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I. MODULIO ANOTACIJA

Vienas iš svarbių elementų, ką turi suprasti verslus žmogus, yra pagrindiniai marketingo kaip
produkto kūrimo ir pateikimo vartotojui principai. Svarbu gebėti sukurti ne tik gerą produktą, tačiau ir
sugebėti tinkamai parinkti jo tikslinę rinką ir pateikti produktą vartotojui. Tai yra vieni iš esminių dalykų,
lemiantys naujo produkto sėkmę rinkoje.
Labai svarbu, kad esminius marketingo dalykus mokiniai įsisavintų jau mokykloje, vykdydami
verslumo projektus ir realizuodami iškeltas verslumo idėjas. Todėl pagrindinis šio modulio tikslas –
didinti bendrojo lavinimo ir profesinio mokymo įstaigų mokytojams supratimą apie marketingą kaip
produkto valdymo mokslą ir jo elementų svarbą, įgyvendinant verslumo projektus su mokiniais įvairių
dalykų pamokose.
Modulio uždaviniai:
-

Suteikti mokytojams bendrųjų žinių apie marketingą kaip produkto valdymo mokslą;

-

Skatinti mokytojų domėjimąsi ir gilinti jų žinias apie produkto tikslinės rinkos ir vartotojų parinkimo
technikas ir metodus;

-

Supažindinti mokytojus su pagrindiniais produkto kūrimo ir jo kainos nustatymo principais ir
metodais;

-

Didinti mokytojų supratimą apie produkto pateikimo vartotojams svarbą, būdus ir metodus;

-

Pateikti mokytojams praktinių pavyzdžių, kaip esminiai marketingo elementai gali būti pritaikomi
darbe su mokiniais.
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II. TEORIJA
1. Marketingas – produkto valdymo mokslas.
Lietuviškai žodis “market” reiškia rinką, o “marketing” suprantama kaip veikla rinkoje. Bet
pirminė šių sąvokų prasmė mažai beatitinka plačiai išreklamuotą ekonominės veiklos valdymo būdą
rinkos ekonomikos šalyse. Terminas “marketing” jau įgavo savarankišką reikšmę.
Marketingo atsiradimą sąlygojo vis dažniau iškylančios produktų realizavimo problemos XX a.
pradžioje. Tuomet ir atsirado JAV ekonominėje literatūroje terminas “marketingas”. 1907 m. Amerikos
universitetuose pirmą kartą pradėta skaityti marketingo kursą. 1931 m. Amerikoje buvo įsteigta AMA
(angl. American Marketing Association), kuri šiuo metu turi padalinius kiekvienoje valstijoje.
Marketingo principus JAV kompanijos masiškai pradėjo taikyti šeštojo dešimtmečio pradžioje.
Marketingo veikla jau buvo traktuojama kaip svarbiausioji valdymo funkcija, lemianti ir rinkos, ir firmos
gamybinę politiką. Marketingas padėjo firmoms pritaikyti prekių asortimentą rinkos poreikiams, jos
aktyviai formavo savo prekių paklausą, siekdamos gauti kuo daugiau pelno. Paklausos tyrimas tapo
gamybinio ciklo atramos tašku, t.y. pagrindiniu elementu tapo orientacija į vartotojų. Firmos “General
Electric”, “General Foods”, “Macdonald” buvo vienos iš pirmųjų marketingo pradininkių.
1950-1960 m. amerikiečių ekonominėje literatūroje į marketingą buvo žvelgiama tik kaip į
produktų realizavimo sistemos sudėtinę dalį. Septintojo dešimtmečio pabaigoje ėmė vyrauti gamybos
valdymo teorija pagal kurią visi pagrindiniai ekonominiai sprendimai turi būti grindžiami rinkos
informacija. Jeigu realizavimo sistemos pagrindinė funkcija yra įtikinti vartotoją įsigyti tai, kas jau yra
pagaminta, tai pagal naująją koncepciją marketingo uždavinys – pateikti rinkai tokį produktą, kuris yra
reikalingas vartotojui.
Aštuntajame dešimtmetyje dauguma Amerikos firmų pripažino šios koncepcijos racionalumą –
marketingas tapo daugelio kompanijų strategijos pagrindu. Kaip mokymo disciplina marketingas
įsitvirtino universitetų ir koledžų programose, buvo plačiai skleidžiamas ir ekonomistams, ir kitų
specialybių studentams.
Šiuo metu susiformavo vadinamoji makromarketingo koncepcija, kuri apibūdina marketingo
reikšmingumą ne tik firmos lygiu, bei ir visuomenės požiūriu. Makromarketingas jau suprantamas kaip
visuomeninis procesas, kurio tikslas yra geriau tenkinti visuomenės poreikius, kelti bendrą gerovę. Beje,
visuomenės poreikių tenkinimo nereikėtų tapatinti su pseudosocialistiniais šūkiais. Vartotojų teisių
gynimas tapo viena iš valstybės funkcijų ir kompanijos priverstos paklusti vartotojo diktatui.
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Marketingo termine specialistai šiuo metu įžvelgia dvi pagrindines prasmes. Pirma - marketingas
suprantamas kaip viena iš valdymo funkcijų, aktyvus rinkos poveikio procesas. Antra - marketingas
suvokiamas kaip tam tikra biznio filosofija.
Kaip valdymo funkcija, marketingas yra sudėtinė verslo dalis. Nėra kompanijų, kuriose nebūtų
marketingo, tai yra veiksmų, skatinančių produkto judėjimų nuo gamintojo link vartotojo. Kaip verslo
filosofija marketingo principai reikalauja į vartojimą žvelgti kaip į demokratinį procesą, kuriame
vartotojai “balsuoja” už reikalingus produktus arba paslaugas savo pinigais. Rinkoje sėkmė lydi tą
kompaniją, kuri siekia tirti besikeičiančius vartotojų poreikius ir stengiasi ieškoti būdų kuo efektyviau
juos patenkinti. Marketingas verčia kompaniją gaminti ne tai, ką ji nori ir gali lengviausiu būdu pateikti
rinkai, bei tai, kas yra reikalinga vartotojui. Marketingo pagrindas yra kompanijos ir vartotojo sąjunga:
kompanija gauna informaciją apie vartotojo poreikius tam, kad gulėtų paruošti ir pateikti rinkai
paklausius produktus.
Marketingo, kaip verslo, filosofijai svetimas požiūris, kurio esmė – plėsti gamybos apimtį,
atsisakant nepelningų, tačiau paklausių produktų. Beje šis požiūris būdingas administracinei-komandinei
ūkio sistemai, kai įmonės tikslas – vykdyti planą, o ne tenkinti vartotojų poreikius. Daugelis gerai
prisimena netolimą praeitį, kai buvo siūlomos prastos kokybės, neišvaizdžios prekės, tačiau deficito
sąlygos neleido vartotojams rinktis, gamintojas diktavo savo sąlygas ir teko su tuo taikstytis.
Marketingas atlieka svarbų vaidmenį formuojant paklausą. Naujovės sunkiai prigytų, jeigu nebūtų
aktyvios marketingo veiklos, pirmiausia informacijos srityje. Nors dalis vartotojų neigiamai žiūri į
reklamos prisotintą aplinką, skundžiasi komerciniu reklamos spaudimu, tačiau sunku paneigti reklamos
vaidmenį supažindinant vartotojus su naujomis prekėmis ir paslaugomis, siūlant naujus poreikių
tenkinimo būdus.
Kiekvienas iš mūsų susiduria su marketingu: pirkdamas, vartodamas, studijuodamas. Verslo
pasaulis – natūralus organizmas, kuriame nugali stipresnis, konkurencingesnis. Laimi ta aukštoji
mokykla, kuri sugeba pasiūlyti naudingesnę, perspektyvesnę studijų programą ir naudotis konkuravimo
įrankiais. Daug jų slypi marketingo srityje.
Taigi marketingas – tai socialinis ir vadybinis procesas, kurio metu pavieniai asmenys ir jų grupės
gauna tai ko jie nori ir tai ko jiems reikia, sukuriant gaminius ir vertę bei apsikeičiant jais su kitais.
Marketingas – tai vadybinis procesas, nukreiptas į akcininkų pajamų maksimizavimą per santykių (ryšių)
su vertingais vartotojais vystymą ir konkurentinių išskirtinumų kūrimą.
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Tačiau svarbus šiuolaikinio marketingo bruožas – ne tik konkrečių vartotojų poreikių
patenkinimas, bet ir jų problemų kompleksinis sprendimas, remiantis informacija apie vartotojų veiklą,
tikslus, pasiekimus ir pageidavimus. Kitaip sakant, svarbu ne vien tik prekės, bet ir santykių tarp prekių ir
paslaugų sistema, į kurią ir nukreipta įmonės gamintojos veikla.
Prekė, kaina, pateikimas ir rėmimas, tai svarbiausi marketingo programos elementai, dar vadinami
marketingo kompleksu.
Domėtis marketingu privalo bet kurios nuosavybės formos ir įvairios veiklos organizacijos.
Įmonių vadovai turi priimti daug sprendimų, susijusių su vartotojų paieška, komunikavimu, produkcijos
paskirstymu, aptarnavimo tarnybų organizavimu ir t.t. Įmonei svarbu ne paprasta gamyba ir realizavimas,
o patrauklios rinkos radimas, jos vartotojų poreikių tenkinimas jiems tinkama produkcija, vartotojų
informavimas, pirkimų skatinimas. Tokiems veiksmams organizuoti reikia marketingo žinių, o norint
realiai panaudoti ir įgyvendinti marketingo principus bei instrumentus įmonėje – reikia tam tikros veiklos
ir jos organizavimo.
Bet kokia įmonė veikia tam tikroje nuolat kintančioje aplinkoje. Norėdama sėkmingai dirbti, ji turi
gaminti ir vartotojams pateikti tokių prekių, kurios tenkintų jų poreikius ir jie norėtų ir galėtų jų įsigyti.
Todėl įmonės vadovybė ir marketingo specialistai nuolat turi stebėti aplinką, joje vykstančius pokyčius ir
į juos reaguoti, prie jų prisitaikyti.
Marketingo objektas sąlygoja platų priemonių ir metodų spektrą. Marketinge taikomi ir kitų
mokslų: ekonomikos, statistikos, sociologijos, psichologijos, informacinių technologijų, matematikos,
teisinių normatyvinių aktų, oratorinio meno, muzikos, literatūros, dizaino principai bei metodai. Labai
svarbi yra ir gyvenimo patirtis.
Marketingo mąstymas yra vientisas mąstymas, įmonės tikslus nukreipiantis į rinką. Marketingas
reiškia visos įmonės veiklos ir jos planavimo prisitaikymą prie kintančių rinkos sąlygų, prie galutinių
vartotojų norų ir poreikių. Sąvoka apima sistemingą rinkos ieškojimą, jos suradimą, aktyvų paklausos
kūrimą.
Marketingo esmė:
•

stengiamasi sužinoti pirkėjų poreikius ir nuomonę apie prekes;

•

juos patenkinti;

•

galimybė poreikius keisti firmai palankia kryptimi;
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•

palanki vartotojų nuomonė, užtikrinanti pakartotinus pirkimus;

•

prie jų derina prekes, kainas, pardavimo būdus;

•

dirbti geriau ir efektyviau už konkurentus.
Pirkėjo norai ir problemos yra dinamiškas ekonominės veiklos pradinis taškas, kuris gali būti

apibrėžiamas, kaip pirkėjo problemos spendimo ieškojimas. Be to, pirkėjo problema nurodo pradžią.
Būtent šias problemas reikia pirmiausia išspręsti. Reikia pirmiau sužadinti paklausą ir tik po to gaminti.
Firmos vadovai, norėdami geriau patenkinti pirkėjų poreikius ir pasiekti įmonės tikslus, taiko
marketingą. Marketingas šia prasme - tai įmonės orientavimasis į rinką. Marketingo esmė - gaminti
poreikius atitinkančius gaminius. Marketingas sutapatinamas kartais su rinkos tyrimu. Žinoma,
marketingas be rinkos tyrimo neįsivaizduojamas. Tačiau rinkos tyrimas yra informacijos priemonė.
Įmonė vykdo ne vien marketingą, kai stengiasi tobulinti, papildyti, koordinuoti savo realizavimo
būdus. Marketingo sudėtinė dalis - koordinuotas realizavimo priemonių panaudojimas. Apie marketingą
galima kalbėti tik tada, kai visa įmonės veikla nukreipta į vieną tikslą: surasti naujas iki šiol neišspręstas
pirkėjų problemas ir jas kaip galima geriau išspręsti. Taip nagrinėjamas marketingas yra ne tik operacijų
procesas, bet ir valdymo pagrindas.
Marketingas yra orientuotas į pirkėjus. Įmonės svarstymų centre yra pirkėjai su savo poreikiais ir
savo norais.
Marketingas apibūdinamas kaip dinamiškas elgesys. Marketingo dinamika pasireiškia visose
priemonėse, per kurias įmonė daro įtaką rinkai, norėdama iš esmės paveikti paklausą, sukurti naują
paklausą ir ją valdyti. Dinamiškas marketingas tiksliai apibrėžia konkurencinės politikos elgesį: įmonė
neapsiriboja vien tik reagavimu į konkurento veiksmus, bet galimybių ribose numato konkurencinę
politiką.
Marketingas pasižymi sistemingais veiksmais. Sistemingi veiksmai prasideda nuo planavimo.
Planuojant atsižvelgiama į padėtį, numatomi tikslai ir būsimos priemonės. Iš anksto suplanuoti ir
apgalvoti veiksmai pranašesni už brangų improvizavimą, jie įgalina nustatyti optimaliausią požiūrį į
rinkos situaciją ir sutaupyti neišvengiamas lėšas.
Marketingas yra lankstus. Efektyvus marketingas reikalauja pasiruošimo tuoj pat prisitaikyti prie
naujų sąlygų, o tai dažnai yra nepatogu.
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Marketingas yra kūrybiškas. Įmonės sėkmė iš esmės yra padidinama, kai jai sekasi išnaudoti visus
savo privalumus ir pasiūlyti, ką nors geresnio negu konkurentai. Tuo tikslu turi būti nenutrūkstamai
vystomos naujos idėjos, kurios geriau išsprendžia pirkėjų problemas. Kūrybiškas marketingas - tai ne
mechaniškas rinkos tyrimuose gautų duomenų realizavimas. Kūrybišką marketingą sąlygoja intuicija ir
idėjų gausumas. Prieš įdiegiant naujas idėjas, reikia rūpestingai patikrinti ar rinka pasiruošusi jų
priėmimui. Įvedimo momentas čia gali atlikti svarbų vaidmenį.
Marketingas yra orientuotas į sėkmę. Įmonės rezultatas iš esmės priklauso nuo pasiekto apyvartos
dydžio, kurį sąlygoja marketingo politika. Dėl reikšmingos apyvartos įtakos įmonės rezultatams apyvartos
dydis gali būti laikomas vieninteliu marketingo politikos efektyvumo įvertinimo kriterijumi. Ši nuostata
yra pavojinga, kai apyvarta bus siekiama bet kuria kaina. Jeigu marketingo esmė būtų pardavimai ir jų
didinimas, tai gali būti užmirštami atskirų prekių pardavimo kaštai, atskirų padalinių pelningumas ir t.t.
Marketingas orientuojasi ateityje išnaudoti visas galimybes rinkoje ir laiku pasitraukti nuo tokių
rinkų, kurios yra bevaisės. Į pelną orientuoto marketingo prielaidos yra tiksli kaštų apskaita ir visapusiška
pardavimo rezultatų kontrolė.
Marketingas yra susietas su ateitimi. Norint užtikrinti įmonės egzistavimą ir konkurencinį
pranašumą rinkoje, firmos vadovai turi numatyti rytdienos rinkas. Tik iš anksto numatytos politikos dėka
yra įmanoma prisitaikyti prie būsimų rinkų vystymosi. Sugebėjimas numatyti ateitį yra būtinas, norint
parengti ilgalaikes koncepcijas.
Marketingo funkcijos yra šios:
•

rinkos tyrimas,

•

gaminio sukūrimas,

•

realizavimo planavimas ir kontrolė,

•

pardavimas,

•

sandėliavimas ir paskirstymas,

•

klientų aptarnavimas,

•

rėmimas.
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Į rinką turi būti orientuota ne tik firmos vadovybė, bet visas firmos personalas. Tai ypač svarbu
turintiems tiesioginį kontaktą su pirkėjais darbuotojams. Pagrindinės marketingo specialistų klaidos:
•

jie nesupranta ar ignoruoja pirmąjį marketingo principą, kuris teigia: “reikia žinoti savo klientų
savybes”. Paprastai stengiamasi parduoti savo prekes, o ne išeiti į rinką;

•

jie atlieka pirkėjų charakteristikos analizę, bet ji nepakankama arba jos nepanaudoja geriausiai
marketingo programai sukurti;

•

jie neįvertina konkurencijos;

•

per didelės ambicijos ar optimizmas;

•

neteisingas požiūris į rinką – ne iš pirkėjų (nauda ir vartojimo paprastumas), o iš pardavėjo (prekės
ypatybės ir charakteristikos) pozicijų.

TEMOS BENDRAAUTORIUS UAB „Sanofi aventis Lietuva“
Martynas Aukštikalnis
Produktas ir marketingo komplekso elementai
„Sanofi“ – viena iš didžiausių pasaulyje farmacijos įmonių. Šiuo metu ji apima
daugiau kaip 100 valstybių, 11 000 mokslininkų ir apie 100 000 darbuotojų,
siekiančių pagerinti žmonių sveikatą ir gerovę. Įmonės būstinė yra Paryžiuje
(Prancūzija).
Vaistų industrijoje marketingo strategija pasirenkama pagal produkto priklausomybę vienam iš 3 pagrindinių
produktų tipų:
1. Inovatyvūs vaistai – tokie vaistai, kurie yra sukuriami unikalūs ir savo klasėje neturi konkurentų tol, kol
galioja patento apsauga (paprastai 10-15 metų). Šio tipo vaistai reikalauja daug investicijų sukūrimui bei
privalomiems klinikiniams tyrimams, kurie trunka 10 metų ir ilgiau.
2. Generiniai vaistai, arba inovatyvių vaistų analogai. Jie kuriami kaip identiški inovatyviems, kai pastarųjų
patentas yra pasibaigęs. Paprastai įėjimo i rinką procedūra daug paprastesnė, tačiau ir konkurencija labai
didelė, nes registruojasi labai daug konkurentų tuo pačiu metu.
3. Nereceptiniai vaistai yra parduodami be recepto ir pagal reklamos įstatymą, yra galima tiesioginė
reklama vartotojui.
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Taigi, pagal sukurta produktą yra pasirenkama ir marketingo strategija:
1. Inovatyviems vaistams labai svarbus faktorius yra rėmimas.
Produktai į rinką įvedami „garsiai“, juos paminint dideliuose renginiuose. Įvedimui į rinką yra skiriamos
didelės lėšos. Dažnai marketingo pagalba yra kuriama ir pati rinka, nes apie esamą ligą, kuriai yra
skirtas produktas, mažai išmanoma, jai nėra alternatyvių gydymo būdų.
Produktai pozicionuojami sveikatos priežiūros specialistams pagal specialybę. Galutiniams vartotojams
marketingo veiksmai yra draudžiami, todėl visa veikla nukreipiama į specialistus ir per juos ieškoma
potencialių produktų vartotojų.
Kainodara grindžiama tyrimų pagalba, atsižvelgiant į potencialių vartotojų skaičių ir šalies perkamumo
galią, bei konkurentų kainodarą.
Pateikiamas/paskirstymas vyksta per didmenines įmones į mažmeninę rinką (vaistines).
2. Generiniams vaistams yra taikomi kiti rinkodaros principai, nes šie produktai neturi unikalumo savybių.
Marketingo vaidmuo - sukurti produktams unikalių savybių ir išskirti juos iš daugybes tokių pačių
produktų savo klasėje. Paprastai svarbiausias marketingo veiksnys yra kaina, todėl įmonės stengiasi būti
konkurencingos ir dažnai kaip pagrindinę išskirtinę savybę renkasi kainą.
Pozicionuojama panašiai kaip ir inovatyvūs vaistai, tik dar prisideda vaistinių segmentas, kuriose
vykdoma komercinė veikla, per jas yra vykdomi pardavimai.
3. Nereceptinius vaistus įstatymai leidžia reklamuoti galutiniams vartotojams, todėl poziciuonuojama
tiesiogiai vartotojui per įvairius marketingo komunikacijos ir reklamos kanalus. Rinkos segmentavimas
yra vykdomas pagal vaisto paskirtį: pagal lytį, amžių, pajamas ir tt.
Pateikiamas/paskirstymas vyksta per didmenines įmones į mažmeninę rinką (vaistines) arba tiesiogiai į
vaistines.

