelionių agentūroms savo 

paslaugas – dabar tai joms įdomu;

• aktyviai dalyvaujate vietinių kelionių 

grupėse socialiniuose tinkluose – tik 

nuo jūsų priklauso viskas.
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Įžvalga/patarimas

Maži ir vidutiniai verslai turi privalumą – lankstumą procesuose ir valdyme

XXI amžiaus pardavimo ir 
pirkimo įpročiai neturi 
jokios įtakos pagal 
vietines tradicijas 
pagamintiems produktams



16

Pirkėjai taupo ne tik pinigus, bet ir laiką

E-komercijos projektų reitingas Lietuvoje. Atnaujinta: 2020-06-10 / 12:02
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Net ir didžiosios parduotuvės internete tampa 

savotiškais prekybos centrais – pardavėjai turi 

taikytis prie klientų, o ne atvirkščiai (kai pasiūla 

buvo mažesnė už paklausą)

Pirkėjai taupo ne tik 
pinigus, bet ir laiką
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Kodėl man reikia to 
brand‘o, jeigu aš esu ir 
noriu likti smulkiu 
versliu?

Pirkėjas renkasi iš tik dviejų prekių grupių: 

kainos arba kokybės
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Pirkėjai šiandien ieško asmenybių, o ne beveidžių verslų. Pagalvokite kur patys:

▪ perkate vieną ar kitą produktą ir paieškokite atsakymų;

▪ ką jie daro panašiai kaip didieji verslai, bet ir tuo pačiu kitaip?
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Šiandien praktiškai nėra sezoniškumo daugelyje 

regionų ir šalių, todėl makro ir mikro problemos 

nėra pasiteisinimas prieš vartotojus. 

Vartotojai suras sprendimą patys, jeigu to 

nepasiūlys gamintojai/verslininkai, nes to 

atsakymo jiems reikia čia ir dabar. 

Prekės ženklas – tai ne 
dizainas, ar tik pakuotė, 
tai įrankis pirkėjui, 
pagerinti jo gyvenimo būdą
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• Lengviau įsiminti

• Kuriamas pasitikėjimas – visada 

bus tokia pati kokybė

• Galima aiškiau orientuotis į tikslinį 

pirkėją

• Padeda pardavimams

Prekės ženklas – jūsų ir 
jūsų verslo identitetas 
pirkėjui
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Jūs esate pirkėjams – įrankis/sprendimas
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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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Jūs įrankis, o čia sprendimo būdai
▪ Kepiniai

▪ Gėrimai

▪ Kiaušiniai

▪ Pieno produktai

▪ Sėklos ir daigai

▪ Žemė ir trąšos

▪ Pjaustymo lentelės

▪ Moliniai/mediniai indai

▪ Lininiai rūbai
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Kodėl man turi rūpėti 
reputacija?

▪ 73% vartotojų formuoja nuomonę,

perskaitydami +6 kitų vartotojų 

nuomones/apžvalgas;

▪ Iš lūpų į lūpas (Žodis internete tampa 

kito žodžiu)

išlieka įtikinamiausiu reklamos įrankiu 

(nors ir -2%/kas metus);

▪ 63% vartotojų įsigytų produktą

apie kurį galima rasti atsiliepimų;

▪ 18-36 metų vartotojai labiau 

nepasitiki

tėvų ir draugų nuomone nei rasta 

internete;
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Pirkdami maisto produktus 
pirkėjai prisimena produktų 
skonį (o ne maisto – kokybę 
ir patogumą), o smulkios 
detalės leidžia atpažinti

Pamirškite miestiečius ir regionų gyventojus – įpročiai yra 

(beveik) identiški. Galime tik prisiminti kaip pirkdavo „tais 

laikais“, bet taikyti tokius pat principus yra nuostolinga
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Atpažintas produktas 
dėl prekės ženklo 
pirkėjui leidžia tikėtis 
visada tos pačios 
KOKybės