1.1. Pagrindinės marketingo koncepcijos.
Per daugelį metų nuo savo atsiradimo marketingo samprata ne kartą keitėsi. Tam didelės įtakos
turėjo besikeičiančios ekonominės veiklos sąlygos bei rinkos reikalavimai. Todėl galima pateikti keletą
marketingo apibrėžimų, kurie yra savaip teisingi ir atspindi įvairius marketingo įvertinimo aspektus.
Vienas iš svarbiausių marketingo požymių yra tai, kad jis pasireiškia mainų srityje. Visuomenė
žino keturis pagrindinius poreikių patenkinimo šaltinius. Žmonės gali apsirūpinti jiems reikiamomis
prekėmis arba paslaugomis pasigamindami viską, ką reikia, patys. Tai įvardijama kaip natūrinis ūkis.
Aišku, istorija žino ir tokius apsirūpinimo būdus, kaip prievarta (plėšimas, reketas, karai ir pan.), labdara,
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šalpa. Tačiau šie minėti apsirūpinimo būdai nėra marketingo objektas. Siekimas gauti naudų mainais
patenkinant kilo subjekto poreikius – toks būtų bene trumpiausias marketingo apibūdinimas.
Marketingas yra suprantamas ir kaip prekių, paslaugų ir idėjų mainų, atitinkančių individų ir
organizacijų tikslus bei poreikius, planavimas ir įgyvendinimas. Šiuo atveju akcentuojamas marketingo
veiklos tikslingumas bei planingumas. Be to, šiame apibrėžime atsispindi trys esminės marketingo
sąvokos: produktas (būdas poreikiams patenkinti), poreikiai (vartotojo motyvai ir elgsena), mainai (rinkos
mechanizmai, užtikrinantys paklausos ir pasiūlos sąveiką).
Marketingas taip pat gali būti suprantamas kaip valdymo funkcija organizuojant ir orientuojant
komercinę veiklą. Toks marketingo apibrėžimas yra daugiau orientuotas į realizavimo veiklą.
Bene tiksliausiai marketingą galima apibūdinti kaip prekių, paslaugų, organizacijų, žmonių,
teritorijų ir idėjų paklausos numatymą, valdymą bei patenkinimą mainų dėka. Numatyti, prognozuoti
paklausą galima tik nuolat tiriant vartotojų poreikius.
Valdyti paklausą – reiškia ją skatinti, paveikti bei reguliuoti. Skatinti paklausą galima sužadinant
vartotojų siekimą įsigyti būtent tai, ką siūlo firma. Tai galima padaryti, patraukliai apipavidalinant
produktą, plačiai skleidžiant žinias apie jį. Paveikti paklausą galima kredituojant pirkėjus, teikiant
garantijas, plačiai paskleidžiant prekes rinkoje ir t.t. Reguliuoti paklausą taip pat būtina, nes sezoniniai ir
net spartesni svyravimai gali turėti neigiamos įtakos firmos veiklai.
Paklausos patenkinimas suprantamas ne tik kaip normalus įsigyto produkto funkcionavimas arba
kokybiškas poreikio patenkinimas, bet ir kaip aptarnavimas po pardavimo, įvairių prekės variantų
prieinamumas, saugumas vartojant produktą ir t.t. Siekiant patenkinti vartotoją, būtina, kad produktas iš
esmės atitiktų jo lūkesčius.
Taigi, marketingas gali būti apibrėžtas taip:

Marketingas – tai poreikių išsiaiškinimo ir jų tenkinimui reikalingų sprendimų priėmimo bei
įgyvendinimo procesas, padedantis siekti žmogaus ar organizacijos tikslų (V. Pranulis, S. Urbonavičius,
A. Pajuodis, R. Virvilaitė).
Marketingas – tai verslo veiklos sistema, apimanti norus tenkinančių gaminių kūrimą, kainų
nustatymą, rėmimą ir paskirstymą tikslinėse rinkose, norint pasiekti organizacijos tikslų (T.C. Kinnear,
K.L. Bernhardt).
Marketingas – tai socialinis ir valdymo procesas, kuomet asmenys ar jų grupės įgyja tai, ko reikia
jų norams ir poreikiams tenkinti, kurdami, siūlydami ir laisvanoriškai mainydami turinčias vertę prekes
bei paslaugas su kitais (P. Kotler).
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Marketingas – tai verslo veiklos sistema, apimanti norus tenkinančių gaminių kūrimą, kainų
nustatymą, rėmimą ir paskirstymą tikslinėse rinkose, norint pasiekti organizacijos tikslų (J. W. Stanton, J.
M. Etzel, J. B. Walker).
Marketingas – tai vadybos procesas, kuriuo išsiaiškinamos, numatomos ir efektyviai bei pelningai
patenkinamos pirkėjų reikmės (T. Cannon).
Pasirenkant marketingo apibrėžimą, priimtiniausiu yra tas, kuris geriau atskleidžia jo orientaciją į
žmonių norus, poreikius bei jų tenkinimo kryptingumą.
Pateikti marketingo apibrėžimai byloja apie tai, kad jo principai taikomi visose veiklos srityse.
Tikriausiai vargu ar rasime sritį, kurioje marketingo principų negalėtume taikyti. Todėl žinoti marketingo
principus pravartu ir tiems, kurių veikla su marketingu atrodo, nėra tiesiogiai susijusi – juos gali
sėkmingai panaudoti gydytojai ir teisininkai, finansininkai ir konsultavimo specialistai, mokslo
darbuotojai, mokytojai ir t.t. Be to, jie gali labai praversti švietimo, kultūros, meno, sporto bei kitų
nekomercinių organizacijų veikloje. Juk visiems svarbu suprasti klientą, pacientą, pirkėją arba lankytoją,
suvokti jo poreikius ir siekti juos patenkinti.
Pasaulyje absoliučiai visur priimtas tarptautinis terminas „marketingas“ tapo jau įprastas ir vis
dažniau vartojama lietuvių kasdieniniame gyvenime, nors jo esmė ir turinys iki šiol suprantamas dar
nepakankamai, įkyriai stengiantis pakeisti jį „rinkodara“ ar „rinkotyra“. Situacija daugiau nei keista,
kadangi daugelis tarptautinių žodžių: „kompiuteris“, „informatika“, „geodezija“, „meteorologija“ ir pan. –
vartojami neieškant pakaitalų.
Marketingas, kaip ir informatika, iš esmės gimė ir vystėsi JAV. Žodis „marketingas“ kilęs iš anglų
kalbos žodžio „market“ – rinka, turgus, tai yra vieta, kur vyksta prekių mainai. Dar tiksliau marketingo
esmę nusako anglų kalbos žodžių derinys „market getting“ – rinkos užkariavimas, kitaip tariant vartotojų pritraukimas ir jų išlaikymas.
Marketingas yra įdomus ir svarbus, nes susijęs su veikla rinkoje, jis dažniausiai suprantamas kaip
verslo įmonių (tačiau – ne vien tik jų) veiklos būdas. Kodėl žmonės perka vienas prekes, o atsisako kitų?
Kokį poveikį potencialiems pirkėjams padarys įmonės reklaminė kampanija? Kokiais būdais įmonės
siūlomų prekių ar paslaugų pakeitimai paveiks esamus ir potencialius pirkėjus, kaip tai atsilieps įmonės
užimamai rinkos daliai? Tai tik keletas iš daugybės klausimų, į kuriuos marketingas bando atsakyti.
Marketingą naudoja ne vien verslo įmonės ir organizacijos. Jį pasitelkia taip pat ir visuomeninės,
politinės, valstybinės ir net religinės organizacijos ir institucijos norėdamos sužadinti pageidaujamą
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žmonių reakciją. Daugelis žmonių marketinge dalyvauja ir patiria jo poveikį kaip prekių ir paslaugų
pirkėjai ir vartotojai ar visuomeninio gyvenimo dalyviai pasirinkdami sprendimus ką ir kur pirkti, už ką
balsuoti, kur ir kaip atostogauti ir pan. Dėl to marketingo žinios yra naudingos ir reikalingos ne tik tiems,
kurie jį vykdo, bet ir tiems, kurie patiria ir priima jo poveikį. Bet kuriuo atveju, kai norima ką nors
paveikti ir paskatinti reaguoti arba elgtis pageidautinu būdu, yra naudojamas marketingas.
Marketingo kompleksas ir jo elementai. Sprendimai ir veiksmai, kurių pagalba firma siekia
savų tikslų tam tikroje rinkoje, paprastai yra susiję su vartotojui skirta preke, jos kaina, paskirstymu,
rėmimu ir personalu. Šios penkios grupės sudaro vadinamąjį marketingo kompleksą.
Marketingo kompleksas - tai unikalių tarpusavyje susijusių veiksmų ir sprendimų visuma, kurią
naudojant siekiama sužadinti pageidaujamą reakciją tikslinėje rinkoje ir tenkinant vartotojų poreikius
siekti firmos tikslų.
Marketingo kompleksą, sudaro keli svarbiausi firmai pavaldūs “įrankiai”, kuriuos naudojant
tenkinami vartotojų norai. Visi marketingo komplekso elementai yra glaudžiai susiję tarpusavyje.

Paveikslas 1. Marketingo kompleksas

Lentelė 1. Marketingo komplekso elementai ir galimi su jais susiję sprendimai
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Marketingo kompleksas pasižymi dviem pagrindiniais bruožais:
1. Tai firmos kompetencijoje esanti, jos kontroliuojama sritis.
2. Tinkamai suderintas marketingo kompleksas duoda firmos veiklai sinerginį efektą – kuomet bendras
komplekso poveikio/ veiklos rezultatas yra didesnis už atskirų sudedamųjų elementų poveikių sumą.
Jei sinerginis efektas nepasireiškia – marketingo kompleksas (firmos veiksmai ir sprendimai)
valdomas blogai.

1.2. Marketingo aplinkos jėgos ir veikėjai, jų įtaka marketingo sprendimams.
Kiekviena organizacija veikia tam tikroje nuolat kintančioje aplinkoje. Norėdama sėkmingai
dirbti, ji turi gaminti ir vartotojams pateikti tokių prekių, kurios patenkintų jų poreikius. Todėl įmonė turi
stebėti aplinką, reaguoti į jos pokyčius bei prie jų prisitaikyti. Į marketingo aplinką reikia žiūrėti kaip į
vieningą įmonę veikiančių jėgų visumą. Organizaciją nuolat veikia jai nepavaldžios jėgos: konkurentai,
valdžios leidžiami įstatymai ir kt. Tai marketingo aplinka, kurios beveik negalima pakeisti, todėl belieka
prie jos prisitaikyti.
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Marketingo aplinka - tai visuma už įmonės ribų veikiančių jėgų, kurios turi tiesioginę ir
netiesioginę įtaką firmos veiklai, jos marketingo sprendimams.
Į marketingo aplinką reikia žiūrėti kaip į vieningą veikiančių jėgų visumą, kurioje susipina
tiesioginį ir netiesioginį poveikį turinčių veiksnių poveikis. Marketingo sprendimams svarbios aplinkos
sąlygos skirstomos į:
•

bendrąsias (makroaplinka);

•

specifines (mikroaplinka).
Kartais pirmoji vadinama tolimąja, o antroji – artimąja aplinkomis. Veiksnių, turinčių vienokią ar

kitokią įtaką marketingui, visumą priimta skirstyti į dvi grupes:
•

vidinius (mikroaplinka);

•

išorinius (makroaplinka).
Marketingo mikroaplinką ir makroaplinką sudarantys elementai pavaizduoti žemiau esančiame

paveiksle:

Paveikslas 2. Marketingo aplinka

Mikroaplinka susideda iš veikėjų esančių artimiausioje kompanijos aplinkoje, veikiančių galimybę
aptarnauti rinkas:
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•

pati kompanija,

•

tiekėjai,

•

rinkos tarpininkai,

•

pirkėjai,

•

konkurentai,

•

visuomenė.
Įmonės vadovai savo sprendimais gali stengtis paveikti šią aplinką, ieškodami savo firmos

privalumų bei trūkumų.
Mikroaplinka – tai visuma išorinių jėgų, kurioms įmonė, siekdama savo tikslų, gali daryti įtaką.
Marketingo makroaplinka yra veiksniai, esantys už organizacijos ribų – šalies ekonomikos,
socialinės bei politinės raidos tendencijų, technologinių galimybių ir konkurencijos visuma.
Makroaplinkos permainos yra neišvengiamos. Todėl sparčiai plintant technologinėms naujovėms,
organizacijai svarbu numatyti organizacijos prisitaikymo prie aplinkos būdus. Makroaplinka susideda iš
didesnių socialinių jėgų, kurios veikia visus įmonės mikroaplinkos veikėjus:
•

demografinės – kultūrinės,

•

ekonominės,

•

gamtinės,

•

technologinės,

•

politinės – teisinės jėgos.
Makroaplinka – tai visuma jėgų, kurios tam tikroje teritorijoje veikia įmonės marketingo

sprendimus ir kurioms ji tiesiogiai negali daryti įtakos.
Marketingo makroaplinka. Marketingo makroaplinka susideda iš paveiksle pavaizduotų
elementų.
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Paveikslas 3. Įmonės marketingo makroaplinka

Politinė - teisinė aplinka. Politinė – teisinė aplinka įmonių veiklą gali ne tik riboti, bet ir skatinti.
Politinė - teisinė aplinka – tai marketingo aplinkos komponentas, apimantis visuomenės politinių
struktūrų veiksmus ir teisinius aktus, kurie vienaip ar kitaip veikia marketingo sprendimus ir priemones.
Politinėje – teisinėje aplinkoje, valdžios ir valdymo institucijos savo teisės aktais gali visoms arba
tik tam tikros rūšies įmonėms (pvz. mažoms) sudaryti palankesnes veiklos sąlygas, skatinti investicijas
arba drausti, riboti tam tikra veiklą.
Marketingo veiklai svarbiausius teisės aktus tikslinga skirstyti į tris grupes:
1. įmonių steigimą, jų vidaus veiklą ir likvidavimą reguliuojantys teisės aktai;
2. įmonės santykius su pirkėjais, partneriais ir konkurentais reguliuojantys teisės aktai;
3. atskiras marketingo sritis reguliuojantys teisės aktai.

18

Paveikslas 4. Politikos ir teisės įtaka marketingui

Siekiant apsaugoti vartotojus, valstybė draudžia ir tokius veiksmus, kaip prekių falsifikavimą,
klaidinančią reklamą, diskriminuojančias sutarčių sąlygas ir panašiai. Tai tiesiogiai liečia beveik visas
įmones, kadangi įmonių veikla be prekių reklamavimo, sutarčių sudarymo būtų neįmanoma.
Ekonominė aplinka. Įmonės veiklai didelį poveikį daro ekonominė aplinka. Nuo jos didesniu ar
mažesniu mastu priklauso gyventojų perkamoji galia, jų elgsena rinkoje, prekių paklausa ir jų
pardavimas. O visa tai labai svarbu marketingo veiklai.
Ekonominė aplinka – tai marketingo aplinkos komponentas, pasireiškiantis tam tikrais ūkio raidos
dėsningumais bei tendencijomis, kurie daro įtaką marketingo sprendimams ir veiksmams.
Marketingo ekonominėje aplinkoje išskiriami šie svarbiausi rodikliai:
•

šalies bendrasis vidaus produktas;

•

pirkėjų pajamos;

•

kaupimo lygis;

•

prekių kainų lygis;

•

kredito gavimo galimybės.
Galima teigti, įmonės marketingo darbuotojai, priimdami marketingo sprendimus, įvertina visus

šiuos rodiklius, taip pat atsižvelgia į ekonomikos plėtros cikliškumą, infliaciją ir nedarbą. Taigi, minėtų
rodiklių pokyčiai yra sąlygojami ekonomikos vystymosi dėsningumų bei reiškinių, kaip:
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•

ekonomikos vystymosi cikliškumas,

•

infliacija,

•

nedarbas.
Ekonomika vystosi netolygiai, ciklais. Ekonomikos teorija išskiria keturias ciklo fazes:

•

pakilimą,

•

pagyvėjimą,

•

depresiją,

•

krizę.
Pirkėjų elgesys įvairiose fazėse yra skirtingas, todėl ir marketingo veiksmai, įgyvendinamos

priemonės turi keistis. Infliacija pasireiškia kainų lygio kilimu ir perkamosios galios mažėjimu, o tuo
tarpu defliacija – prekių ir paslaugų kainų lygio mažėjimu, kai piniginio vieneto perkamoji galia kyla.
Socialinė – kultūrinė aplinka. Įmonė vykdydama savo veiklą susiduria su tam tikra visuomenės
struktūra, kurios negali pakeisti, o turi prie jos prisitaikyti.
Socialinė - kultūrinė aplinka – tai marketingo aplinkos komponentas, atspindintis visuomenės
poveikį įmonei, jos marketingo sprendimams bei jų įgyvendinimui.
Socialinę kultūrinę aplinką pirmiausia apibūdina demografiniai rodikliai. Jų tyrimas leidžia
nustatyti potencialių pirkėjų (vartotojų) skaičių, jų sudėtį pagal lytį, amžių, šeimos sudėtį, išsilavinimą,
gyvenamąją vietą, profesijas, tautybę ir kt. Pasaulyje vyksta didžiuliai demografiniai pokyčiai, skirtingai
pasireiškiantys įvairiose šalyse:
•

spartus pasaulio gyventojų skaičiaus didėjimas, paaiškinamas dideliu gimstamumo lygiu ekonomiškai
silpnai išsivysčiusiose šalyse;

•

gimstamumo rodiklių mažėjimas ir gyventojų senėjimas išsivysčiusiose šalyse;

•

pokyčiai šeimos struktūroje;

•

ne šeimos pobūdžio namų ūkių didėjimas;

•

gyventojų migracija;
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•

išsilavinimo lygio kilimas ir tarnautojų skaičiaus didėjimas;

•

etniniai gyventojų struktūros pokyčiai.
Makroaplinką labiausiai įtakoja tokie demografiniai procesai, kaip:

•

gimstamumo sumažėjimas,

•

padidėjęs mirtingumas,

•

gyventojų migracinis mažėjimas.
Visuomenė, kurioje gyvena žmonės, lemia jų pažiūras, vertybines orientacijas, elgesio normas. Iš

esmės patys to nesuvokdami, jie perima visuomenės perteikiamą pasaulėžiūrą, jos formuojamą požiūrį į
pagrindines kultūros vertybes. Marketingo veiksmams ir sprendimams didžiausios reikšmės turi tokie
kultūros fenomenai ir jų raidos tendencijos:
•

pastovumas pagrindinėms vertybėms,

•

subkultūros,

•

antrinių vertybių kitimas.
Pagrindinės kultūros vertybės pasireiškia žmonių požiūryje į save, kitus, visuomenę, jos

institucijas, gamtą, visatą (pasaulio suvokimą). Todėl įmonėms, įvertinus šiuos aspektus, būtina derinti
savo siūlomų prekių asortimentą, jų įvairovę, prekių įpakavimą bei kainas. Marketinge įmonės turi nuolat
sekti vartotojų elgsenos pokyčius rinkoje, laiku parengti programas ar suformuoti tinkamas veiklos
strategijas ir prisitaikyti prie jų.
Mokslinė - technologinė aplinka. Mokslinė – technologinė aplinka daro įtaką visiems marketingo
komplekso elementams. Tačiau labiausiai ji pastebima prekių kūrimo, jų tobulinimo ir gamybos srityse.
Mokslinė - technologinė aplinka – tai marketingo aplinkos komponentas, apimantis mokslo žinių
ir jų praktinio taikymo poveikį marketingui.
Išskiriamos tokios mokslinės ir technologinės aplinkos tendencijos:
•

Techninės pažangos spartėjimas.

•

Neribotos naujovių galimybės.
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•

Asignavimų mokslo tiriamiesiems bei konstravimo darbams didėjimas.

•

Nedidelis prekių tobulinimas.

•

Techninės pažangos valstybinio reglamento didėjimas.
Mokslo ir technikos pažanga turi didelį poveikį prekių įpakavimui, išankstiniam jų išfasavimui,

ženklinimui ir t.t. Mokslo ir technikos pažangos dėka tobulėja firmose naudojamos darbo priemonės,
naudojama kompiuterinė technika. Visa tai didina darbuotojų darbo efektyvumą ir tuo pačiu pagreitina
prekių užsakymą, padidina užsakymų kiekius. Taip sutaupoma laiko, eikvojamų sąnaudų bei prekės
greičiau pasiekia vartotoją ir reikiamą vietą. Naujos masinės informacijos priemonės ir reklamos gamybai
naudojamos technologijos leidžia kurti įdomesnę bei veiksmingesnę, labiau pirkėjo dėmesį pritraukiančią
reklamą. Tačiau įmonės neturėtų pamiršti, kad konkurentai, panaudodami naujesnes, geresnes
technologijas, gali užkariauti didesnę klientų dalį.
Mokslinėje ir technologinėje aplinkoje gerų veiklos rezultatų padeda pasiekti nedidelis prekės
tobulinimas. Techninę pažangą reglamentuoja patentai. Patentas yra išradimų apsaugos forma. Jo gavimo
galimybė skatina įmones investuoti lėšas į naujų technologijų tyrimus, nes patentas garantuoja, kad
išrastos technologijos nebus plagijuojamos, kas suteikia įmonei konkurencinį pranašumą.
Gamtinė aplinka.
Gamtinė aplinka - tai marketingo makroaplinkos elementas, apimantis klimato sąlygų, gamtos
išteklių, jų naudojimo ir aplinkosaugos priemonių įtaką marketingo sprendimams ir veiksmams.
Gamtinės aplinkos tendencijos:
•

Gamtinių išteklių stoka.

•

Energetinių išteklių kainų svyravimas.

•

Aplinkos taršos didėjimas.

•

Valstybės institucijų dėmesys aplinkosaugai.
Marketingo mikroaplinka. Kiekvienos įmonės svarbiausias uždavinys yra patenkinti pasirinktų

tikslinių pirkėjų poreikius ir gauti pelno. Siekdamos šio tikslo, įmonės yra užmezgusios ryšius su prekių
tiekėjais, bei analizuoja vartotojų poreikius, kad galėtų kuo geriau juos patenkinti. Įmonės turi tirti savo
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mikroaplinką ir pagal jos situaciją bei joje vykstančius pokyčius, priimti ir įgyvendinti marketingo
sprendimus. Įmonės įtaka mikroaplinkai gali pasireikšti įvairiomis kryptimis ir būdais.
Marketingo mikroaplinką sudaro žemiau esančiame paveiksle pavaizduoti elementai:

Paveikslas 5. Marketingo mikroaplinka

Tiekėjai – tai įmonės ir pavieniai asmenys, iš kurių perkami gamybos ir kitos veiklos reikmenys.
Konkurentai – tai rinkos dalyviai, potencialiems pirkėjams siūlantys tapačius arba panašius
poreikius tenkinančias prekes.
Pardavimo tarpininkai – tai savarankiški ūkio subjektai, savo vardu ir rizika perkantys prekes, kad
jas parduotų.
Pardavimo pagalbininkai – tai įmonės partneriai, padedantys užmegzti glaudžius ryšius tarp
atskirų paskirstymo grandžių, taip pat teikiantys kitas prekių pardavimą skatinančias paslaugas.
Pirkėjai – tai fiziniai arba juridiniai asmenys, norintys iš kito asmens įsigyti prekę ir
įsipareigojantys už ją mokėti nustatytą pinigų sumą. Pirkėjai, kurie paprastai yra ir prekės vartotojai, daro
didžiausią įtaką marketingui. Pirkėjai lemia marketingo tikslus, jo strateginius ir taktinius sprendimus,
netiesiogiai formuoja marketingo kompleksą. Pirkėjai tam tikra prasme yra potencialūs įmonės partneriai,
rinkoje pasireiškiantys kaip paklausos atstovai.
Kontaktinės auditorijos – bet kuri grupė, turinti realų ar potencialų interesą, arba daranti poveikį
organizacijai siekiant užsibrėžtų tikslų.
Konkurencija tarp įmonių iš esmės pasireiškia kaip konkurencija tarp jų prekių. Skiriamos tokios
tarp prekių vykstančios konkurencijos tipai:
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•

Komercinė (visuotinė) konkurencija – tai visų rinkoje siūlomų prekių varžymasis dėl pirkėjų joms
įsigyti skiriamų piniginių lėšų.

•

Funkcinė (vertikalioji) konkurencija – tai varžymasis tarp tuos pačius pirkėjo poreikius tenkinančių
skirtingų prekių rūšių.

•

Rūšinė (horizontalioji) konkurencija – tai varžymasis tarp tuos pačius pirkėjo poreikius tenkinančių
vienos rūšies prekių.
Konkurencijos pobūdžiui, jos situacijai didelę reikšmę turi konkurencinės situacijos. Paprastai

skiriami tokie keturi konkurencijos rinkoje tipai:
•

grynoji konkurencija,

•

monopolistinė konkurencija,

•

oligopolija,

•

monopolija.
Lentelėje 2. pateikti kiekvieno konkurencijos rinkoje tipo skiriamieji bruožai.
Lentelė 2. Konkurencinių situacijų pagrindiniai bruožai įvairiose rinkose

Grynoji konkurencija – kai rinkoje yra daug smulkių pardavėjų, parduodančių panašias prekes.
Pirkėjų yra daug, bet jie perka nedidelį prekių kiekį ir kiekvienas iš jų turi nedaug įtakos rinkai. Į tokią
rinką įmonei nesunku įeiti ir iš jos išeiti. Pirkėjai ir pardavėjai visą reikalingą informaciją apie prekių
pasiūlą ir paklausą, kainas turi vienodą. Grynoji konkurencija pardavėjams praktiškai nesuteikia
24

galimybių įgyvendinti jokių marketingo priemonių, nes pirkėjai neskiria vieno konkurento gaminių nuo
kito.
Monopolinė konkurencija – kai kiekviena įmonė siekia išskirti savo prekes iš kitu. Jai būdinga,
kad rinkoje yra daug pardavėjų, siūlančių panašias, tačiau pirkėjui ne identiškas prekes. Monopolinėje
konkurencijoje įmonės tikslas – sukurti pirkėjui įvaizdį, kad jos prekės išsiskiria iš kitų savo ypatingomis
savybėmis, yra kažkuo savitos. Siekdamos padėti pirkėjui pasirinkti tas prekes, įmonės suteikia joms tam
tikrus vardus, pažymi tam tikrais simboliais. Tokias prekes pamėgę vartotojai tampa ištikimi prekei, jas
gaminančiai firmai.
Oligopolija – kai veikia kelios stambios įmonės. Įmonės gali siūlyti pirkėjams labai skirtingų ir
panašių prekių. Norint patekti į rinka reikia daug investicijų. Oligopolinėse rinkose konkurentai labai
priklauso vienas nuo kito.
Monopolija – tik vienas pardavėjas, pateikiantis rinkai prekes, kurios neturi pakaitalų.
Monopolijos sąlygomis pardavėjai gali nustatyti tokią kainą, kuri jam duotų didžiausią pelną.
Konkurentų veiksmai įmonės veiklai gali turėti labai reikšmingų pasekmių. Todėl, priimant
svarbius marketingo sprendimus, būtina informacija apie esamą ir laukiamą konkurencinę situaciją,
esamus ir laukiamus konkurentų ketinimus ir elgseną. Prieš priimant kiekvieną svarbesnį marketingo
sprendimą, būtina numatyti konkurentų atsakomuosius veiksmus. Konkurencijos analizė apima tokius
klausimus:
•

Bendros konkurencijos situacijos nagrinėjamoje rinkoje išaiškinimą.

•

Savo padėties ir galimybių rinkoje nustatymą.

•

Svarbiausių konkurentų identifikavimą ir jų įvertinimą.

•

Įmonės ir konkurentų stipriųjų ir silpnųjų pusių ištyrimą.
Susipažinus su konkurentų strategijomis, jų stipriosiomis ir silpnosiomis pusėmis, išaiškėja

įmonės esamos ir būsimos galimybės, reagavimo į konkurentų veiksmus priemonės.
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2. Tikslinės rinkos ir vartotojai
Produktas atranda savo pirkėją, kai tenkina jo poreikius ir sukelia norą pirkti. Žmonės, jų
poreikiai, vieta kur susitinka pasiūla su paklausa ir kur yra perkami, parduodami produktai yra
apibrėžiama rinkos terminu.
Rinka dar yra apibrėžiama taip:
Rinka – tai erdvė, kurioje formuojami mainai, prekybiniai ryšiai, pasireiškiantys pardavimo ir
pirkimo sandėriuose tarp pardavėjų ir pirkėjų, o pastarųjų sprendimai formuoja pasiūlą bei paklausą bei
jų tarpusavio priklausomybę (J. Stankevičienė, R. Urbanskienė).
Rinka (market) – tai visuma mainų santykių, pasireiškiančių pirkimo – pardavimo aktu tarp
pardavėjų ir pirkėjų, kurių sprendimai bei perkamoji galia formuoja pasiūlą ir paklausą bei jų tarpusavio
ryšį; tai vieta kurioje susitinka ekonominiai subjektai pirkdami – parduodami prekes bei paslaugas ir
kitus išteklius; tai mainų mechanizmas, suvedantis produkto, ekonominių išteklių ar vertybinių popierių
pardavėjus ir pirkėjus (B. Martinkus, V.Žilinskas).
Mokslininkai grupuoja rinkas pagal tam tikrus kriterijus, William M.Pride ir O.C.Ferrell (2010)
išskiria dvi kategorijas.

Paveikslas 6. Rinkų kategorijos

Vartotojiškoje visuomenėje visi esame vartotojų rinkos dalis, kasdien perkame prekes,
naudojamės komunalinėmis paslaugomis, tokiomis kaip vanduo, elektros energija ir kt.
Prekės ir paslaugos pardavimų sėkmė priklauso nuo pirkėjo. Pardavėjas turi žinoti, kad produktas
bus perkamas, kas pirks ir kodėl, koks yra pirkėjo portretas. Rinką sudaro žmonės, kurie yra skirtingi,
priklausomai nuo tam tikrų jų poreikių ir kriterijų arba savybių, tokių kaip gyvenamoji vieta, amžius,
šeimyninė padėtis, išsilavinimas, pajamos, įpročiai ir kt.
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Nepaisant egzistuojančių skirtumų tarp žmonių, galima identifikuoti vartotojų grupes, kurios turi
vienodus ar panašius poreikius bei interesus. Grupė žmonių - vartotojų, turinčių vienodus poreikius
siūlomai prekei, kuriuos įmonė stengiasi patenkinti ir į kurią yra koncentruojamas marketingo dėmesys
yra vadinama tiksline rinka. Marketingo tikslas yra analizuoti vartotojus, kad išsiaiškinti žmonių
poreikius, tirti susidomėjimą produkto pasiūla rinkai, atrinkti žmonės į tikslinę grupę ar grupes.
Tikslinė rinka – tai vartotojų grupė, turinti panašių poreikių, į kuriuos įmonė orientuojasi,
kurdama marketingo kompleksą.
Tam tikros tikslinės rinkos dalys – pirkėjų grupės – išsiskiria pagal joms būdingus bendrus
požymius, pirkimo įpročius, vienodai reaguoja į produkto teikiamą naudą, savybes, marketingo
pasiūlymus. Pagal tam tikrą požymį išskirta rinkos dalis vadinama rinkos segmentu. (Bronius Martinkus,
Vytautas Žilinskas „Ekonomikos pagrindai“ p.365). Žmonių grupės terminu yra apibrėžiamos tiek
individualių žmonių grupės, tiek organizacijos, turinčios vienodus poreikius.

Paveikslas 7. Tikslinės rinkos dalys
Lentelė 3. Rinką, tikslines grupes ir segmentus iliustruojantys pavyzdžiai

Individuali įmonė vykdo prekybą įvairiomis skintomis bei vazonų
Individualios
pavyzdys

įmonės gėlėmis, floristinėmis kompozicijomis, puokštėmis, dovanėlėmis,
atvirukais bei vokais. Vilniuje veikia 3 gėlių salonai, kurie yra
įsikūrę Vilnius miesto Pašilaičių, Justiniškių ir Viršuliškių
mikrorajonų prekybos centrų parduotuvėse.

Rinka

Įmonės rinka yra Vilniaus miesto gyventojai – 543 071 žmonių
(2011 m. duomenimis).
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Tikslinės grupės

Tikslinės rinkos grupės yra skiriamos pagal diferencijuoto
marketingo strategiją:
•

Gėles namas, puokštes ir dovanas perkantys vartotojai;

•

Šventėms gėlėmis erdves dekoruojantys vartotojai;

•

Žemės apželdinimo, augalų sodinimo ir jų priežiūra paslaugas
perkantys vartotojai.

Segmentai

–

vartotojų Gėles namas, puokštes ir Segmentas -

grupės pagal požymius

dovanas

prekybos centrų,

perkantys kuriose yra įsikūrę gėlių salonai,

vartotojai.

klientai, perkantys gėles šventėms ir
būstui. Rinka apskaičiuojama pagal
prekybos

centruose

besilankančių

vartotojų skaičių.
Šventėms gėlėmis erdves Segmentai:
dekoruojantys vartotojai.
•

Reginių organizavimo įmonės,
kiek

įsivertinama

jų

veikia

Vilnius mieste;
•

Vestuves, jubiliejus planuojantys
žmonės,

rinkos
pagal

įsivertinti
rūmuose

dydį

galima

santuokos

susirašančių

porų

skaičių.
Žemės apželdinimo, augalų Segmentai:
sodinimo ir jų priežiūros
paslaugoms poreikį turintys

•

Aplinką

naujai

statomiems

nuosavų namų ūkiams Vilniuje

vartotojai.

kuriančios įmonės;
•

Individualius

namus

turintys

individualūs asmenys.
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Muziknis projektas – tai taip pat produktas, turintis rinką, tikslines
grupes bei segmentus. Jį iliustruosime „LT United“ projekto
analize.

Muzikos
produkto

agentūros
–

muzikinio

projekto pavyzdys

„LT United“ atliekamas
kūrinys

„We Are

the

Winners“

didele

persvara

laimėjo

nacionalinės atrankos finalą Lietuvoje ir atstovavo šiai šaliai
„Eurovizijos“ dainų konkurse.
Rinka

„Eurovizija“ konkurso šalys dalyvės.

Tikslinės grupės

„LT United“ projekto atveju tikslinės rinkos grupės galėtų būti
skiriamos pagal diferencijuoto marketingo strategiją:
•

Organizacijos, dirbančios ties „Eurovizija“ projektu ar galinčios
įtakoti „LT United“ dalyvavimą konkurse;

Segmentai
grupės

–

•

Įmonės, kurios gali tapti projekto rėmėjais;

•

Konkurso žiūrovai.

vartotojų Organizacijos,

dirbančios Segmentai:

ties „Eurovizija“ projektu.
•

„Eurovizijos“

konkurso

organizatoriai;
•

Žiniasklaidos kanalai: pagal tam
tikras

charakteristikas,

pavyzdžiui Lietuvos ir užsienio
šalių TV, radijo muzikinės ir
informacinės laidos.
Įmonės, kurios gali tapti Muzikinio projekto segmentai yra
projekto rėmėjais.

apibrėžiami

pagal

tam

tikras

charakteristikas, pavyzdžiui, atlikėjų
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identifikavimu su prekiniu ženklu,
dainos turiniu ir pan.

Muzikos

vadybos pasaulyje rėmimas nėra
atsitiktinis reiškinys, dažniausiai jis
yra siejamas su įmonės ar produkto
marketingo strategija.
Konkurso žiūrovai.

Lietuvos ir užsienio:
•

TV Žiūrovai

•

Radijo laidų klausytojai

•

Koncertinių salių lankytojai.

Tikslinės rinkos nustatymas arba identifikavimas reikalauja kruopštaus analitinio darbo, praktikoje
sėkmingi produktai gerai žino vartotojų poreikius ir charakteristikas šiandien bei prognozuoja juos
ateityje. Pirmiausia yra identifikuojamos produkto tikslinės grupės, kurioms yra palanki pardavimui
makroaplinka ir mikroaplinka bei kurioms galimai produktas yra vertingas, reikalingas. Įsivertinus
tikslines grupes, yra apibrėžiami jų požymiai, analizuojami būsimų pirkėjų galimi pirkimo įpročiai, taigi,
pasirenkami segmentavimo kriterijai pagal kuriuos tikslinės grupės skirstomos į segmentus, kuriami jų
portretai – charakteristikos. Daugeliu atveju patikimą informaciją apie tikslines grupes ir segmentus
galima gauti tik pasitelkus rinkos tyrimus. Praktikoje marketingo specialistai, pasitelkę rinkos tyrimų
įmonių pagalbą, tikrina bei gilina pirminę informaciją, analizuoja vartotojų elgseną. Atlikus tyrimus gali
paaiškėti, kad įmonės identifikuotoms tikslinėms grupėms nėra poreikio produktui, arba atsiskleisti visai
naujos tikslinės grupės. Tyrimų metu identifikuojamos segmentų charakteristikos.
Vadovaujantis William M.Pride ir O.C.Ferrell (2010, psl. 161) rinkos identifikavimo proceso
teorija ir praktika, rinkos grupavimo procesą galima būtų suskirstyti etapais:
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Paveikslas 8. Rinkos identifikavimo procesas.

Tikslinės rinkos identifikavimo strategijos:
•

Nediferencijuotas marketingas;

•

Koncentruotas marketingas;

•

Diferencijuotas marketingas;

•

Individualizuotas marketingas.
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Tikslinės rinkos identifikavimo strategijos
Nediferencijuotas marketingas.
Vienas marketingo sprendimų kompleksas visai
rinkai.
Diferencijuotas marketingas.
Skirtingi marketingo sprendimų kompleksai keliems
skirtingiems segmentams:
•
marketingo sprendimų kompleksas segmentui A;
•
marketingo sprendimų kompleksas segmentui B.

Segmentas A

Koncentruotas marketingas.
Vienas marketingo sprendimų kompleksas vienam
segmentui B.

X

Segmentas B

Individualizuotas marketingas.
Individualus pasiūlymas individualiam vartotojui/
klientui.

Marian Burk Wood‘s (2010, psl.82)

Nediferencijuotas marketingas. Nediferencijuoto marketingo strategija teigia, kad rinką
sudarančios žmonių grupės turi pakankami bendrų bruožų ir į skirtumus galima neatsižvelgti, rinka
traktuojama kaip vienalytė, pakanka nusistatyti tikslinę rinką ir segmentavimas nėra reikalingas. Šiuo
atveju yra pateikiamas vienas marketingo sprendimų kompleksas visai rinkai, vienodas pasiūlymas,
tikintis, kad jis patenkins visų rinkos pirkėjų poreikius. Šiai strategijai yra naudojama masinė reklama ir
masinis prekių paskirstymas.
Taikomas vienas marketingo sprendimų kompleksas visai rinkai.

Marketingo sprendimų

Visa rinka

kompleksas

Paveikslas 9. Nediferencijuoto marketingo strategija

32

Nediferencijuoto marketingo sprendimų komplekso pavyzdžiai:
1) Pienas. Tikslinė rinka – Lietuvos gyventojai.

2) Varškė. Tikslinė rinka – Lietuvos gyventojai.

Koncentruotas marketingas. Įmonė pasirenka ir valdo tam tikrą tikslinės rinkos segmentą,
specialiai jam pritaiko marketingo priemones. Pagal specifinius poreikius išskiriama potencialių, galinčių,
norinčių arba apsisprendusių įsigyti prekę vartotojų grupė, kuriai yra būdingi tam tikri požymiai, pirkimo
įpročiai.

Vienas marketingo
sprendimų kompleksas

Vienas
segmentas
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Paveikslas 10. Koncentruoto marketingo strategija

Koncentruotas marketingas dažniausiai yra naudojamas įmonėse, kur produktas yra orientuojamas
į geru mokumu ir kitomis patraukliomis savybėmis pasižyminčią vartotojų grupę.
Koncentruoto marketingo pavyzdys – pašto siuntų terminalų gamyba ir pardavimai. Pašto siuntų
terminalai – tai automatizuoti pašto siuntinių savitarnos skyriai, veikiantys bet kuriuo paros metu,
priklausomai nuo darbo vietos erdvės, kurioje terminalas yra pastatytas.
Naudojantis terminalu, siuntėjas pats jam patogiu laiku gali siuntą išsiųsti, atsiimti ar palikti
saugojimui.
Terminalus gaminančios įmonės tikslas – parduoti produktą Baltijos, Vakarų ir Rytų Europos šalių
įmonėms, kurioms yra aktualu sutaupyti logistikos ir klientų aptarnavimo išlaidas bei pateikti savo
klientams inovatyvų, patikimą, komfortabilų aptarnavimą už 30 – 40 procentų mažesnę siuntimo kainą.

Paveikslas 11. Koncentruoto marketingo pavyzdys

Prie koncentruoto marketingo pavyzdžių taip pat galima priskirti ir UAB „Rokiškio pienas“ vieną
produktų. Tikslinės rinkos segmentas – Lietuvos šeimos, vartojančios pieną. Produktas yra įvardinamas
kaip „Jūsų šeimai – pienas „Naminis“ – Šeimos pakas!“
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12 pav. UAB „Rokiškio pienas“ „Naminis“ pienas – šeimos pakas – koncentruoto marketingo pavyzdys

Diferencijuotas marketingas. Įmonė taiko skirtingus marketingo komplekso elementus
skirtingiems segmentams. Pagal produktui būdingus požymius yra išskiriamos vartotojų grupės,
segmentai, kurioms atitinkamas produktas yra įdomus, patenkina atitinkamos grupės poreikius bei
lūkesčius.
Segmentas 1
Marketingo sprendimų
kompleksas 1

Segmentas 2

Segmentas 1
Marketingo sprendimų
kompleksas 2

Segmentas 2
Segmentas 3

Paveikslas 13. Diferencijuoto marketingo strategija

Diferencijuoto marketingo strategija dažniausiai naudojama, kuomet įmonė gamina ar parduoda
kelis skirtingus produktus arba skirtingas produktų linijas, kiekvienas produktas turi jam būdingas
savybes, kokybę, pakuotę ir kt. Šiuo atveju, skirtingiems segmentams yra taikomos skirtingos strategijos,
t.y. skirtingoms vartotojų grupėms pateikiama skirtingas produktas, jo kaina, pritaikoma reklama.
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4 lentelė. Diferencijuoto marketingo pavyzdys

Marketingo sprendimų kompleksas 1
„Wella“ plaukų priežiūros produktų grupė

Shine“

šampūnas. Kad plaukai

atspindėtų

šviesą. Šis „Wella Shine“

„Wella
žvilgėtų

ir

šampūnas suteikia ryškaus

žvilgesio

šviesos

sudėtis

atspindžiais.

Jo

plaukus, kad jie žvilgėtų
„Wella

su

žavingais

padeda

drėkinti

kaip šilkas.
balzamas.