▪ Atpažįstamas logotipas ir spalvos

▪ Matyta pakuotė

▪ Atpažintas veidas/vardas+pavardė

dėl rekomendacijų, matyto reportažo



28

Didieji prekybos 
tinklai ir verslai 
akcentuoja ūkį ir 
gamybos procesą ne 
šiaip sau – vartotojai 
nori žinoti „kelią“

Martyno Laukaičio 
bulvių ūkis+
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Šiandien 
vartotojui 
svarbu turinys, o 
ne pirmoje 
vietoje dizainas
(„pirksime dėl saldainio 
skonio, o ne gražios 
pakuotės, nebent lemia 
kaina“)

Martyno Laukaičio bulvių ūkis interneto svetainė
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Interneto svetainė yra 
jūsų verslo namai – tai ne 
pasirinkimas

Maži ir vidutiniai verslai turi privalumą – lankstumą procesuose ir valdyme

▪ Kas esate?
(kodėl tai darote, jūsų patirtis, įrankiai, 

auginimo kelias, laimėjimai ir t.t.)

▪ Ką gaminate ir parduodate?
(produktai, kainos, kiekiai, 

sezoniškumas)

▪ Pristatymas 
(aiškios sąlygos, o ne „paskambink ir 

susitarsime“)

▪ Kontaktai 
(telefonas, el.paštas, kitos priemonės)

++++++

{dinaminė dalis} TURINYS (Mažas 

dienoraštis ką auginate ir kuo gyvenate) 
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Nežinantis produkto pirkėjas 
palygina naujus produktus per 
kelias akimirkas – jeigu ko 
nežino, tai yra jūsų kaltė

Konspiracijos ir mitai atsiranda dėl 

paliktų informacijos „baltų duobių“, o 

vartotojas tai skaitydamas „tarp eilučių“ 

vertina pagal savo patirtį ir turimas 

žinias. 

PRIVALOMA visada pateikti informaciją 

– nagrinėkite konkurentus (klauskite 

artimųjų kas jiems yra įdomu)
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Pavyzdys. Noriu užsisakyti šviežios žuvies ir man rekomendavo 
apsilankyti  www.kaimasinamus.lt, nes ten yra smulkūs, bet „teisingi“ 
smulkieji verslininkai, kurie svarbu kokybė

http://www.kaimasinamus.lt/
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Pavyzdys. Noriu užsisakyti šviežios žuvies ir man rekomendavo 
apsilankyti  www.kaimasinamus.lt, nes ten yra smulkūs, bet „teisingi“ 
smulkieji verslininkai, kurie svarbu kokybė

Kokia informacija sudėta?

• „Skani“ nuotrauka;

• Aiški kainodara

• Pristatymo salygos

• Kontaktai (pirminiai)

Ko neradau?

• Papildomos informacijos apie gaminį

• Jokių atsiliepimų ir reitingų

• Išorinių nuorodų į 

svetaines/blogus/Soc. tinklus

http://www.kaimasinamus.lt/
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Pavyzdys. Noriu užsisakyti šviežios žuvies ir man rekomendavo 
apsilankyti  www.kaimasinamus.lt, nes ten yra smulkūs, bet „teisingi“ 
smulkieji verslininkai, kurie svarbu kokybė

Kokia informacija sudėta?

• Kaina

• Kontaktai (pirminiai)

http://www.kaimasinamus.lt/
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Įžvalga/patarimas

Maži ir vidutiniai verslai turi privalumą – lankstumą procesuose ir valdyme

Visada skatinkite pirkėjus 
palikti atsiliepimą jūsų jau 
esamuose pardavimo 
kanaluose:

Socialiniai tinklai 
(Facebook, Instagram)

E-parduotuvė (Jūsų, Partnerių)

7 iš 10 šiuolaikinių vartotojų prieš pirkdami pasiskaito 

daugiau nei 9 kartus skirtingus informacijos šaltinius 

apie norimą produktą/paslaugą. 
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Įžvalga/patarimas