Shine“

Kad

plaukai

spindėtų, žvilgėtų ir būtų

lengvai

Naudojant

balzamą Jūsų plaukai bus

šilkiniai,

šį

„Shine“

žvilgantys

formavimui.
sudedamosios

Jo

ir

pasiruošę

puikios

šukuojami.

puikiam
drėkinamosios

dalys

padeda

suminkštinti

plaukus, kad jie išliktų

švelnūs liečiant ir lengvai

šukuojami.

minkštumo plaukai padės

Šilko

Jums atrodyti nuostabiai.
„Wella Color“ šampūnas. Apsauga nuo pažeidimo, kad dažyti plaukai būtų gyvybingi. Šis „Color“ šampūnas
padeda apsaugoti dažytus plaukus nuo pažeidimo, kad jie būtų žvilgantys ir švytintys. Jo drėkinamoji sudėtis
padeda apsaugoti Jūsų dažytus plaukus nuo pažeidimo dažant, šukuojant ir formuojant.
„Wella Color“ balzamas. Kad dažyti plaukai būtų gyvybingi ir lengvai šukuojami. Šis „Color“ balzamas drėkina
ir padeda apsaugoti Jūsų dažytus plaukus nuo pažeidimų dažant, šukuojant ir formuojant. Jo sudėtis, su puikiomis
sudedamosiomis dalimis, padeda suminkštinti plaukus, kad jie būtų švelnūs, žvilgantys ir lengvai šukuojami.
Glotnūs, gyvybingi dažyti plaukai, kad atrodytumėte puikiai.
„Wella Repair“ šampūnas. Puiki atkuriamoji priežiūra, kad plaukai atrodytų sveikai. Šis „Repair“ šampūnas
suminkština plaukus ir padeda atkurti pažeistų plaukų grožį, padėdamas išlaikyti juos natūraliai gražius. Jo sudėtis,
su puikiomis drėkinamosiomis sudedamosiomis dalimis, padaro plaukus stipresnius, kad jie būtų atsparesni
pažeidimams

šukuojant,

žvilgantys

ir

atrodytų

sveikai.

„Wella Repair“ balzamas. Puiki atkuriamoji priežiūra, kad plaukai būtų lengvai šukuojami. Šis „Repair“
balzamas suteikia drėgmės sausiems plaukams, kad jie būtų minkšti ir lengvai šukuojami. Jo puiki sudėtis
suminkština ir maitina plaukus, padėdama sumažinti lūžinėjimą šukuojant ir formuojant. Minkštumas ir rūpinimasis

36

plaukais, kad atrodytumėte puikiai.
„Wella Volume“ šampūnas. Purumas Jūsų plaukams. Šis „Volume“ šampūnas suteikia purumo laisvai
krentantiems plaukams. Jo lengva sudėtis suteikia Jūsų plaukams purumo. Purumo prisilietimas, kad atrodytumėte
puikiai.
„Wella Volume“ balzamas. Lengvos sudėties balzamas, kad plaukai būtų purūs. Šis „Volume“ balzamas drėkina
plaukus, kad jie būtų minkšti liečiant ir lengvai šukuojami. Su jo lengva sudėtimi plaukai atrodo natūraliai purūs ir
pilni gyvybės. Minkštumas ir purumas, kad atrodytumėte puikiai.

Marketingo sprendimų kompleksas 2
„WELLAton“ plaukų dažų linija

Individualizuotas marketingas. Marketingo specialistas turi galimybę pritaikyti marketingo
pasiūlymus ir priemones individualiems vartotojams, esantiems tikslinio segmento grupėje. Šis tikslinės
rinkos identifikavimo metodas yra taikytinas, kuomet įmonė turi modernias technologijas, pavyzdžiui,
klientų valdymo sistemas (CRM), marketingo programėles. Dėmesys yra orientuotas į individualius
kliento poreikius, įmonė kuria ir siunčia žinutę, panaudodama jau turimą informaciją apie klientą.
Pavyzdžiui, maisto prekių parduotuvių tinklas žino, kad vartotojas du kartus per savaitę perka varškę,
tuomet jis siunčia specialų pasiūlymą, susijusį su šio produkto įsigijimu: nuolaidos, receptai ir pan.
Individualizuoto marketingo procesas yra orientuotas į grįžtamą ryšį iš kliento, tai yra, sudaromos sąlygos
ir klientui pateikti, parašyti savo nuomonę.
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Vartotojo pažinimas nesibaigia, kuomet yra išsiaiškinamos pirkėjų grupės – segmentai, jis tęsiasi
tol, kol prekė gyvuoja. Žinoti vartotojų poreikius prekės paklausai nepakanka, kiekvienas pardavėjas nori,
kad pirkėjas grįžtų, kad ilgainiui būtų sukurti su pirkėju ilgalaikiai ir pastovūs santykiai, tad reikia žinoti
kodėl vartotojui siūloma prekė patiko ar nepatiko, jo atsiliepimus, pirkimo įpročius.

2.1. Vartotojo elgsena ir jo identifikavimas
Pirkėjo, arba vartotojo, elgsena nėra labai paprasta sistema, ji yra veikiama daugybės elementų,
tokių kaip motyvas pirkti arba nepirkti produktą, pasitenkinimas ir požiūris jį įsigijus, lojalumas ir kt.
Dažnai stebimės kitų žmonių pasirinkimais, tačiau ir mūsų pačių veiksmai kitiems gali atrodyti keisti.
Visi esame skirtingi, skirtingas mūsų gyvenimo būdas, pomėgiai, norai. Išalkęs žmogus Kinijoje
greičiausia galvos apie ryžių patiekalą, Amerikoje sumuštinį, o Italijoje, galbūt, apie makaronus. Šioje
temoje kalbėsime apie vartotojų, t.y žmonių, elgseną.
Vartotojo elgsena – vidinių ir išorinių veiksnių lemiami individų veiksmai perkant ir vartojant
prekes, apimantys visą vartotojo sprendimo procesą nuo problemos atsiradimo iki vartojimo po pirkimo
bei vertinimo. (I. Pikturnienė, J. Kurtinaitienė)
Marketingo specialistams reikia suprasti žmonių elgseną ir poreikius, pažinti pirkėją. Prekeivis ar
mažos parduotuvės savininkas gali pažinti pirkėjus asmeniškai, žinoti, ką jie mėgsta, ko kam ir kada
reikia. Asmeninio kontakto – pažinimo nelieka, kai produktai yra masinės gamybos, parduodami
prekybos tinkluose, elektroninėse parduotuvėse ar kitais masiniam vartojimui prieinamais prekybos
būdais. Atsiradus masinei vartojimo kultūrai, marketingo specialistai savo vartotojų taip paprastai
pakalbinti negali, tačiau pirkimo procesui įtaką darančius veiksnius, jie privalo suprasti. Kas vyksta
vartotojo sąmonėje? Šiame skyriuje bandysime pateikti informaciją kaip marketingo specialistai ieško
atsakymų į tokius klausimus, kaip:
•

Ką vartotojai perka?

•

Kaip perka?

•

Kada perka?

•

Kur perka?

•

Kodėl perka?
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Gauti atsakymai į klausimus – tai informacija, kuri yra naudojama tiek kuriant produktą ar
paslaugą, tiek ieškant efektyviausio pardavimo ir, žinoma, yra naudojama reklamoje, kuri darosi
paveikesnė. Sudarant marketingo kompleksą, svarbu žinoti, kokie yra vartotojo įpročiai, galvosena,
pavyzdžiui, aprangos stilius, valgymo ar laisvo laiko leidimo įpročiai. Marketingo specialistai atsakę į
klausimus „kodėl“ ir „kaip?“ turi paveikti vartotoją, kad jis pirktų jo prekes ir, kad jų pirktų daugiau.

Išoriniai veiksniai

Kultūriniai

Socialiniai

Vidiniai veiksniai

Asmeniniai

Psichologiniai

Motyvacija
Suvokimas
Įsitikinimai ir
požiūriai
Kultūra ir
subkultūra
Socialinės klasės

Įtakos grupės
Šeima

Gyvenimo būdas

Žinios

Asmenybė ir
tapatybė
Vertybės

Paveikslas 14. Vartotojo elgsenos veiksniai (parengta pagal Rinkodaros principai, 2008
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Kultūra ir subkultūra
Kultūra. Kultūra – visuma pagrindinių vertybių, suvokimo, troškimų, poveikių ir elgesio normų,
kuriuos visuomenė perima iš šeimos ir kitų socialinių institucijų (Philip Kotler, Gary Armstrong, John
Saunders, Vronica Wong, Rinkodaros principai).
Paprasčiau kalbant, tai visuomenės gyvenimo būdas, jos normos ir vertybės, perduodamos iš
kartos į kartą ir besiformuojančios dėl dabar vykstančių reiškinių. Sudėtinga lyginti vaiko, užaugusio
Paryžiuje ir vaiko, gimusio Kinijos kalnuose vertybes. Nepaisant vykstančių globalių procesų, tai, ką jie
mato, kuo gyvena skiriasi iš esmės, nes kultūra yra ilgalaikio laikotarpio suformuotos normos ir vertybės.
Sakykime, egzistuoja posakis „kiekvienas lietuvis turi pasodinti medį, užauginti sūnų ir pastatyti namą“,
idėjiškai toks yra lietuvio gyvenimo tikslų suvokimas. Ar galima įsivaizduoti, kad tokius pat norus turės
Mongolijoje gimę žmonės?
Kylant visuomenės gerovei, narių norai tik didėja, norus ir jų išraiškas formuoja visuomenė.
Kultūros viena nuo kitos skiriasi ne tik kalba, religija, simboliais ir ritualais, bet ir ilgainiui
susiformavusiomis vertybėmis bei elgesio normomis, estetika, materialių objektų vertinimu.
Subkultūra. Subkultūra – tai papročių, elgesio normos, principai, priimti ir privalomi kurioje
nors visuomenės grupėje, sudarančioje didesnės bendrijos dalį, ir nesutampantys su visos bendrijos
normomis (www.tzz.lt/s/subkultūra).
Kiekvieną kultūrą sudaro mažesnės žmonių grupės, kurios išskiriamos pagal tautines mažumas,
organizacijas, pomėgius, netgi grupuotes. Kai kur subkultūros yra labai ryškios, pavyzdžiui, Amerikoje
labai skirsis ispanų ir afroamerikiečių subkultūros. Lietuvoje tautinių mažumų subkultūros mažiau
ryškios, tačiau yra pastebimos. Stačiatikiai nešvenčia Kūčių ir Kalėdų gruodžio mėnesį, nes jų Kalėdų
šventė vyksta sausio mėnesį. Subkultūra gali būti susijusi gyvenamąja vieta ar amžiumi, karta ir veikia
labai skirtingai.
Vienas ryškiausių subkultūrų skirtumų – muzikinių stilių subkultūros. Skirtingos kartos, skirtingi
muzikiniai stiliai, skirtingi muzikos herojai formuoja skirtingas subkultūras. Šiandien bene populiariausia
yra elektroninės šokių muzikos subkultūra, egzistuoja roko, metalo ir kitų muzikos stilių subkultūrų
atstovai. Skirtingų šalių žmonės turi savas muzikines tradicijas ir prioritetus teikia skirtingiems
muzikiniams stiliams, skirtingose šalyse vyrauja skirtingų muzikinių subkultūrų atstovų dauguma. 2006 –
2008 m. buvo įgyvendinamas projektas „Baltic New Music Chart“. Projekto tikslas – naujų ir įdomių
įvairių muzikinių stilių (modern rock, soul, funk, electronoca, hard rock, dance ir pop) dainų atradimas,
sudarant platformą naujoms ir žengiančioms muzikinės karjeros keliu grupėms pristatyti savo kūrybą
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Lietuvos, Latvijos ir Estijos rinkoms. Kasmet buvo atrenkama po 10 grupių iš kiekvienos šalies,
atrinktoms grupėms buvo sukuriami muzikiniai klipai, dainos transliuojamos trijų Baltijos valstybių
radijuose ir televizijose, žiūrovai galėjo balsuoti už jiems patinkančius atlikėjus, buvo organizuojami
koncertai. Įdomus faktas, kad latvių muzikinės subkultūros daugumą sudaro roko muzikos gerbėjai, o
Lietuvoje vyrauja pop muzika. Taigi, koncertai, kuriuose Lietuvoje groja kylančios roko muzikos grupės
niekada nesuburia pilnų stadionų, tuo tarpu Latvijoje roko muzikos koncertai buvo patys sėkmingiausi.
Tarpkultūriniai ir subkultūriniai skirtumai įtakoja marketingo sprendimus. „Baltic New Music
Chart“ atveju, projekto vadybininkai, organizuodami koncertus Lietuvoje, turi orientuotis į pop grupių
atlikėjų daugumą, jeigu siekia suburti kuo daugiau žiūrovų ir parduoti kuo daugiau bilietų, o Latvijoje
orientuoti koncerto programos sudarymą į roko muzikos grupes. Koncertinė programa – tai produktas.
Kuomet organizuojamo koncerto tikslas – sulaukti komercinės sėkmės, parduodant visus bilietus, tuomet
produktas ir jo marketingo kompleksas turi atitikti šalies vartotojų poreikius.
Yra skiriamos dvi produkto skverbimosi į užsienio rinką strategijos (I. Pikturnienė, J.
Kurtinaitienė):
Standartizacija – strategija, kai visose skirtingų šalių rinkose parduodama ta pati prekė su tuo
pačiu marketingo kompleksu (neskaitant natūralios kalbinės adaptacijos – pakuotės, reklamos vertimo).
Adaptacija – strategija kai kiekvienai šaliai ar regionui, kuriame parduodama prekė, sukuriamas
atskiras marketingo kompleksas – pagal tos šalies kultūros ypatumus modifikuojama pati prekė,
paskirstymo kanalai, kaina, pozicionavimo ir komunikacijos sprendimai.
Dažnai įmonės ieško tarpinių sprendimų, strateginiai standartizuoti sprendimai yra adaptuojami
atskirai šaliai ar regionui.
Socialinės klasės
Socialinės klasės – ganėtinai vienalytės ir santykinai ilgalaikės, hierarchiškai sutvarkytos
visuomenės grupės, susiformavusios remiantis pozicija visuomenėje ir pasižyminčios panašia narių
elgsena ir pripažįstamomis vertybėmis (I. Pikturnienė, J. Kurtinaitienė).
Egzistuoja įvairūs elgsenos tipai, priklausomai nuo to, kokiai socialinei klasei vartotojai priklauso,
arba, galbūt, nori priklausyti. Yra sakoma, jog žmonės tarsi gyvūnai, gyvenantys bandose, norintys
priklausyti grupėms ir dažnai tose grupėse norintys užimti tam tikrus vaidmenis. Priklausymą socialinei
klasei lemia tokie veiksniai kaip: pajamos, išsilavinimas, laisvalaikio pomėgiai, profesija ir kt.
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Socialinės klasės dydis rinkoje, perkamoji galia įtakoja vartotojų pirkimų apimtis. Planuodami
marketingo veiksmus įmonės marketingo specialistai įsivertina socialinius veiksnius, analizuoja
socialines klases ir identifikuoja tikslines grupes bei segmentus. Skirtingoms socialinėms klasėms pasiekti
yra naudojamos skirtingos marketingo reklamos priemonės ir skirtingi komunikacijos kanalai, juk vienų
klasių atstovai prioritetą teikia televizijai, o kitų internetui ir mobiliems telefonams, vienų socialinių
klasių atstovai važinėja tik nuosavu automobiliu, o kitų visuomeniniu transportu... Skirtumai tarp
gyvenimo būdo ir galimybių skirtingų socialinių klasių yra skirtingi, atitinkamai yra planuojama kur ir
kaip turi atsirasti produkto pardavimo kanalai, kaip marketingo reklama gali pasiekti vartotoją ir
paskleisti žinią apie jam skirtą produktą.
Išsivysčiusiose šalyse yra skiriamos septynios socialinės klasės nuo viršutinės (elito klasės), kuri
perka tik prestižines prekes, iki apatinės, kurią sudaro neturtingi žmonės, perkantys masinės gamybos
prekes, pastariesiems svarbiausias veiksnys yra kaina, o ne kokybė.
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Paveikslas 15. Socialinių klasių hierarchija (parengta pagal Gary Armstrong, Philip Kotler)

Įtakos grupės
Įtakos grupė – asmenys ar jų grupės, darančios įtaką individo vartojimo sprendimams (I.
Pikturnienė, J. Kurtinaitienė).
Aplinka – tai mus supanti erdvė, kuri daro poveikį kiekvieno iš mūsų kasdienybei, nuomonei,
sprendimams. Daiktai, reiškiniai, žmonės daro įtaką mūsų būsenai, gyvenimo būdui bei atspindi
kiekvieno mūsų skonį, savitumą. Priimdami sprendimus pirkti, dažnai atsižvelgiame į kitų asmenų
nuomonę bei atsiliepimus, taigi, įtaką asmens vartojimui darantys žmonės yra vadinami įtakos grupe.
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Įtakos grupės poveikis gali pasireikšti kaip:
•

Tiesioginė įtaka, ji yra patiriama iš grupių, kurioms tiesiogiai priklausoma: draugai, kaimynai,
bendradarbiai.

•

Netiesioginė įtaka, jos poveikis vyksta per grupes, kurioms norima priklausyti arba žinomus asmenis,
kuriais norima sekti bei būti tokiais, kaip kad jie.
Žmogus vertina kokie jo aplinkoje yra vartojami produktai ir kodėl, jam svarbi aplinkos grupių

nuomonė, ypač kai planuojama įsigyti viešai matomą produktą. Pavyzdžiui, išsirinkti mobilų telefoną,
kurį matys kolegos ar verslo klientai, yra ypač svarbu, tačiau tokie pirkiniai kaip dantų pasta ar krapštukai
nėra verti ypatingo laiko ir dėmesio sąnaudų.
Marketingo specialistai, nustatę tikslinę grupę pagal vartotojų poreikius, identifikuoja ir segmentą
– auditoriją pagal įtakų grupei būdingus požymius, pirkimo įpročius, jų vartojamas komunikacijos
priemones, kanalus, kuriais grupės nariai glaudžiai bendrauja tarpusavyje. Įtakos grupėje vartotojo
sprendimą įtakoja nuomonių lyderiai ir rinkos žinovai, marketingo specialistas stengiasi identifikuoti
tokius žmones, jų pagalba skleisti žinią apie produktą ir įtakoti vartotojo sprendimą pirkti.
Nuomonių lyderiai – asmenys, kurių ekspertiškumas tam tikru klausimu yra pripažįstamas labiau
nei kitų, jų sprendimai, nuomonės, rekomendacijos ir elgsena laikomi autoritetingais (I. Pikturnienė, J.
Kurtinaitienė).
Žmonės nori būti panašūs į susižavėjimo objektą. Dažnai nuomonės formuotojas yra naudojamas
reklamoje, nes vartotojai asocijuojasi su juo.
Šviežio pieno produktų gamintoja „Danone“ savo jogurto reklamos veidu pasirinko aktorę Larisą
Kalpokaitę neatsitiktinai, „Danone“ ryšių su visuomene atstovė Baltijos šalims Renata Grikšelytė – Dantė
pranešime spaudai sako, - „Larisa visus žavi savo energija ir atvirumu, be to, yra labai inteligentiška.
Mūsų atlikta apklausa parodė, jog lietuvėms ši aktorė atrodo šilta ir maloni. Būtent tokios asmenybės
ieškojome reklaminei kampanijai, kurios tikslas papasakoti, kad moterys turi natūralią priemonę kovai su
pilvo pūtimu“ (www.bns.lt/topic/921/news/38743551/print/true).
Įtakų grupėse marketingo specialistai išskiria ir kategoriją žmonių, kurie dėl gebėjimo rinkti
informaciją, į ją gilintis ir skleisti, dėl pomėgio bendrauti yra apibrėžiami kaip rinkos žinovai.

44

Rinkos žinovai – individai, kurie turi informacijos apie daugybę prekių kategorijų, pirkimo vietų
ir kitas rinkos detales, inicijuoja diskusijas tarp kitų vartotojų ir atsako į kitų vartotojų klausimus apie
rinkos informaciją (I. Pikturnienė, J. Kurtinaitienė).
Kiekvienas savo aplinkoje turime žinovų, kurie domisi tam tikromis prekių kategorijomis,
pavyzdžiui kompiuteriais ir jų įranga, knygomis, kvepalais ar filmais, mes tikime tų žmonių žiniomis ir
patarimais, kuomet planuojame įsigyti prekes, įsiklausome į jų nuomonę. Savo grupės aplinkoje rinkos
žinovai yra nuomonės lyderiai.
Šeima
Šeima vartotojų elgsenos tyrimo atveju suprantama kaip vartotojai, gyvenantys bendrame namų
ūkyje, kuriame priimami bendri vartojimo sprendimai (I. Pikturnienė, J. Kurtinaitienė).
Šeima yra viena iš svarbiausių vartotojų įtakos grupių. Yra skiriamos šios pagrindinės šeimos
formos (I. Pikturnienė, J. Kurtinaitienė):
•

Branduolinė šeima. Tai tradicinė sukurta šeima, kurią sudaro du sutuoktiniai ir vaikai, gyvenantys
tame pačiame būste. Gali būti variacija, kai nėra vaikų.

•

Nepilna šeima. Tai subyrėjusi branduolinė šeima – išsiskyrę sutuoktiniai arba našliai, auginantys
vieną ar daugiau vaikų.

•

Išplėstinė šeima. Šeimos plėtra gali būti horizontali – tai kelios susijusios tos pačios kartos
branduolinės šeimos (giminaičiai) ir vertikali – trys – keturios kartos (proseneliai, seneliai, tėvai ir
vaikai). Dažnos šeimos plečiasi abiem kryptimis.