Maži ir vidutiniai verslai turi privalumą – lankstumą procesuose ir valdyme

Visada skatinkite pirkėjus 
palikti atsiliepimą jūsų jau 
esamuose pardavimo 
kanaluose:

Socialiniai tinklai 
(Facebook, Instagram)

E-parduotuvė (Jūsų, Partnerių)

7 iš 10 šiuolaikinių vartotojų prieš pirkdami pasiskaito 

daugiau nei 9 kartus skirtingus informacijos šaltinius 

apie norimą produktą/paslaugą. 
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Jūsų verslo vardas turi būti paprastas, 
lengvai ištariamas

Už vardo slypi brand‘o

legenda ir vertybės, todėl net 

„Tomo ūkis“ yra tinkamas 

pavadinimas
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Logotipo/pavadinimo Pavyzdžio analizė
Nebūtina imti tiesmukai simbolių.
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Šiandien didžiajai daliai vartotojų yra 
įpakavimas yra svarbu, nes tai atspindi 
verslo vertybes. Visgi ji turi atlikti 
savo pirminę funkciją – patogiai 
transportuoti ir išsaugoti produkto 
skonius, kol jie bus suvartoti

Vis daugiau vartojų kreipia 

dėmesį į:

- medžiagų tvarumą;

- paprastumą ir patogumą;

- pakartotinį panaudojimą.
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Jūs esate pirkėjams – įrankis/sprendimas
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Neleiskite vartotojams dvejoti kaip jie gaus prekę

Šaminė jFishDaivos Urbonavičiūtės 

PUTPELIŲ ŪKIS

ŠamŪkis
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Pakuotės puikaus Pavyzdžio analizė
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Maži ir vidutiniai verslai turi privalumą – lankstumą procesuose ir valdyme

Pavyzdys. Produkcija yra paruošta pardavimui
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PavyzDys. Aiškiai parodytas įpakuotų prekių krepšelis
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Maži ir vidutiniai verslai turi privalumą – lankstumą procesuose ir valdyme

Pakuotė turi atlikti funkcija, o detalės turi „paturbinti“

Užsakykite didesnius kiekius 

basic/generinių pakuočių ir visada 

atkreipkite dėmesį į spalvą,medžiagą –

dažnai tai leidžia sutaupyti užuot 

gaminus savo pakuotes. 

BENDRADARBIAUKITE SU 

KOLEGOMIS

„Dizainai“ – gali būti rankų darbo: 

vietoj lipduko – atspausdintas ir ranka 

įrašyta reikalinga informacija. Nebijokite 

panaudoti antrinių žaliavų.
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Nepasidžiuokite
ir paprašykite savo 
klientų
grąžinti Jums pakuotes
Depozitinė kultūra – mums yra artima 

nuo tų laikų ir skatinama dabar, todėl 

pasiūlykite nuolaidą, duokite dovanų, o 

sukaupus didesnį kiekį – ir patys 

nuvažiuokite paimti pakuočių.
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Jūsų Bendravimas su 
klientu – jūsų prekės 
ženklo/brand‘o
komunikacija
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Jeigu negalite skirti daugiau pinigų 

savireklamai nei jūsų konkurentai, 

negalite pykti ant neatėjusių pas jus 

klientų, valstybės ir kitų dalykų
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85% verslų neišnaudoja nemokamų ir mažiau 

kainuojančių reklamos priemonių
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Reikia klausti savęs ne klausimo, ar man 

reikia būti internete, bet klausti, kiek mano 

pirkėjai gyvena jame

Socialiniai tinklai ir 
internetas nėra visas 
pasaulis, bet jis užima 
vis didesnę dalį. Dižioji
dalis išmoko gyventi 
abiejuose pasauliuose
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▪ Ankščiau žmogus praleisdavo internete vidutiniškai 2,5 valandos, šiandiena 4,5

valandos.

▪ 74% Facebook paskyrą tikrina bent kartą per dieną kasdien.