•

Atominė – tai vienišas individas. Anksčiau jis net nebūdavo laikomas šeima, tačiau pastaruosius keltą
dešimtmečių, atsižvelgiant į vis gausėjantį būrį žmonių, kurie dėl aplinkybių ar savo apsisprendimu
gyvena vieni, juos taip pat pradėta nagrinėti kaip specifinę šeimos formą.
Marketingo specialistus domina žmonos, vyro ir vaikų vaidmuo bei įtaka priimant sprendimą

įsigyti produktus bei paslaugas. Patį pirmą telefoną moksleiviui, greičiausiai, nuperka tėvai, tačiau antro
telefono pirkimo procese jaunuoliai dažniausiai jau patys turi pageidavimų.
Šeimos narių vaidmenys per paskutinius keletą dešimtmečių tiek pasaulyje, tiek Lietuvoje labai
pasikeitė. Jeigu anksčiau maistą dauguma atvejų pirko moterys, tai dabar ši tendencija stipriai keičiasi, vis
dažniau parduotuvėje pastebime vyrus vaikščiojančius su pirkinių sąrašu. Vadinasi, maisto prekių
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gamintojams nebeužtenka orientuotis tik į moteris ir jų pirkimo elgseną, logiką. Jeigu anksčiau kremai ar
kita kosmetika buvo išskirtinai moterų prerogatyva, šiandien kalbama apie tai, kad vyrai yra vienas iš
perspektyviausių ir augančių segmentų.
Surasime ne vieną prekinį ženklą, kurių naudotojas ir pagrindinis „prašytojas“ yra vaikas.
Apklausos rodo kad 40% tėvų perka tai, ko nori vaikai („Principles of marketing“ knygos autoriai
5,135).
Pirkimo procesas aiškus ir paprastas, kuomet perkamos tokios prekės kaip kojinės arba pėdkelnės.
Tačiau daugybės paslaugų ir produktų pirkimo procesai yra daug sudėtingesni ir į sprendimo procesą
įsitraukia daug daugiau šeimos narių.
Paauglys brolis nori, kad sesei būtų nupirktas dviratis ir ji kuo mažiau laiko leistų jo kambaryje.
Rolės:
Iniciatorius - brolis
Įtakingas asmuo - močiutė
Sprendėjas - mama
Pirkėjas - tėtis
Naudotojas - sesuo
Vaikas nori žaislo, mama galvoja, kad tai būtų gera gimtadienio dovana, tėtis ir mama kartu
nusprendžia, kad dovana tinkama, tėtis nuperka dovaną.
Rolės:
Iniciatorius - vaikas
Įtakingas asmuo - mama
Sprendėjas – mama ir tėtis
Pirkėjas - tėtis
Naudotojas – vaikas
Jeigu kuris nors iš grandinėse esančių narių būtų pasakęs ne, pirkimas būtų neįvykęs.
Paveikslas 16. Vartotojų vaidmuo pirkimo procese namų ūkyje

Marketingo specialistai nuodugniai analizuoja kaip priimami pirkimo sprendimai, tuomet pateikia
produkto marketingo kompleksą taip, kad jis būtų priimtinas visoms sprendime dalyvaujančioms pusėms.
Nors pasaulyje gimsta labai kosmopolitiškas vartojimas ir, pavyzdžiui, paaugliai pradeda rengtis
vienodai, žiūri vienodus filmus, vis tik egzistuoja gan dideli skirtumai tarp kiekvieno iš jaunuolių, jų
pasirinkimai bus skirtingi, įtakos sprendimui pirkti turės psichologiniai vartotojų elgsenos motyvai.
Gyvenimo būdas
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Vartotojo segmento identifikavimas pagal gyvenimo būdą priskiriamas psichologiniam vartotojų
elgsenos segmentavimui. Gyvenimo būdas - tai asmens kasdienis gyvenimas, kuriame atsispindi jo veikla,
pomėgiai, interesas, statusas, principai. Mūsų norai ir poreikiai yra įtakojami vartojimo principų, amžiaus
ir gyvenimo ciklo, juk vegetaro ar be mėsos nei dienos negalinčio gyventi žmogaus, studento ar senjoro
gyvenimo būdai yra skirtingi.
RISC tyrimų agentūros studija Paryžiuje analizavo socialinius pokyčius dvylikoje Europos šalių,
JAV, Kanadoje bei Japonijoje, klasifikavo vartotojus pagal socialines - demografines savybes, socialinį kultūrinį profilį, užsiėmimus, požiūrį į žiniasklaidą, polines pažiūras bei nuotakas ir išskyrė šešis tipus:
5 lentelė. Vartotojų tipai (pagal Kotler P., Armstrong G., Saunders J., Wong V., Rinkodaros principai, p. 218)

Tradicijų puoselėtojai

•

(18%)

Vertina ir puoselėja šalies identitetą: kultūrą, istorinius, visuomeninius,
ekonominius ypatumus;

Namų

židinio

puoselėtojai (14%)

•

Laikosi tradicijų;

•

Neturi intereso būti panašiais į kitų šalių ar tautų gyventojus.

•

Būdingas stiprus prisirišimas prie šeimos, vaikystės aplinkos;

•

Mažiau rūpinasi ekonominiu saugumu nei tradicijų puoselėtojai;

•

Puoselėja nuoširdžius santykius su žmonėmis, supančia aplinka ir
bendruomene;

Racionalių

pažiūrų

atstovai (23%)

Malonumų,

pojūčių

ieškotojai (17%)

•

Netoleruoja smurto.

•

Būdingas gebėjimas valdyti sudėtingas situacijas;

•

Linkę imtis naujų veiklų ir rizikuoti;

•

Labiau vertina savarankišką veiklą, saviraišką nei finansinę naudą;

•

Vertina mokslo ir technologijų teikiamas galimybes, naudą.

•

Vadovaujasi jausmais ir emociniu patyrimu;

•

Bodisi formalių sprendimo priėmimo procesų, nepripažįsta lyderių;

•

Prioritetą teikia bendruomenių grupėms, kuriose vyrauja tarpusavio
pasitikėjimas ir savireguliacijos (savaiminio reguliavimo) principai.

Kovotojai (15%)

Vėjavaikiai (13%)

•

Propaguoja ir puoselėja vertybes, susijusias su pokyčiais visuomenėje;

•

Vertina savarankiškumą;

•

Siekia visapusiškai išnaudoti savo galimybes ir gyvenimą kurti patys.

•

Būdingas spontaniškumas ir individualizmas;

•

Nevertina ir nepalaiko hierarchinių struktūrų, pavaldumo;

•

Nesiekia ir neturi intereso rodyti, pateikti savo gebėjimus;

•

Būdinga lanksti reakcija besikeičiančioje aplinkoje.
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Šioje lentelėje yra pateikta vienos rinkos tyrimų įmonės metodika, kurios pagalba atliktas
segmentavimas, analizuojantis žmonių gyvenimo būdą. Metodikų egzistuoja daugiau. Skirtingos
metodikos išskiria skirtingus vartotojo segmentavimo kriterijus pagal gyvenimo būdą. Renkantis rinkos
tyrimo įmonę reikia analizuoti kiek jos naudojama metodika bus naudinga tiriamai rinkai, kokius
segmentavimo kriterijus ji taiko ir kaip giliai analizuoja vartotojų gyvenimo būdo sąsajas su įmonės
siūlomu produktu rinkai. Kiekvienoje šalyje egzistuoja savi gyvenimo būdo skirtumai.

Asmenybė ir tapatybė
Asmenybė – individo savybės, kurios nulemia bendruosius elgsenos ypatumus (I. Pikturnienė, J.
Kurtinaitienė).
Vartotojo elgsenos analizė asmenybę tiria kaip individą, kuriam yra būdingas savitas pasaulio
suvokimas ir pažinimas, tik jam būdingos charakterio savybės, bet ne kaip žmogų, turintį išskirtinius
gebėjimus, charizmą ar talentą. Žmogus turi įvairiausių savybių, pavyzdžiui, komunikabilumas, lyderystė,
draugiškumas, savarankiškumas, lankstumas, agresyvumas ir t.t.
Žmonių klasifikavimas pagal tipus, tam tikrai žmonių grupei būdingus bendrus bruožus,
mokslininkų yra vadinamas asmenybės tipologija, jų egzistuoja daug ir įvairių. Viena žinomiausių
asmenybės tipologijų – ekstravertų ir intravertų teorija, kurios autorius yra Karlas Gustavas Jungas.
Ekstravertai – tai žmonės, kurie gyvai reaguoja į aplinką, yra jai atviri, greitai užmezga ryšius ir mėgsta
bendrauti, lengvai reiškia savo mintis, jie orientuoti į greitą veiksmą ir rezultatą. Ekstravertai linkę
prieštarauti, mažiau imlūs naujovėms.
Intravertai – ramūs, santūrūs, mažai bendraujantys, linkę į vidinius išgyvenimus, nemėgsta minios,
linkę į vienatvę. Intravertai yra kūrybiški, puikiai atlieka kruopštumo, susikaupimo, valios ir gero
rezultato reikalaujančius darbus, yra puikūs klausytojai ir situacijos vertintojai. Intravertai geba išgirsti
naujas idėjas ir jas įgyvendinti, veda savo komandą į sėkmę.
Asmenybės charakterio ypatybių visuma įtakoja jo, kaip pirkėjo elgseną. Marketingo specialistai
analizuoja kaip mokslininkų identifikuotos asmenybių tipologijos grupės vertina produktą ir jo
marketingo kompleksą, siekia suteikti prekės ženklams tokių asmenybės bruožų, kurie pritrauktų panašiai
save suvokiančius vartotojus. Dažnai identifikuotos tikslinio segmento charakterio savybės yra
suteikiamos prekiniam ženklui.
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Prekės ženklo asmenybė – žmogiškųjų asmenybės savybių rinkinys, siejamas su prekės ženklu (I.
Pikturnienė, J. Kurtinaitienė).
Prekės ženklo asmenybės sukūrimas apima šiuos etapus:
1) Identifikavimas tikslinės grupės ir jos segmentų pagal tai grupei būdingus požymius. Kuriama
prekinio ženklo asmenybė turi atitikti jo vartotojų poreikius bei savybes, tai padeda formuoti ir
puoselėti pirkėjo lojalumą prekiniam ženklui ir pasitikėjimą juo.
2) Atsakyti į klausimą: „Jeigu šis prekinis ženklas būtų žmogus, atstovaujantis identifikuotą tikslinę
grupę ir jos segmentus, koks jis būtų, kokios yra jo kultūrinės, socialinės, asmeninės, psichologinės
elgsenos savybės?“
3) Sukurti komunikacijos strategiją: komunikuojamos vertybės, žodžiai, šūkis, komunikacijos priemonės
ir kanalai. Šis prekinio ženklo asmenybės kūrimo etapas bus įgyvendinamas praktikoje, strategija turi
atitikti identifikuotos tikslinės grupės poreikius ir segmentų charakteristiką, kitaip ji tiesiog nepasieks
vartotojų, jie nesužinos apie produktą bei jo savybes, neįvyks pirkimo – pardavimo sandoris.
4) Identifikavus tikslinę grupę ir jos segmentus, atlikti tyrimą, kad įsitikinti, jog nustatyti vartotojų
poreikiai ir savybės atitinka prekinio ženklo asmenybę. Tam dažniausiai yra atliekami rinkos tyrimai.
Vienas prekinio ženklo komunikacijos praktinių pavyzdžių – tai 2012 m. kovo mėnesį
žiniasklaidoje

pasirodęs

HOUSE

prekės

ženklo

pranešimas

spaudai

(www.verslosavaite.lt/index.php/Radistai-tapo-prekes-zenklo-House-veidu-Lietuvoje.html):
„Populiariausios radijo stoties ZIP FM laidos „Radistai“ vedėjai Jonas Nainys, Rolandas
Mackevičius ir Justinas Jankevičius tapo garsaus Vakarų Europos drabužių jaunimui prekės ženklo
HOUSE veidais Lietuvoje.
HOUSE – tai prekės ženklas drąsiems ir kūrybingiems, smalsiems ir energingiems, maištingos
sielos jaunuoliams. Būtent tokie ir yra jaunimo pamėgti radistai. Jų gyvenimo būdas idealiai atitinka
HOUSE filosofiją – būk jaunas ir laisvas. <...> „HOUSE nauja kolekcija – tikras spalvų mūšis. Tarsi
nuolatinis ieškojimas, nuolatinis maištas, sprogimas spalvų pasaulyje! Galiu apsirengti vos ne viską ir
atrodyti stilingai, išsiskirti iš pilkos minios“ – sako Jonas Nainys. Jo kolega Rolandas Mackevičius
niekada neatsisako išbandyti kažką naujo ar tai, kas yra madinga.
Pasak radisto HOUSE diktuoja jaunimo madas ir puikiai atspindi „gatvių“ stilių. Justinas
Jankevičius buvo nustebęs, kad HOUSE parduotuvėje galima nebrangiai įsigyti madingus ir originalius
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drabužius. „Jaunimas mėgsta rengtis stilingai, o kai dar ir kainos nesikandžioja – iš viso tobula. Būtent
tuo HOUSE ir geri“, - konstatavo radijo laidų vedėjas.
<...> Prekės ženklas HOUSE buvo įkurtas 1997 metais Lenkijoje ir greitai išpopuliarėjo visoje
Europoje. HOUSE pirmas Rytų Europoje pristatė street wear („gatvės mados“) stiliaus drabužius ir tapo
progresyviausiu prekės ženklu. Šiuo metu iš viso veikia daugiau nei 300 HOUSE parduotuvių 15 pasaulio
šalių. Lietuvoje HOUSE parduotuvės įsikūrę Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
HOUSE prekės ženklo auditorija – tai jaunimas, mėgstantis eksperimentuoti su įvairiais stiliais,
klausytis muzikos, laisvalaikį leidžiantis kartu su draugais. Parduotuvės HOUSE siūlo drabužius tiek
merginoms, tiek vaikinams. Merginų kolekcija skirstoma į dvi dalis. Viena yra drąsesnė, skirta
merginoms, kurios mėgsta eksperimentuoti su drabužių stiliais. Kita paprastesnė, tačiau atitinkanti
naujausias mados tendencijas. Vaikinų drabužių stilius artimas gatvės stiliui – laisvas, novatoriškas,
drąsus.“

Paveikslas 17. Prekinio ženklo komunikacija

Vertybės
Vertybės – sąmonės struktūra, paaiškinanti, paaiškinanti žmonių tikslų ir elgsenos principų bei
prioritetų individualius skirtumus (I. Pikturnienė, J. Kurtinaitienė).
Žmogus turi pasąmonėje susikūręs tam tikras normas, jo sąžinei bei suvokimui priimtinus ar
atmestinus reiškinius. Vertybės formuoja žmogaus gyvenimo būdą ir jo elgseną, jos bėgant laikui kinta,
tam tikrais atvejais marketingo specialistai, identifikuodami vartotoją, mato poreikį nustatyti ir jo vertybių
visumą. Tai galima numatyti, kuomet jau yra atlikta tikslinės grupės poreikių analizė ir apibrėžti vartotojų
grupėms būdingi požymiai bei pirkimo įpročiai.
50

6 lentelė. Lyhn Kahle vertybės pagal List of Values (LOV) sąrašą (I. Pikturnienė, J. Kurtinaitienė)

1. Savigarba

4. Priklausomybės jausmas

7. Džiaugsmas ir linksmybės

2. Saviraiška

5. Jaudulys

8. Pagarba

3. Saugumas

6. Pilnatvė

9. Šilti santykiai su kitais

7 lentelė. Vertybių iš LOV ryšys su propaguojama vartotojo veikla (pagal Beatty et al, 1985) (I. Pikturnienė, J. Kurtinaitienė)

Vertybės pagal

Veikla, kuria linkę užsiimti asmenys, labiau

Kitos vartotojo

LOV

puoselėjantys atitinkamą vertybę

savybės

Savigarba

Mažiau mėgsta grupines sporto šakas. Mažiau deda
pastangų rinkdami dovanas, dažniau perka tas
dovanas, kurios išreiškia gavėjo skonį, o ne jų pačių,
nemano, kad iš jų tikimasi dovanų

Saviraiška

Dažniau lankosi kine, slidinėja, rečiau žvejoja

Paprastai jaunesni (iki
29 m.), geriau išsilavinę

Saugumas

Labiau mėgsta žiūrėti sportą, nei juo užsiimti, mažiau
mėgsta grupines, ar laimėjimo reikalaujančias sporto
šakas. Bėgioja, slidinėja. Mažiau šoka ar užsiima
sportu, tačiau turi daugiau pomėgių, medžioja arba
žvejoja

Priklausomybės Mažiau skaito, dažniau žaidžia į laimėjimą orientuotus Menkiau
jausmas

išsilavinę,

sportinius žaidimus, dažniau linksminasi ir vartoja vidutinio amžiaus (apie
alkoholį, dažniau važinėja dviračiu, vaikšto į kiną, turi 34 m.)
daugiau pomėgių, lanko kultūros renginius, naudojasi
kompiuteriu, labiau mėgsta žiūrėti sportinius žaidimus
per TV, nei sportuoti patys, mėgsta grupinę veiklą

Jaudulys

Dažniau bėgioja, labiau mėgsta užsiimti įvairiomis Paprastai jaunesni (iki
sporto

šakomis

(grupinėmis,

komandinėmis, 29 m.)

individualiomis, laimėjimo reikalaujančiomis), nei jas
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Vertybės pagal

Veikla, kuria linkę užsiimti asmenys, labiau

Kitos vartotojo

LOV

puoselėjantys atitinkamą vertybę

savybės

žiūrėti per TV, daugiau linksminasi ir vartoja
alkoholio, slidinėja, važinėja dviračiais, vyksta į
žygius, plaukioja, žaidžia golfą. Mano, kad iš jų
tikimasi dovanų. Mažiau aukoja
Mažiau

Pilnatvė

veikiami

draugų,

renkantis

laisvalaikio

leidimo būdą. Mažiau linksminasi, klausosi muzikos,
šoka, žaidžia žaidimus ir vartoja alkoholio
Džiaugsmas

ir Daug sportuoja (bėgioja, slidinėja, važinėja dviračiu), Paprastai jaunesni (iki

linksmybės

mėgsta įvairias (grupines, komandines, individualias, 29 m.)
laimėjimo reikalaujančias) sporto šakas, daugiau
linksminasi ir vartoja alkoholio, dažnai lankosi kine,
klauso muzikos, šoka, keliauja į turistinius žygius,
lankosi varžybose. Perka dovanas, kurios mažiau
išreiškia jų pačių skonį. Mažiau aukoja

Pagarba

Rečiau eina pasivaikščioti, slidinėti, važinėja dviračiu, Turi didesnes pajamas
vyksta į žygius, turi mažiau pomėgių. Dažniau žaidžia
bouilingą. Mano, kad iš jų tikimasi dovanų, tačiau
rečiau dovanoja be progos

Šilti

santykiai Dažniau dovanoja dovanas be progos

su kitais

Motyvacija
Motyvas – poreikis, kuris skatina asmenį stengtisjį patenkinti. (Philip Kotler, Gary Armstrong,
John Saunders, Vronica Wong)
Motyvacijos vienas pagrindinių tikslų – atsakymas į klausimą „Kodėl“? Kai kurie motyvai būna
biologiniai – tai alkis, troškulys, kai kurie psichologiniai, pavyzdžiui, noras būti pripažintam, pastebėtam,
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įvertintam. Yra įvairių motyvacijos teorijų, pačios populiariausios Z. Froido motyvacijos teorija ir A. H.
Maslow poreikių hierarchija.
Z. Froido motyvacijos teorija teigia, jog žmonės nesuvokia tikrųjų elgsenos priežasčių,
psichologiniai veiksniai egzistuoja pasąmonėje, todėl žmogus negali iki galo suvokti savo motyvacijos.
Praktiniame gyvenime marketingo specialistai šią teoriją naudoja ne itin dažnai, bet reklamos kūrėjams,
kuriems įdomu subtilesni poveikio vartotojams būdai, šios teorijos pritaikymas yra aktualus.
A. H. Maslow išskiria penkias poreikių grupes – nepatenkinus apatinių piramidės poreikių,
paprastai neįmanoma patenkinti aukštesnių, tačiau autorius sykiu teigia, kad klasifikacija ne visada
galima taikyti pagal nustatytas pakopas, tas pats veiksmas tam tikrais atvejais gali tenkinti du skirtingus
poreikius, kurie vienas nuo kito yra nutolę per kelias pakopas.
Skirstymas ir trumpas aprašymas pateikiamas grafike.
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Paveikslas 18. Poreikių grupės pagal Maslow

Marketingo motyvacijai yra labai svarbu emocijos, kurias sukelia prekė, analizė. Teigiami
pojūčiai, sukelti įsigijus prekę, motyvuoja ją vartoti, įsigyti ir vėl. Prekės ženklo ir vartotojo emocijai
analizuoti yra atliekami specialūs tyrimai, mokslininkai net yra sukūrę emocijų klasifikavimą.

Suvokimas
Suvokimas – ankstesnės patirties veikiamas psichologinis objektų jutimas, priskyrimas
kategorijoms, ir reikšmės jiems suteikimas (I. Pikturnienė, J. Kurtinaitienė).
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Motyvuotas žmogus pasiryžęs imtis veiksmų, tačiau skirtingi žmonės skirtingai elgsis. Iš tos
pačios vietos į mokyklą galima nueiti skirtingais keliais. Žmonės pastebi ne visus, o tik kai kuriuos
faktus, dalį informacijos jie iškraipo, yra sakoma „išgirdo kaip pats norėjo išgirsti“. Pastebėjęs tam tikrus
reiškinius asmuo juos savaip suvokia, nebūtinai įsimina. Geriausiai įsimenama yra ta informacija, kuri
atitinka požiūrius ir įsitikinimus, yra artimai susijusi su poreikiais. Keturiolikmečių nedomina vaistai
sąnarių skausmui malšinti, kai vyresnio amžiaus žmonėms tai aktualus produktas. Skirtingi vartotojai
jiems siūlomas prekes ir jų naudą suvokia skirtingai. Marketingo specialistai ieško būdų, kaip atkreipti
vartotojo dėmesį ir formuoti vartotojo nuomonę pagal norimas pateikti produkto savybes. Pavyzdžiui,
reklama pateikiama kontrasto principu, naudojamos išskirtinės atomazgos, stengiamasi reklamą pateikti
būtent tuo metu, kai vartotojui reikia tos prekės.
Marketingo specialistai yra atsakingi už šias suvokimo sritis (I. Pikturnienė, J. Kurtinaitienė):
•

kokybės suvokimas;

•

prekių ženklų, logotipų, prekių simbolių ir marketingo komunikacijos kūrimas;

•

pakuotės kūrimas;

•

kainos suvokimas;

•

prekės įsigijimo rizikos suvokimas.

Įsitikinimai ir požiūriai
Vartotojai, įsigiję produktą arba turėdami informaciją iš aplinkos dažniausiai susidaro apie jį tam
tikrą požiūrį arba nuostatą.
Įsitikinimas – vidinė žmogaus būsena, kai jis tiki, kad faktai, teiginiai, objektų tarpusavio ryšiai
yra teisingi (I. Pikturnienė, J. Kurtinaitienė).
Požiūris – būdas, kuriuo individas žvelgia ir vertina objektus bei reiškinius. Požiūriai nulemia,
individui patinka ar nepatinka tam tikri dalykai ir kaip jis elgiasi jų atžvilgiu (I. Pikturnienė, J.
Kurtinaitienė).
Įsitikinęs žmogus, kad ekologiški produktai yra sveikos gyvensenos ir kasdieninės energijos
pagrindas, perka ekologinius ūkius turinčius ūkininkų produktus ar parduotuvėse ekologiškų produktų
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etiketėmis ir logotipais paženklintus produktus. Jeigu paaiškėtų, kad produkto ženklinimas neatitinka
realybės, greičiausiai, atsiras nuostata nepirkti jam melavusio prekės ženklo produktų.
Atitinkamai verslininkai, identifikuodami vartotojų poreikį augančiai paklausai ekologiškų
produktų formuoja paklausą. Lietuvoje yra gausu ūkininkų turgelių, kur ne visi ūkininkai siūlo
ekologiškus produktus, tad atsiranda niša atsirasti ekologiškų ūkių maisto produktų nuotolinei prekybai –
elektroninėms parduotuvėms internete. Jau yra ūkininkų, kurie yra atsidarę elektronines parduotuves ir
prekiauja iš savo ūkio elektroninės komercijos pagalba, žmonės užsako produktus pas ūkininkus, o šie
užsakymą išsiunčia kurjerių pagalba.
Kai įsitikinimai būna klaidingi ir neteisingi, marketingo specialistų darbas – juos pakeisti.
Įsitikinimas yra stiprus požiūris, tad pastarąjį pakeisti kur kas lengviau nei požiūrį.
Marketingo sričiai ypač svarbūs vartotojų požiūrio tipai yra:
•

Stereotipai – tai nusistovėjusi nuomonė ar pavyzdys pagal tam tikrus bruožus. Keisti stereotipus yra
labai sudėtinga.

•

Etnocentrizmas ir priešiškumas prekės šalies kilmei.
Vartotojų etnocentrizmas – konkrečios šalies vartotojų įsitikinimas, kad pirkti užsienyje

pagamintas prekes yra nederama ir net nemoralu, nes tai daro žalą vidaus ekonomikai, mažina darbo
vietų skaičių ir yra nepatriotiška (I. Pikturnienė, J. Kurtinaitienė).
Priešiškumas prekės kilmės šaliai – vartotojų pyktis konkrečios kilmės šalies atžvilgiu, kylantis
dėl ankstesnių ar tebevykstančių politinių, karinių, ekonominių ar diplomatinių įvykių I. Pikturnienė, J.
Kurtinaitienė).
Vartotojo lojalumas. Šiandien bene visi turime bent po vieną lojalumo kortelę, kurią naudojame
pirkdami prekes, visi suvokiame, kad šių kortelių teikiamų pasiūlymų tikslas, kad vartotojas liktų
patenkintas, grįžtų ir pirktų dar ne vieną kartą. Žemiau pateikiamoje lentelėje pristatomos skirtingų
mokslininkų pateikiamos vartotojų lojalumo sampratos.
8 lentelė. Vartotojų lojalumo sampratos (parengta pagal A. Bakanauskas, L. Pilienė „Vartotojų lojalumas: teoriniai ir
praktiniai aspektai“ Vytauto didžiojo universitetas, Kaunas 2009)

Metai

Autorius

Samprata
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Metai

Autorius

Samprata

1999

R. L. Oliver

Pirkimas ir noras vartoti produktą ar paslaugą ir ateityje,
pasireiškiantis to paties prekės ženklo pakartotiniais pirkimais,
nepaisant situacinių aplinkybių bei marketingo veiksmų įtakos,
skatinančių pereiti pas konkurentus.

C. A. Lovelock

2001

Vartotojo noras palaikyti ilgalaikius ryšius su organizacija,
pakartotinai pirkti ir naudoti išskirtinai pastarosios siūlomas
prekes ir paslaugas bei savanoriškai rekomenduoti organizaciją
draugams ir kolegoms.

Žinios
Žinios - tai kaupiama ar sukaupta informacija. Žmonės kaupia žinias, nes:
•

tai yra būtina, norint egzistuoti ir išgyventi: suvokti aplinką, reiškinius, daiktus, būti raštingam, įgyti
žinias profesinei veiklai, išmanyti apie produktus, kuriuos perki ir vartoji...

•

tai yra įdomu, smalsu: domėjimasis faktais, literatūra, kitų žmonių gyvenimais....

•

tai yra įpiršta: informacija, kuri pasiekia žmonės, nors šie jos ir neieško, pavyzdžiui reklama.
Viena svarbiausių marketingo užduočių – kad vartotojai sužinotų apie produktą, jo savybes,

teikiamą naudą, išskirtinumą ir kaip reikia tinkamai ją naudoti. Pavyzdžiui, vyresnių klasių moksleiviai,
galvodami kur studijuoti, domisi auštųjų mokyklų studijomis, kaupia žinais kur galėtų studijuoti
pasirinktą specialybę, kokios yra mokymo programos. Kuo labiau moksleiviai domėsis suteikiama
paslauga, tuo labiau jie bus įtraukti į paslaugos suteikimo procesą. Atitinkamai aukštųjų bei aukštesniųjų
mokyklų marketingo specialistai ieško sprendimų kaip kuo efektyviau pateikti moksleiviams informaciją,
paskatinti moksleivį pasirinkti studijas jų atstovaujamoje mokslo institucijoje.
9 lentelė. Žinių įtaka vartotojo elgsenai. Gerosios patirties pavyzdys

TEMOS BENDRAAUTORIUS
UAB „Idėjų spaustuvė“
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Ernestas Žvaigždinas
Žinios
UAB „Idėjų spaustuvė“ 2005 m. veiklą pradėjo kaip
marketingo ir komunikacijų bendrovė. Augant
informacinių technologijų rinkai, įmonė pradėjo
specializuotis mobilių technologijų bei marketingo
programinės įrangos gamybos srityse.
Kauno

technologijos

universitetas

(KTU)

yra

susikūręs

programėlę „Ką studijuoti“, kurią moksleiviai gali parsisiųsti į
išmaniuosius telefonus.
Mobili aplikacija suteikia moksleiviams šias galimybes:
•

informaciją apie aukštąją mokyklą;

•

informacija apie priėmimo sąlygas;

•

atlikti specialų testą, kad įsivertinti gebėjimus ir
tinkamai pasirinkti studijas KTU.

Mobili

aplikacija

suteikia

marketingo

specialistui

šias

galimybes:
•

gauti informaciją apie moksleivius, atlikusius testą;

•

atsirinkti studentus pagal gebėjimus atitinkančius KTU studijų kryptis;

•

formuoti ir palaikyti santykius su potencialiais studentais. Moksleivio parsisiuntimas mobilios
aplikacijos į savo telefoną - faktas, kad jis ieško informacijos, kaupia žinias, įsitraukia į vartojimo
procesą.

Testo atlikimas – tai informacija mokymo įstaigai apie moksleivio ketinimus studijuoti, jo gebėjimus ir jam
tinkamiausią studijų sritį.
Testo atlikimas – tai galimybė aukštajai mokyklai palaikyti komunikaciją su potencialiu studentu, teikti
būtent su jo studijų sritimi susijusią informaciją. Moksleiviai, turintys aplikaciją mobiliame telefone, gali
nuolat gauti naujienas apie juos dominančią studijų sritį ar planuojamą rinktis profesiją, nes juos dominanti
aukštoji mokykla ‚visada po ranka‘.
Mobili aplikacija, duotu atveju, tai - galimybė teikti informaciją tiksliniam segmentui pagal jo poreikį,
skatinti jo domėjimąsi, žinias bei pasirinkimą studijuoti KTU.
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2.2. Rinkos segmentavimas ir tikslinės rinkos parinkimas.
Rinkos segmentavimas
Segmentus sudaro pirkėjai, kurie tarpusavyje skiriasi arba yra panašūs vienu ar keliais požymiais.
Rinkos segmentavimo apibrėžiamai (L. Unterhauser, 2006):
•

Segmentavimas – tai rinkos tyrimo procesas, kai rinka suskaidoma į atskiras pirkėjų grupes, kurioms
reikia skirtingų prekių, skirtingų prekių pateikimo ir rėmimo veiksmų;

•

Segmentavimas – tai rinkos skaidymas į dalis, kurios vienodai ar panašiai reaguoja į marketingo
veiksmus.
Tiek teorijoje, tiek praktikoje egzistuoja įvairūs segmentavimo variantai su jiems taikomais

kriterijais. Kotler ir Keller (2006) pateikia 4 grupes segmentavimo kriterijų:
10 lentelė . Segmentavimo kriterijų grupės

Demografiniai:

Geografiniai:

Amžius

Regionas

Lytis

Miestas, kaimas, didmiestis

Šeimos dydis

Miesto dydis

Rasė

Šalies dydis

Tautybė

Tankumas

Pajamos

Klimatas

Išsilavinimas ir užsiėmimas
Profesija
Psichologiniai:

Vartotojo elgsenos:

Asmeninės savybės

Vartojimo kiekis/ dažnumas

Motyvai

Vartojimo statusas: požiūris į įmonę ir jos
prekes, pasiruošimo vartoti lygis

Gyvenimo būdo stilius
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Socialinė klasė

Vartojimo paskirtis ir siekiama nauda
Lojalumas
Jautrumas kainai

Šiuos kriterijus būtų galima suskirstyti į dvi segmentavimo grupes:
•

Segmentavimas pagal pirkėjų išorinius požymius: geografiniai, demografiniai, psichologiniai.

•

Segmentavimas pagal vartotojo elgseną - pirkėjų elgesį prekės atžvilgiu.
Įmonės, naudojančios nediferencijuoto marketingo tikslinės rinkos identifikavimo strategiją,

orientuojasi į visus pirkėjus - visą potencialią rinką, yra kuriamas masinis produktas masiniam vartojimui.
Šios strategijos, dar vadinamos masinis marketingas, pliusas - produktai parduodami dideliam vartotojų
kiekiui, dėl to juos galima pagaminti pigiau.
Rinkos segmentavimo privalumas – atskiro segmento poreikius patenkinti yra lengviau negu visos
rinkos. Paprastai marketingo specialistai galvoja ne apie vieną segmentą, o visi segmentai yra skirtingi,
turi tik jiems būdingus požymius, todėl kiekvienam iš jų yra reikalinga atskirai sukurti marketingo
strategiją ir veiksmų planą. Įmonei, numačiusiai kelis potencialius segmentus, svarbu teisingai pasirinkti,
į kokius segmentus ji fokusuosis.
Ar marketingo specialistams užtenka „sugalvoti“ tikslinę rinką ir jai labai patikti? Deja, ne. Dar
svarbu ją išmatuoti:
•

įsivertinti vartotojų kiekį: suprasti, kokia tikslinės rinkos vartotojų dalis pasirinks jos produktą, o
kokia konkurentus ir kodėl?

•

kaip vartotojai suvokia produkto teikiamą naudą ir kodėl?
Atsakymai į šiuos klausimus yra svarbūs kriterijai, siekiant įtikinti segmentus, kad jiems siūlomas

produktas geriausiai tenkina jų poreikius. Norint gauti efektyvią informaciją būtina atlikti rinkos tyrimą.
Marketingo tyrimas apima potencialių ir esamų vartotojų analizę, nustatant produkto segmentus ir
vertinant jų požiūrį įvairiose produkto gyvavimo stadijose.
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Hajamas (1999) pagal tyrimus atlikusias rinkos tyrimų kompanijas yra įvardinęs šias specializuotų
marketingo tyrimų sritis:
•

Naujo produkto tyrimas;

•

Rinkos segmentavimas/ struktūra;

•

Pirkimų tyrimai;

•

Prekės pardavimo tyrimai;

•

Rinkų modeliavimas;

•

Įpakavimo dizainas;

•

Bandomasis marketingas;

•

Parduotuvių auditas;

•

Tyrimo procesas;

•

Reklamos teksto vertinimas;

•

Reklamos efektyvumas;

•

Firminių prekių vertinimas;

•

Didmeninės prekybos marketingas;

•

Konkurentų sugebėjimai;

•

Azijos rinkos;

•

Plataus vartojimo prekės;

•

Parduotuvių apžiūra;

•

Reklaminių skelbimų tekstų tyrimas;

•

Bendro įvaizdžio tyrimas;

•

Vartotojų pasitenkinimas;
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•

Duomenų surinkimas ir apdorojimas;

•

Demografinė analizė;

•

Etninės rinkos;

•

Stebėjimai;

•

Orientuotos grupės;

•

Maistas ir gėrimai;

•

Apklausos parduotuvėje;

•

Pašto tyrimai.
Segmento apibūdinimui svarbu tai, kad:

•

Segmentas būtų lengvai aprašomas, nustatomi vartotojų bruožai;

•

Segmentas būtų pakankamai didelis, kad būtų uždirbamas pelenas;

•

Segmentas būtų lengvai pasiekiamas, tai yra, kad nedaug kainuotų reklama, pardavimai;

•

Būtų galima įvertinti konkurento įtaką segmente.
Marketingo tyrimai priklauso nuo turimo biudžeto, kuo daugiau įmonė investuoja į tyrimus, tuo

geresnių rezultatų galima pasiekti. Įmonės, kurios neturi pakankamai lėšų samdyti profesionalias
marketingo tyrimų kompanijas, atlieka apklausas organizacijos viduje. Populiariausia informacijai
reikalingų duomenų gavimo rūšis – pirminiai duomenys, renkami konkrečiai marketingo problemai
spręsti, dažniausiai yra naudojama apklausa. Kuomet tyrimas yra atliekamas įmonės viduje, o klausimyną
formuoja įmonės darbuotojas, patartina, kad jį peržiūrėtų rinkos tyrimų agentūros specialistas.

Pozicionavimas
Atlikus rinkos tyrimą yra apibrėžiama produkto vertė, identifikuojamos tikslinės rinkos grupės ir
segmentai. Įmonės, žinodamos ir suprasdamos vartotojus, sukuria pozicionavimą.
Pozicionavimas yra apibrėžiamas kaip (R. Virvilaitė, 2008):
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•

veiksmai, kurių reikia, kuriant įmonės pateikimą ir jos įvaizdį nukreipiant į tai, kad tikslinės vartotojų
grupės sąmonėje būtų užimta išskirtinai teigiama padėtis (Kotler, 1988);

•

tai prekės ar įmonės įvaizdžio kūrimas vartotojo sąmonėje, siekiant išskirti ją iš konkurentų (Pranulis
ir kt., 2000);

•

tai yra vieta vartotojo sąmonėje, kurią įmonė nori, kad jos prekės ženklas užimtų – nauda, apie kurią
įmonė nori, kad vartotojas galvotų, kai jie galvoja apie įmonės prekės ženklą; tai yra pažadas vertės,
kuri pristatoma tokiais būdais, kad išskirtų iš kitų (Davis, 2002);

•

nurodo poziciją rinkoje, kurią įmonė, prekė ar paslauga turi užimti, ir kuri būtų įmonei palanki bei
išskirianti iš konkurentų (Marketingo enciklopedija, 2001)
Yra skiriamos 2 pozicionavimo rūšys (19 pav.):

Pozicionavimo
rūšys

Įmonės

Produkto ar prekės

pozicionavimas

ženklo pozicionavimas

Įmonės pozicija rinkoje apima šiuos

Produkto ar prekės ženklo pozicija

kriterijus:

rinkoje apima šiuos kriterijus:

•

Kaina

•

Kokybė

•

Produktų derinys

•

Siūloma vertė vartotojų
atžvilgiu

•

Konkurentai

Paveikslas 19. Pozicionavimo rūšys
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Pozicionavimo etapai:
•

esamos pozicijos nustatymas;

•

norimos pozicijos nustatymas;

•

strategijos parinkimas norimai pozicijai pasiekti.
Norint nustatyti poziciją, pirmiausia reikia atlikti esamos situacijos analizę, tai yra, apibrėžti

svarbiausius organizacijos ar produkto požymius, kurie asocijuojasi vartotojo pasąmonėje su
organizacijos veikla ar produkto/ prekinio ženklo siūloma nauda, verte. Nustačius norimą poziciją yra
pasirenkama pozicionavimo strategija.
Batra, Myers, Aaker (1996) ir Kotler (2000) išskiria tokias pozicionavimo strategijas (R.
Virvilaitė, 2008):
•

pozicionavimas pagal produkto savybes;

•

pozicionavimas pagal produkto teikiamą naudą;

•

pozicionavimas pagal kainą ir kokybę;

•

pozicionavimas pagal vartojimo būdą ar situaciją;

•

pozicionavimas pagal vartotoją;

•

pozicionavimas pagal prekių grupę;

•

pozicionavimas pagal konkurentą;

•

pozicionavimas pagal kultūros simbolius (naudojami kultūros simboliai, užimantys reikšmingą
poziciją, kad iškirti produktą iš konkurentų, vartotojų grupei reikšmingas simbolis yra siejamas su
prekės ženklu).

Vartotojų sprendimo pirkti priėmimo procesas
Sprendimą pirkti įtakoja šie veiksniai:
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Situacija

Poreikio
atsiradimas

Psichologiniai veiksniai

Informacijos
paieška

Alternatyvų
įvertinimas

Socialiniai veiksniai

Sprendimo
pirkti
priėmimas

Reakcija
nusipirkus

Paveikslas 20. Sprendimą pirkti įtakojantys veiksniai

•

Poreikio atsiradimas. Šiame etape marketingo specialistui reikia išsiaiškinti kokios buvo situacijos ar
veiksniai, paskatinę pirkėją įsigyti vieną ar kitą produktą. Poreikį gali sukelti dirgikliai:
o vidiniai, pavyzdžiui, tokie kaip alkis, troškulys, šaltis;
o išoriniai, pavyzdžiui, tokie kaip kvapas iš bandelių parduotuvės ar draugo nusipirkti nerealūs
sportiniai marškinėliai.

•

Informacijos paieška. Vartotojo sprendimą pirkti įtakoja jo turima informacija apie produktą. Jeigu
mus vilioja bandelės kvapas, greičiausiai informacijos apie ją neieškosime, o tiesiog viliojančią
bandelę nusipirksime ir suvartosime. Tačiau, jeigu iškilo noras įsigyti išmanų telefoną, informacijos
reikės. Žinoma, gali padėti visagalis ‚Google‘, tačiau be internetinės paieškos yra daug kitų būdų
informacijai gauti, mes klausiame draugų, pažįstamų, užsukame į parduotuves susipažinti su
produktais, juos išbandyti ar pasikonsultuoti su pardavėjais.

•

Alternatyvų įvertinimas. Priimdamas sprendimą pirkti vartotojas įvertina produkto prekinį ženklą,
kainą, jo savybes bei alternatyvas: „patikimas – nepatikimas“, „pigu – brangu“, „gražu – negražu“,
„skanu – neskanu“, “pritinka – nepritinka“...
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•

Sprendimas pirkti. Sprendimą pirkti gali pakoreguoti tokie veiksniai kaip kitų žmonių nuomonė
(pavyzdžiui, nuomonė draugo, kuris išbandė kelis dviračius ir yra autoritetas šioje srityje) arba
pasikeitusi situacija (pavyzdžiui, patirtos nenumatytos išlaidos ar pasikeitę oro sąlygų prognozės).