▪ Maisto prekių aplikacijų ir platformų naudojimas karantino metu Lietuvoje. išaugo 

123%

▪ Naudojimasis socialiniais tinklais išaugo 70%.

▪ Šiuo metu Facebook socialiniame tinkle yra 1,5 – 2 milijono aktyvių lietuvių.

▪ Didesnė dalis visų vartotojų (55%) yra moterys. Pagrindinė amžiaus kategorija 

moterų grupėje yra 25–35 metų moterys, jų yra daugiausiai (25%)

▪ Vyrų (45%) statistika yra labai panaši. Aktyviausi yra jauni bei vidutinio amžiaus 

vyrai nuo 25 iki 34 metų (32%). 

Keli faktai apie jūsų pirkėjų įpročius ir 
socialinius tinklus
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Nesvarbu kiek turite komunikacijos kanalų, bet 

labai svarbu tam skirti dėmesio, nes kiekvienas 

naujas „išėjimas“ – gali padėti surasti naują 

klientą.
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Apie tuos pačius 
dalykus galima 
kalbėti skirtingais 
kampas, turint 
skirtingą tikslą
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Nepamirškite, kad 
kalbate ne tik savo, 
bet ir savo verslo 
vardu su „kažkuo“, 
bet su pirkėjais



56

Klausimai <!> Atsakymai
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▪ Kalbant „gyvai“ žargonas ir sudėtingi sakiniai gali būti bet kada papildyti ir 

paaiškinti. Internete jums nebus suteiktas papildomas laikas pasiaiškinti.

▪ Įsitikinkite, kad jūsų kuriamas turinys yra aiškus ir aktualus ne tik Jums.

▪ Nuolatinis kainos rodymas ir akcijų skelbimas yra ne komunikacija ir turinys –

tai nepadės pritraukti ir tuos lojalius klientus (kurių šiandien ir taip mažai dėl 

pasirinkimo kiekio rinkoje).

▪ Tai kas veikia šiandien – rytoj jau gali būti nuobodu, nes taip komunikuos ir kiti.

▪ Klauskite pirkėjų, jeigu jie užsimena apie jūsų sukurtą turinį.
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Pasaulio pažinimas 
nesibaigia jūsų ir jūsų 
šeimos hobiu ir apsipirkimo 
įpročiais

Įžvalga/patarimas

Pasidomėkite ką ir kur perka jūsų kaimynas, 

kaimyno draugai, kurių nesutinkate per 

kiekvienas šventes, važiuokite į kitus miestus ir 

įpraskite būti tikrais pirkėjais, o ne visažiniais
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Tik mažiau nei 7% sukurto turino

rezultatus „parodo“ iškart.

3-6 mėnesiai | tiek reikia 

vidutiniškai laiko „pamatyti“ 

rezultatus*

„Nelabai“,- taip dažnai atsakoma į 

savo pačių patvirtintą reklamos 

strategija
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L. Puzyriova – vilnos mylėtoja

Geras Pavyzdys
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Nebijokite ir 
eksperimentuokite
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Viena žiūrimiausių 15min.lt 

laidų internete apie turgų ir 

ypatinga gyvenimą ten 

Didžioji problema: 
ūkininkai/gamintojai/pardavėjai  

nenorėjo kalbėti apie save, bet.. 

Pavydėjo, kai rodydavo 

pažįstamus konkurentus
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Pirkdami tam tikros produktus 
pirkėjai prisimena ne tik 
prekę, bet skonį, bendravimą, 
savybes, o smulkios detalės 
leidžia atpažinti ir pamilti 
Jūsų verslą

Patarimas kūrybai
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Kurkite originalų turinį ir 
vaizdus, jeigu daryti bet kaip 
– turėsite „belenką“

Patarimas kūrybai
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Ateities 
parduotuvės jau 
yra šiandien.
XXI amžius jau yra Šiandien.
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AČIū!
eksperimentuokite