•

Reakcija įsigijus prekę. Sakoma, kad nepatenkintas produktu klientas apie nepavykusį pirkinį
pasiskundžia vienuolikai žmonių. Įmonės privalo žinoti, ar jų klientai patenkinti produktu, esant
poreikiui koreguoti situaciją, kad išsaugoti vartotoją ir nesumažinti savo galimybių padidinti pirkėjų
skaičių.
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3. Naujo produkto kūrimas ir kainos nustatymas

3.1. Produktas - marketingo komplekso elementas
Kaina (price) - tai vertė išreikšta pinigais; tai prekės, paslaugos, aktyvo ar ekonominių išteklių
vertė (B. Martinkus, V.Žilinskas).
Aktyvas (asset) – tai asmens ar bendrovės rūšis ir nuosavybė, turinti piniginę vertę. Aktyvų yra dvi
pagrindinės rūšys: a) materialieji aktyvai (pavydžiui, įmonė ir įrengimai, žemė, ilgai vartojamos prekės,
tokios kaip šaldytuvas, automobilis ir pqan.); b) finansiniai aktyvai (pavyzdžiui, pin igai, banko indėliai,
vertybiniai popieriai (B. Martinkus, V.Žilinskas).
Rinkos kaina (market price) – tai tikroji prekės ar paslaugos kaina mainų metu; tai kaina, kuriai
esant prekės ar paslaugos pasiūlos kiekis visiškai atitinka paklausos kiekį (B. Martinkus, V.Žilinskas).
Paklausa (demand) – perkamos prekės ar paslaugos kiekio priklausomybė nuo tos prekės ar
paklausos kainos; tai vartotojo noras ir pajėgumas pirkti prekę ar paslaugą konkrečia kaina (B.
Martinkus, V.Žilinskas).
Pasiūla (supply) – parduodamos prekės ar paslaugos kiekio priklausomybė nuo tos prekės ar
paslaugos kainos; tai prekės ar paslaugos kiekis, kurį pardavėjai norėtų ir galėtų parduoti konkrečia
kaina (B. Martinkus, V.Žilinskas).
Taip ekonomikos pagrindų teorijoje yra apibrėžiama kaina, paklausa ir pasiūla. Gali atrodyti, kad
kainos nustatymas marketingo specialistamas yra nesvarbus ir nuobodus darbas, palyginti su marketingo
specialisto daromais sprendimas, kuriant reklamą ar besirūpinanant produkto kūrimo subtilybėmis. Tačiau
kaina yra toks pat svarbus ir nenuobodus marketingo komplekso elementas, kaip ir produktas,
paskirstymas bei rėmimas, kaina ypač stipriai įtakoja pajamas ir pelną. Marketingo požiūriu kaina yra
apibrėžiama taip:
Kaina - marketingo komplekso elementas, apimantis sprendimus ir veiksmus, susijusius su kainų
nustatymu ir keitimu.
Kaina yra svarbi pozicionavimo strategijai, nes ji gali būti laikoma kokybės parametru, kaina gali
būti pirmas pasirinkimo kriterijus, renkantis produktą konkuruojančių produktų atžvigiu ir t.t. Pavyzdžiui,
kainai jautriose rinkose įmonės, norėdamos palaikyti konkurencingą kainą, turi arba mažinti išlaidas, arba
ieškoti kūrybiškų sprendimų, kad parduoti produktus kainai jautriems segmentams.
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Verslo įmonės tikslas yra uždirbti pinigus – gauti pelną. Gamintojas ar paslaugos teikėjas yra
suinteresuotas tokia kaina, kuri padengtų visas gamybos ar projekto realizavimo sąnaudas ir užtikrintų
pelną.
Pelnas = visos pajamas – visos išlaidos
Pelnas = (vieneto kaina x parduotų vienetų kiekis) – visos išlaidos
Įvedant naują produktą į rinką ir nustatant kainą yra įsivertinamas „lūžio taškas“ t.y. kada pajamos
bus didesnės už išlaidas. Kada turi būti gaunamas pelnas – šiandien ar po kelių metų – priklauso ir nuo
įmonės savininkų norų, ir nuo esamos situacijos įvertinimo, tai yra, kainos nustatymą įtakojančių vidinių
bei išorinių veiksnių.

3.2. Naujo produkto kūrimas ir kainodaros procesai. Kainos nustatymą įtakoja vidiniai
(įmonės) ir išoriniai (rinkos) veiksniai

Paveikslas 21. Kainos nustatymą įtakojantys veiksniai

Vidiniai veiksniai
Marketingo tikslai ir strategija labai priklauso nuo rinkos, įmonės veiklos srities, produkto
gyvavimo ciklo. Pakalbėsime apie tikslus, dažniausiai keliamus naujam produktui ir kaip jie atsispindi
kainodaros organizavime.
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Paveikslas 22. Naujam produktui keliami tikslai

•

Išgyvenimo tikslas. Išgyvenimo tikslas įmonei iškyla tada, kai rinkoje daug gamintojų, didelė
konkurencija, dažnai keičiasi vartotojų poreikiai. Norėdamos išlaikyti darbuotojus ir parduoti prekes,
įmonės mažina produktų kainas. Šis tikslas yra trumpalaikis, nes su minimaliu pelnu ar be jo įmonė
išgyventi ilgai negali ir bus priversta pasitraukti iš rinkos.

•

Pelno maksimizavimas. Turėdamos pelno maksimizavimo tikslą įmonės nustato maksimaliai didelę
kainą, siekiant gauti maksimalų pelną iš kiekvienos parduotos prekės. Tačiau tai įmanoma ne visose
srityse. Dažniausiai šią strategiją naudoja įmonės, gaminančios arba kuriančios pardavimui prestižines
prekes arba paslaugas tiems vartotojams, kurie nėra jautrūs kainai. Ši tikslas yra pasirenkamas ir
tuomet, kai rinkoje nėra daug konkurentų, kai nėra galimybės produktus tiesiogiai palyginti su kitais.

•

Pardavimo apimties didinimas. Įmonės siekia parduoti kuo daugiau prekių, daugiau nei parduoda
konkurentai. Šiuo atveju, dažniausiai taikomu masinės paklausos prekėms, įmonė gauna nedidelį
pelną iš vienos parduotos prekės, bet, parduodant didelius kiekius prekių, sumoje pelnas gaunasi
didelis. Įmonė, parduodanti daug produkcijos, tampa rinkos lydere ir vėliau gali ją lengviau valdyti,
kontroliuoti. Tikėtina, kad dėl parduodamų didelių produktų kiekių įmonė gali mažinti savikainą.

•

Rinkos užėmimo. Įmonės, kurių tikslas yra užimti dominuojančią poziciją rinkoje, mano, kad šis
tikslas garantuoja didžiausią ilgalaikį pelną ir suteikia galimybę nustatyti konkurentų atžvilgiu
optimaliausią produkto kainą, kuri dengia gamybos, pardavimo kaštus bei generuoja pelną. Įvedant
prekę į rinką, produkto kaina būna įsivertinama ir „suderinta“ pagal konkurentų atitinkamos kokybės
prekių kainas.
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•

Kokybės lyderio. Įmonė gali kelti sau tikslą, kad jos prekės kokybė rinkoje būtų aukščiausia. Produkto
kaina taip pat bus didelė.

•

Kiti vidiniai veiksniai kainos formavime. Pačią mažiausią kainą, kokią gali nustatyti įmonė, nulemia
jos sąnaudos – kaštai, tai yra, kiek įmonė išleidžia pinigų prekei, kol ji patenka pas pirkėją. Natūralu,
kad įmonė negali pardavinėti savo prekių už mažesnę pinigų sumą, nei visos patirtos išlaidos. Išimtis
yra tik dempingas – kai viena iš įmonių, norėdama sužlugdyti konkurentus pardavinėja savo prekes
mažesne nei rinkos kaina.

Išoriniai veiksniai
Skiriami šie išoriniai veiksniai, veikiantys įmonės produktų/paslaugų kainą:
•

Rinka ir paklausa. Susipažinkime su pasiūlos – paklausos dėsniu. Paklausos kreivė rodo, kiek prekių
bus parduodama rinkoje skirtingomis kainomis, kuo kaina didesnė, tuo mažiau jos nupirks, tai yra,
bus mažesnė paklausa. Ir atvirkščiai, - kuo kaina mažesnė, tuo didesnis skaičius žmonių galės sau
leisti įsigyti prekę arba didesnį jos kiekį.

Paveikslas 23. Paklausos kreivė

Kodėl daromos kainų akcijos? Įmonei sumažinus kainas, vartojimas išauga. Jeigu išaugus vartojimui
yra gaunama didesnė finansinė nauda nei praradimas iš suteikiamos nuolaidos, vadinasi, kainą
mažinti yra verta.
Paanalizuokime unikalaus produkto rinkoje atsiradimą ir kainodarą. Sakykime, pasirodo produktas,
kurį teikia tik viena įmonė. Kaina didelė, įmonė naudoja „grietinėlės nugriebimo“ strategiją. Kitos
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įmonės, matydamos, kad verslas klesti, taip pat pradeda pardavinėti panašius produktus, taigi,
atsiranda didesnė pasiūla. Pirmoji įmonė išlaikydama didelę kainą nebegali parduoti tokio pat kiekio
gaminių kaip prieš tai, tikėtina, kad ji sumažins produkto kainą.
Taip veikiantį pasiūlos - paklausos dėsnį ekonomistas A. Smith pavadino nematoma rinkos ranka.
Paklausos kreivė skirtingoms prekėms sąlygoja skirtinga paklausos lygį. Yra prekių, kur padidinus
kainą vartojimas kris labai smarkiai, o yra prekių, kur labai nežymiai. Pirmųjų prekių paklausą
vadinsime elastinga, o antrųjų – neelastinga. Elastingų prekių pavyzdžiai: rūbai, pramogos.
Neelastingų prekių pavyzdžiai: benzinas, pagrindiniai maisto produktai.
•

Konkurencija. Įmonė, nustatydama savo produkto kainą, būtinai turi išstudijuoti konkurentų siūlomų
analogiškų produktų kainas. Įmonės randa įvairių būdų ir galimybių kaip surinkti konkurentų kainas:
siekia per kitų įmonių vidinius darbuotojus gauti konkurentų kainoraščius, siunčia savo agentus į
prekybos centrus surašinėti analogiškų produktų kainas ir kt.

•

Ekonominė padėtis. Kainos nustatymą įtakoja ir ekonominiai veiksniai, tokie kaip infliacija,
ekonominė krizė, prekių bumas ar paklausos sumažėjimas, kreditų išdavimo politika ir palūkanos,
vyriausybės politika, išorinių verslo partnerių reakcija bei požiūris (pavyzdžiui, prekybos tarpininkai)
ir kt. Kiekviena įmonė turi apsibrėžti išorinius veiksnius ir jiems įtaką darančias organizacijas,
įmones, asmenis, kad galėtų analizuoti jų santykį su produkto kaina ir šio santykio kylančias
pasekmes.

3.3. Vartotojo kainų suvokimas ir kainų nustatymo metodai
Kaina dar gali būti apibrėžta kaip piniginė išraiška vertės už kurią vartotojas sutinka sumokėti.
Sakykime „Harley Davidson“ motociklai, turintys daug gerbėjų visame pasaulyje, galbūt, nėra patys
patikimiausi ir techniškai geriausi automobiliai, bet vartotojai sutinka mokėti atitinkamą kainą už
priklausymą „Harley Davidson“ bendruomenei. Vartotojų suvokimas „Harley Davidson“ produkto
atžvilgiu yra lemiamas veiksnys, priimant sprendimą mokėti už produktą aukštesnę kainą.
Dažnai įmonėje darbuotojai klysta sakydami, kad mūsų produktas geresnis nei konkurentų,
pavyzdžiui, technine prasme, nenori pripažinti, jog produktas nepatraukliai įpakuotas ar pardavinėjamas
netinkamose prekybos vietose, bet, jeigu, vartotojas tų kokybinių bei techninių savybių nepastebi, arba jos
nėra tokios svarbios, tai tas „gerumas“ įmonės pardavimams neturės įtakos.
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Šiame skyriuje pakalbėsime apie kainos nustatymo metodus:
•

Sąnaudomis grįstą kainodarą;

•

Į konkurentus orientuotą kainodarą;

•

Į paklausą orientuotą kainodarą.

Sąnaudomis grįsta kainodara
Įmonė prekės kainą nustato apskaičiavusi visus savo kaštus ir pridėdama tam tikrą antkainį –
pelną.
Skaičiuojant produkto kainą svarbu išskirti kintamus ir fiksuotus kaštus. Paprastai kalbant, fiksuoti
kaštai yra tie, kurie išlieka, net įmonei nustojus gaminti. Pavyzdžiui, patalpų nuoma, šildymas,
darbuotojai. Kintami kaštai yra tie, kurie nėra pastovūs. Pavyzdžiui, gaminant produktus tiesiogiai
sunaudotos žaliavos ir medžiagos, kurias, priklausomai nuo kainų rinkoje, įmonė perka pas skirtingus
tiekėjus, taip pat prie kintamų kaštų priskiriamos pardavimų sąnaudoms priklausančios išlaidos,
pavyzdžiui, prekių reklamos, prekių sandėliavimo ir pakavimo išlaidos, jų transportavimas ir kt.
Pavyzdys, skaičiuosime sąlyginio produkto kainą:
11. Produkto kainos skaičiavimo pavyzdys

Kintamos sąnaudos – 10 Lt.
Fiksuotos sąnaudos – 300 000 Lt.
Tikimasi parduoti vienetų - 50 000
Vieneto sąnaudos = kintamosios sąnaudos + pastovios sąnaudos/ pardavimo vienetai = 10 Lt. + 300000/50000= 16
Lt. Nustatysime 10% antkainį, vadinasi pardavimo kaina bus 17,6 Lt.

Analizuojant šį konkretų pavyzdį galime apskaičiuoti lūžio tašką, tai yra, kiek reikia parduoti, kad
pajamų būtų daugiau nei sąnaudų, kuo didesnė kaina, tuo didesnis antkainis, tai reiškia, kad reikės mažiau
parduoti, norint pasiekti pelną.
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Paveikslas 24. „Lūžio taško“ apskaičiavimo grafinio atvaizdavimo pavyzdys

Ar šis kainos nustatymo būdas yra populiariausias? Nebūtinai. Įmonės ne visada skaičiuoja
standartinį antkainį visoms prekėms, bet visada yra būtina žinoti produkto savikainą ir nepardavinėti jų
nuostolingai.
Šio metodo pliusas - gamintojas gauna norimą pelną už kiekvieną parduodamą produktą,
priklausomai nuo situacijos rinkoje kainas galima keisti. Šis metodas atsako į daug įmonės specialistams
reikalingų žinoti klausimų: savikaina, kiek reikia parduoti, kad įmonė padengtų savo kaštus, kiek reikėtų
papildomai parduoti norint padengti, pavyzdžiui, reklamos fiksuotų kaštų padidėjimą.
Sąnaudomis grįstos kainodaros minusas – jeigu įmonė neatsižvelgs į paklausą, gali atsitikti taip,
kad sumažės pardavimai, produktai su nustatyta aukšta kaina nebus perkami. Iš kitos pusės, atsižvelgiant į
situaciją rinkoje, produktą dažnai galima parduoti brangiau nei už nustatytą kainą, sudarytą iš sąnaudų bei
antkainio.

Į konkurentus orientuotos kainodaros metodas
Įmonė savo produktui nustato panašią kainą kaip kad konkurentas yra suteikęs savo gaminiui.
Tokiu būdu susiformuoja tam tikras kainų lygis ir kainos nesikeičia tol, kol vienas ar kitas žaidėjas
nesumažina ar nepadidina kainos. Pakeitus kainą vienam rinkos dalyviui, tada ir kitos įmonės kainą
koreguoja.
Šis metodas veikia konkurencinėse rinkose, kur produktai yra labai panašūs. Konkurencinėse
rinkose žaidėjų yra daug, todėl viena įmonė negali diktuoti savo sąlygų. Įmonė negali nustatyti didesnės
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kainos nei kitos įmonės, nes vartotojai pasirinks kitą prekę, todėl įmonei belieka viena išeitis – mažinti
sąnaudas.

Į paklausą orientuotos kainodaros metodas (dar vadinama vertės kainodara)
Vartotojai skirtingai supranta kokybę, egzistuoja daugybė su produkto sąnaudomis nesusijusių
produktų verčių, kurias joms suteikia vartotojas. Sakykime, kad ir noras pasipuikuoti prieš klasės draugus,
turint „Apple“ muzikos grotuvą ar išskirtinį dviratį. Už pasipuikavimo galimybę žmonės linkę sumokėti
truputį daugiau pinigų.
Įmonės, naudojančios šią kainodarą, labai atidžiai seka pardavimus ir, jeigu produkto paklausa
išauga, jos iš karto pakelia kainą, arba atvirkščiai, - paklausai sumažėjus, kainą sumažina.
Paanalizuokime, kaip skiriasi sąnaudomis ir verte paremta kainodara:

Paveikslas 25. Sąnaudomis paremta kainodara

Sąnaudomis paremtos kainodaros atveju įmonė žino produkto savikainą: jeigu gamina pati, tai
susiskaičiuoja visus kaštus, jeigu perka iš kitų gamintojų, žino produkto kainą. Įmonė užsideda antkainį ir
pardavinėja produktą. Vienais atvejais įmonės vertės suvokimas sutaps su vartotojo, arba netgi kaina bus
per maža nei vartotojas galėtų pirkti, kitais gi atvejais vartotojams prekė gali pasirodyti per brangi.

Paveikslas 26. Verte paremta kainodara

74

Vertės kainodaroje procesas vyksta atvirkščiai, yra išsiaiškinama, kiek vartotojas linkęs mokėti už
produktą ir atitinkamai yra kuriamas produktas. Pavyzdžiui, brangesnius ekologiškus produktus perkantys
vartotojai mato naudą sveikatai, pirkdami natūralius produktus jie linkę už juos mokėti daugiau.

3.4. Naujų produktų kainodaros strategijos
Viename iš buvusių skyrių aptarėme produkto gyvavimo ciklą. Iš pradžių produkto vartojimas
auga, vėliau stabilizuojasi ir mažėja.
Visiškai naujų, tai yra, ką tik išrastų produktų ir jau rinkoje esamų produktų kainodara skiriasi.
Pirmuoju atveju, kai produktui pirmą kartą nustatoma kaina, įmonė rinksis vieną iš dviejų strategijų –
„grietinėlės nugriebimo“ arba „skverbimosi į rinką“.
Lentelė 12. Kainodaros strategijų palyginimas

Kaip kad sakoma strategijos pavadinime, laižome Skverbimosi į rinką strategijos tikslas - kuo greičiau
grietinėlę, o marketingo prasme tai būtų, jog nustatome pritraukti pirkėjų ir užimti kiek įmanoma didesnę rinkos
aukštas kainas, norėdami gauti didžiausią pelną. dalį. Dideli pardavimai leidžia sumažinti sąnaudas ir
Kadangi analogiško produkto rinkoje nėra, atsiranda bendrovė gali didinti pardavimus kainai jautriems
vartotojų

norinčių

ir

galinčių

jį

pirkti.

Kai vartotojams.

susidomėjimas produktu nuslūgsta arba kai konkurentai
vartotojams pateikia panašių produktų, įmonė sumažina
gaminio kainą, kad pasiekti didesnį vartotojų skaičių,
sudaromos sąlygos pirkti iki kainos sumažinimo
buvusiai

aukštai kainai

jautriems

vartotojams,

-

pamenate prieš tai aptartą pasiūlos - paklausos dėsnį.
Grietinėlės nugriebimo strategijos atveju pirmame etape
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įmonė gauna daug didesnį pelną nei skverbimosi į rinką.

Pateikiame kainodaros sprendimų schemą kaip šios temos reziume.

Paveikslas 27. Kainodaros sprendimų schema (parengta pagal Lambin J.J., Market Driven Management. Strategic and
Operational Marketing, p. 335)
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4. Naujo produkto pateikimas vartotojui

Naujo produkto pateikimas vartotojui apima du marketingo komplekso elementus: paskirstymas ir
reklama. Produkto gamintojo uždavinys yra įgalinti vartotoją nusipirkti produktą jam palankiausiomis
sąlygomis, viena jų – pateikti pirkėjams produktą tinkamu laiku tinkamoje vietoje. Veiksmai, susiję su
fiziniu prekių judėjimu iš gamintojo pas vartotoją kokiu nors paskirstymo (pateikimo) kanalu yra dar
viena svarbi marketingo komplekso dalis.
Paskirstymo kanalas (distribution chanell) – tai tarpusavyje susijusių organizacijų sistema, sudaranti
galimybes judėti prekėms ir nuosavybės į jas teisei nuo gamintojo iki vartotojo (B. Martinkus, V.
Žilinskas).
Paskirstymas – tai marketingo komplekso elementas, kuris apima sprendimus ir veiksmus, susijusius su
prekių judėjimu nuo gamintojo iki vartotojo. (V. Pranuliis, A. Pajuodis, S. Urbonavičius, R. Virvilaitė).
Paskirstymas sudaro sąlygas perkelti prekes į vartotojams patogias vietas. Pagrindinė prekybos įmonių
veiklos specifika yra ta, jog jos parduodamų prekių neperdirba ir neapdoroja, o gamybos įmonėse
sukurtas prekes vartotojams parduoda kartu su savo speficinėmis paslaugomis.
Produktų įsigijimo vieta (mažmeninė prekyba) yra viena svarbiausių paskirstymo elemento dalių. Tai,
kaip ir kur parduodamas produktas, gali pakeisti vartotojo suvokimą apie jo kokybę ir vertę. Prekių
išdėstymas, muzikos ar net malonaus kvapo parinkimas pardavimo vietose gali įtakoti vartotojo elgseną.
Bene kiekvienas pirkėjas ne kartą yra sau sakęs, kad į parduotuvę, kurioje nėra jo mėgstamo produkto
arba kurioje jis yra prastai aptarnaujamas, daugiau neis. Tai jau logistikos ir personalo klausimai.
Tobulėjant technologijoms ir pardavimo procesui keliantis į internetą, pirkimas gali įvykti ne tik fizinėje
parduotuvėje, bet naudojant kompiuterį arba telefoną. Elektroniniuose pardavimo kanaluose kol kas nėra
kvapo, kuris jaučiamas, pavyzdžiui, kvepalų ar bandelių parduotuvėje, bet yra daug kitų naudą vartotojui
teikiančių specifinių funkcijų.
Marketingui yra reikšmingi sprendimai, kuriais pasirenkami ir valdomi prekių paskirstymo keliai, tai yra,
paskirstymo kanalai (dar vadinama grandine), kuriais organizuojamas fizinis prekių judėjimas arba
marketingo logistika.
Skirtingi gamybininkai ir pardavėjai (didmenininkai bei mažmenininkai) turi išsikėlę skirtingus veiklos
tikslus ir skirtingas strategijas, priemones jiems pasiekti. Kai gamintojas prekes parduoda tiesiogiai
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vartotojui vyksta tiesioginis paskirstyms. Kai tarp gamintojo ir vartotojo pardavimo procese dalyvauja
tarpininkai – didmeninkai ir mažmenininkai, vyksta netiesioginis paskirstymas.
Pateikiamos lentelės tikslas - paaškinti, kodėl gamintojui yra reikalingi tarpininkai ir kaipgi kiekvienas iš
grandinės narių sukuria arba gali sukurti naudą.
A

B

C

D

Gamintojas

Gamintojas

Gamintojas

Gamintojas

Didmenininkas
Didmenininkas

Smulkus
didmenininkas

Mažmenininkas

Mažmenininkas

Mažmenininkas

Vartotojas

Vartotojas

Vartotojas

Vartotojas

Tiesioginis

Trumpa

paskirstymas

grandinė

paskirstymo Ilga

paskirstymo Ilga

grandinė

paskirstymo

grandinė

Pavyzdžiai ir naudos:

Ūkininkas

pats Ūkininkas

parduoda Ūkininkas

užaugino Šioje

sekoje

užaugino obuolius ir obuolius ne pats, o daug obuolių, norėtų įsiterpti
juos parduoda turguje. prekybininkui

- juos

Galbūt, ūkininkas turi mažmenininkui.

žmonių, obuolių

tačiau labiau tikėtina, nei

Šiuo pavyzdžiui, „Maxima“ Pavyzdys galėtų būti

kad

jis

gavo mažiau neturi sutarties. Taip urmas“,

būtų

tiesiog turguje,

pardavęs pat
tačiau

mažas

parduoti, didmenininkas.

daug pinigų ir jam atveju už kilogramą prekybos tinklui, bet UAB
padedančių

gali

neturi

jis saugyklos.

„Smulkus
kuris

obuolių aptarnauja specifinius
Tokiu segmentus, pavyzdžiui,
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užaugina

nedaug neturi

laiko

obuolių ir jo verslas pardavėjų
yra sezoniškas.

ir atveju

pardavinėti. Užaugina didmeninkui.
kiekį obuolius

obuolių,

kad

apsimoka

parduoti galbūt,

tinklui.

supakavo. Galbūt, juos

–

su

didžiausiu pelnu.

Nauda

vienoje

centrų Galbūt, jis obuolius ir

tikėtina, kad pardavė
kiekį

ne

kavinės lankytojas.

ar mažmenininkui.

prekybos

ūkininkui

pristato Galutinis vartotojas yra

t.y. šalyje ir ne vienam

parduotuvei

Tiesioginio pardavimo

joms

Šis reikalingus produktus.

jam mažmeninkams,

mažmenininkui

nedidelį

parduoda kavines,

obuoliams obuolius supirkėjui – pristatydamas

pakankamą

nauda

jis

ūkininkui

pavadino gražiu vardu? Nauda

kavinei

Galbūt, už obuolius iš nereikia

turėti

tiekėjų,

– karto sumokėjo?

dokumentacijos

obuolių sezono metu,

skirtingais

į Nauda

ūkininkui

su

tiekėjais,

– daug derinimų. Kavinė

personlą, pardavė sezono metu vartotojui

pardavimo

daug
daug

pardavė didelį kiekį

neinvestavo

–

pateikia

didelį kiekį obuolių, pasirinkimo galimybę.

sandėliavimą.

neinvestavo

į

papildomas priemones
kaip
Nauda
pirko
rankų“,

vartotojui
iš

–

„pirmų
žinojo

pardavėją, pirko gera
kaina.

Nauda

vartotojui

–

sandėliai,

personalas.

pirko parduotuvėje jam
patogiu laiku, galėjo
pasirinkti

tarp

kelių

obuolių rūšių

Apibendrinant, galima išvardinti šias pagrindines tarpininkų sukuriamas naudas:
•

Efektyvus transportavimas ir pardavimo vietos sukūrimas vartotojui artimoje ir patogioje vietoje;

•

Prekių sandėliavimas;
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•

Patogūs vartotojui (dažniausiai maži) produkto kiekiai prekybos vietoje;

•

Asortimento pagal vartotojų poreikį suformavimas atitinkamose lokacijose;

•

Ryšių su vartotojais palaikymas;

•

Informacijos apie vartotojų poreikius surinkimas;

•

Reklamavimas pardavimo vietose arba kitais pardavėjo turimais kanalais;

•

Paslaugų, tokių kaip kreditavimas, mokėjimo dokumentų tvarkymas, garantijos, suteikimas.

Šias išvardintas funkcijas tarpininkai dažnai atlieka efektyviau ir pigiau nei atliktų pats gamintojas.
Specializuotos gamintojų parduotuvės labai retai turi platų tinklą ir negali pasiekti mažai gyventojų
turinčių lokacijų. Mažmeninkai prekiauja daugybės gamintojų produkcija, jie susikoncentruoja į vartotojų
poreikius, skonius, formuodami parduodamų produktų asortimentą, jie randa būdus, kaip vartotojams
būtų patogiau, paprasčiau ar maloniau pirkti, suteikia papildomų paslaugų.
Skirtingais produktų įvedimo į rinką atvejais įmonė gamintoja rinksis tiesioginį arba netiesioginį
paskirstymo būdą, tai lemia įvairūs faktoriai. Vargiai rasime pavyzdžių, kad įmonė gaminanti vitaminus,
pati steigtų parduotuves, kur prekiautų vitaminais ir papildais. Tokia įmonė, greičausiai, nebendraus su
kiekviena parduotuve ar vaistine atskirai, o ieškos keletos įmonių, vaistinių bei parduotuvių tinklų
valdytojų, produkcijos platinimui.
Platinimo kanalų pasirinkimas priklauso nuo vieno ar kelių žemiau išvardintų faktorių:
1. Vartotojų charakteristika. Vartotojų skaičius, teritorinis pasiskirstymas, perkamoji galia ir įpročiai.
2. Produkto savybės. Pirkimo dažnumas, standartizacijos lygis, kaina, laikymo sąlygos. Sprendimą
gali įtakoti net toks faktorius, kaip produkto atsparumas transportavimui.
3. Su įmone susiję veiksnai. Didelės įmonės turi didesnę derybinę galią derantis su tarpininkais nei
mažos, tai sąlygoja jų finasiniai pajėgumai, užimama rinkos dalis, personalas ir galimybės
kontroliuoti paskirstymo kanalus.
4. Konkurencija. Konkurentų skaičius ir dydis, jų finansinis pajėgumas bei konkuruojančios prekės
viename ar kitame platinimo kanale.
5. Aplinkos veiksniai. Makroekonominė situacija, technologiniai pokyčiai, valstybės institucijų
sprendimai ir kt. Pavyzdžiui, esant krizei, įmonė gali pasirinkti žemesnių kainų paskirstymo
kanalą, nors ir nukentėtų vartotojų aptarnavimo kokybė.
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Nuosavas pardavimų kanalas reikalauja dielių pastovių kaštų, tarpininkai – kintamų karštų. Tiesioginis
kanalas dažniausiai naudojamas, kai vartotojų yra nedaug, jie perka dideliais kiekiais arba kai būtinas
konsultavimas ir aptarnavimas, pavyzdžiui, esant sunkiems fizine prasme produktams arba
technoliginėms - inžinerinėms paslaugoms. Jeigu įmonei labai svarbu kontrolė ir ji turi finansinių resursų
ją užtikrinti, ji taip pat, greičiausiai, rinksis teisioginį paskistymo būdą, kaip kad „Apple“ prekinis ženklas
turi platų parduotuvių tinklą.
Netiesioginis platinimo kanalas naudojamas, kai yra didelis vartotojų skaičius, jie plačiai geografiškai
pasiskirstę, pirkimas labai sezoniškas, produktas standartizuotas ir pigus, įmonė neturi plataus
asortimento ir finansinių galimybių sukurti ir išlaikyti tiesioginį kanalą.
Kalbėdami apie ūkininką, auginantį obuolius, aptarėme keletą schemų. Kurią iš schemų jis pasirinks
priklausys nuo jo tikslų, galimybių bei situacijos rinkose. Pavyzdžiui, saldainių „Manija“ atveju įmonė
siekia maksimizuoti pasiekiamumą, o Ramunės Piekaitautės ir ODA atvejais siekiama išskirtinumo arba
kokybės:
•

Saldainiais „Manija“ yra prekiaujama visur, kur tik įmanoma, o dizainerė Ramunė Piekaitautė
savo sukurtas kolekcijas pardavinėja tik savo parduotuvėje ir savo internetinėje svetainėje;

•

Lietuviškos kosmetikos ODA kūrėjai savo gaminius pardavinėja tik per savo agentus –
kosmetologus ir savo parduotuvėse, labai atidžiai atrenkami perpardavėjai.

Priklausomai nuo tikslų ir resursų, įmonės pasirinks vieną iš žemiau išvardintų paskirstymo būdų:
•

Intensyvus paskirstymas. Maksimalus paskirstymo taškų skaičius, dažniausiai taikoma plataus
vartojimo prekėms, kai rinka neskirstoma į segmentus.

Rizika – dideli paskirstymo kaštai, ribota kontrolė.
Pavyzdžiai: gaivinantys gėrimai, šokoladiniai batonėliai, išankstinio mokėjimo kortelės.
•

Selektyvinis paskirstymas. Specializuotos parduotuvės, ribotas, pagal rinkos segmentus
pasirinktas, tarpininkų skaičius, mažesnis prekių pasiekiamumas.

Privalumai: didesnė veiksmų kontrolė, didesnis prekybos tarpininkų suinterisuotumas, nuolatinės
pagalbos pirkėjams teikimo galimybė.
Rizika – neefektyvus rinkos pasiekiamums, problemos, jeigu pasirinktas tarpininkas pasitraukia iš
rinkios, galimi nepakankami pardavimai.
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Pavyzdžiai: fotoapartai, grotuvai, kosmetika, dviračiai.
•

Išskirtinis paskirstymas. Strategija, kai įmonė teisę prekiauti savo produktais suteikia tik vienam
pardavėjui su išskirtinėmis teisėmis. Dažniausiai taikoma brangioms, sudėtingoms arba
unikalioms prekėms, kurių pirkėjų yra nedaug. Už suteiktą išskirtinę teisę, gamintojas gali iškelti
prekybininkui tam tikrų sąlygų, pavyzdžiui, nepardavinėti konkurentų prekių ir prekiauti jo
rekomenduojamomis kainomis.

Privalumai (gamintojo požiūriu): didesnis marketingo veiksmų efektyvumas, galimybė juos
kontroliuoti, glaudūs ryšiai su pardavėjais, mažesnė tiesioginė produktų konkurencija.
Šiam tipui priklauso ir franšižė. Tai būdas, kai frančizės davėjas, pavyzdžiui, parduoda teises valdyti
vieną ar kelis frančizės sistemai priklausiančius verslus. Už tai frančizės gavėjas moka tam tikrą
mokestį. Frančizės privalumai: nereikia kurti ir investuoti į prekinį ženklą, tikėtina mažesnis rizikos
laipsnis, nes idėja prieš tai jau buvo išbandyta, didesnės prekių pirkimo derybinės galios, nes visos
franšizės parduotuvės gali prekių pirkimus daryti centraluozai, frančizės gavėjas gauna marketingo ir
finansų patarimus vystant verslą.
Pavyzdžiai: dizainerių rūbai, kai kurios mašinos kaip Porche, BMW, laikrodžiai – prabangos ir
stiliaus prekės.

Frančizės pavyzdys – „Crustum“ konditerijos parduotuvėlės.

Mažmeninės ir didmeninės prekybos įmonės
Gamybos įmonėms reikalingi tarpininkai skiriami į du tipus:
•

didmeninės ir mažmeninės įmonės perka iš gamintojų produktus, įgydamos į juos nuosavybės
teises ir parduodamos toliau;
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•

prekybos atstovai, brokeriai ar komisionieriai gamintojui pavedus ieško pirkėjų, su jais derasi,
tačiau patys produktų neperka ir netampa jų savininkais, o pardavimo atveju gauna susitartą
atlyginimo dydį, dažniausiai tam tikrą procentinę pajamų dalį.

Atsižvelgiant į vietą paskirstymo procese, dažniausiai skiriame mažmeninę ir didmeninę prekybą.
Didmeninė prekyba vyksta tarp įmonių arba įstaigų dideliais kiekiais ir didmeninės įmonės neparduoda
produktų galutiniams vartotojams.
Mažmeninei prekybai būdinga didelė įvairovė, prekybos įmonės gali būti skirstomos tiek pagal
stacionarumą, prekių asortimentą, dydį, tiek pagal aptarnavimo būdus, taip pat yra skirstoma į
mažmeninės prekybos įmones ir prekybininkus, prekiaujančius ne parduotuvėse, pavyzdžiui, prekybos
renginių metu, iš kurių minėtini - turgūs, biržos, aukcionai bei mugės.

Yra skiriamos šios mažmeninės prekybos įmonių klasės:
•

Stacionarios įmonės. Labiausiai paplitusi ir mums žinoma forma – speciali patalpa – parduotuvė,
skirta produktų demonstravimui ir pirkėjų aptarnavimui. Be parduotuvių šiai kategorijai priklauso
ir spaudos kioskai, degalinės, prekybiniai automatai.

•

Kilnojamosios prekybos įmonės. Apima prekybą per įvairias išvežiojamosios ir išnešiojamosios
prekybos priemones. Pavyzdžiui, iš vežimėlių ar prekydėžių ten, kur yra didelis srautas, tame
tarpe per įvairius renginius, masines šventes.

•

Siunčiamosios arba nuotolinės prekybos įmonės atsirado XX a. pradžioje. Vartotojai gali
užsisakyti produktus naudodami spausdintus katalogus, produktai pristatomi į vartotojų
pageidaujamą fizinę lokaciją. Šiam tipui yra priskiriama ir internetinė prekyba. Trūkumas –
vartotojas negali išbandyti arba paliesti prekės.

Stacionarios mažmeninės įmonės klasė dar gali būti skirstoma pagal tipus:
•

Mišrių prekių parduotuvės. Šiose parduotuvėse pateikiamas platus, bet negilus maisto ar plataus
vartojimo prekių asortimentas. Tokios parduotuves ypač dažnai aptinkamos kaimo vietovėse ar
mažuose miesteliuose.

83

•

Specializuotos parduotuvės. Prekių asortimentą sudaro viena ar kelios prekių grupės.
Pavyzdžiui, batų ar bandelių parduotuvė.

•

Universalinės parduotuvės. Tai didelės parduotuvės, atsiradusios XIX a. pradžioje. Jose
prekiaujame giliu ir plačiu asortimentu, teikiamos įvairios paslaugos, gausu reklamos.

•

Supermarketai. Tai universalaus asortimento maisto ir kasdienės paklausos prekių parduotuvės,
turinčios didelį plotą (marketingo teorijoje teigiama, jog plotas turi būti ne mažesnis nei 400
kv.m.) ir dirbančios savitarnos principu. Vakarų Europoje supermarketai atsirado tik XX a.
penktame dešimtmetyje, tačiau žaibiškai tapo populiarūs.

•

Pigesnių prekių parduotuvės. Tai taip vadinamos „išparduotuvės“. Išskirtinis jų bruožas –
mažesnės nei įprasta prekių kainos.

Didmeninės prekybos įmonės dažniausiai skirstomos į vartojimo ir gamybinių prekių didmeninės
prekybos įmones. Ši klasifikacija parodo ne tik produktų tipą, bet ir vartotojų pasiskirstymą.
Vartojimo prekėmis prekiaujančių didmeninkų tikslas – aprūpinti prekėmis mažmeninės prekybos
įmones, prekiauja plačiu, specializuotu ar siaurai specializuotu asortimentu, priklausomai nuo pasirinktos
veiklos specifikos.
Gamybinėmis prekėmis prekiaujančių įmonių klientai yra gamybos, statybos ar kitos specifikos įmonės,
parduodamos gamybos procesui reikalingos priemonės – žaliavos, gamybai reikalingos medžiagos ar
įranga.
Mažmeninės prekybos marketingas
Mažmeninės prekybos įmonės marketingas apima daugybę sprendimų apimančių veiksmų:
•

Vieta. Tai geografinė vieta, kurios pasirinkimas yra ilgalaikis ir strateginis sprendimas.
Patogesnėje vietoje tikslinės rinkos vartotojams esanti parduotuvė turi daugiau galimybių pasiekti
geresnių veiklos rezultatų.

•

Parduodamas asortimentas. Dideli mažmenininkai turi darbuotojus, atsakingus už tam tikras
produktų kategorijas, pavyzdžiui, gėrimai. Šie žmonės sprendžia, kokius produktus ir už kiek
reikia pardavinėti. Jie įvertina įvairių pirkėjų elgsenos bei mokumo galimybes ir atitinkamai
formuoja asortimentą.

•

Kainų politika. Mažmeninėje prekyboje kainodara turi keletą ypatybių: ją lengva įgyvendinti,
vartotojai greitai reaguoja į kainų pasikeitimus, atitinkamai ir konkurentai greitai reaguoja į
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analogiškų produktų kainų pokyčius. Kainų pokyčiai stipriai atsiliepa prekių apyvartai, todėl
mažmeninėje prekyboje labai dažnai vyksta su produkto kaina susijusios akcijos, pavyzdžiui,
teikiamos nuolaidos.
•

Parduotuvės įrengimas ir prekių pateikimas pardavimo plotuose. Tai tikras menas, kurio
pirkėjas dažnai net nepastebi. Pigiausios prekės dažniausiai yra sudėtos žemiausioje lentynoje, nes
norint pasiekti produktą reikia pasilenkti, o brangios prekės yra sudedamos akių lygyje. Prie kasos
pirkėjams siūlomos impulso prekės – „o gal visgi noriu šio šokoladuko!“. Parduotuvės
išplanavimas, prekių išdėstymas, atmosferos kūrimas - visa tai svarbūs sprendimai, net spalvos,
apšvietimas, muzika, - visa tai įtakoja pirkėjo sprendimą pirkti ar ne.

•

Komunikacija parduotuvėse yra orientuota į pardavimo skatinimo veiksmus. Pardavimo
skatinimo metodai:
 Nuolaidos. Pats paprasčiausias pardavimpo skatinimo būdas. Tinkamas, jeigu pirkėjas
prisimena anksčiau buvusią kaina, jeigu pirkėjams kainos sumažinimas yra finansiškai ir
emociškai reikšmingas. Nuolaidų gali prireikti kaip atsakymo į konkurentų veiksmus, jos
tinkamos, kai reikia išparduoti užsigulėjusias prekes arba keičiantis sezonui. Lietuvoje visgi
pastebimas piktnaudžiavimo nuolaidomis reiškinys, kurio pasekmė tokia, kad vartotojai be
nuolaidų pirkti apskritai nelinkę.
 Kuponai. Vartojas atvykęs į pardavimo vietą gauna specialų pasiūlymą, jeigu yra gavęs
kuponą, ar tai pirkimo vietose, ar radęs padėtą prie kitų produktų, taip pat kuponai vartotojams
gali būti pateikiami siunčiant paštu esamiems klientams ar įkomponuojant juos žurnale.
Paprastas kuponas yra ta pati nuolaida, tačiau jį naudojant galima pasiekti įvairesnių tikslų –
pzvyzdžiui, kuponas „Panelės“ žurnale leis prekybininkui pasiūlyti nuolaidą tik „Panelės“
skaitytojoms ir leis išmatuoti reklamos žurnale efektyvumą.
 Nemokami pavyzdžiai arba išbandymai. Ši priemonė leidžia vartotojams išbandyti produktą be
įsipareigojimo jį nupirkti.
 Vaizdinės priemonės, produktų pristatymas bei demonstravimas. Mažmeninės prekybos nuolat
ieško būdų, kaip patraukliau pristatyti produktus. Tai gal būti įvairūs displėjai, maketai,
reklama tokia kaip lipdukai ar užrašai prie prekių. Produktų komplektacija prekybinės salės
viduryje arba vartotojo kelyje, gali būti pasitelkiamos žmonių, pristatančių produktą bei
kviečiančių jį išbandyti.
 Atidėtos nuolaidos (pinigų grąžinimas). Pirkėjas sumoka visą kainą, tačiau po tam tikro laiko
žymi sumokėtų pinigų dalis yra grąžinama. Lietuvoje tokių pavyzdžių nėra daug, galime
paminėti „Labas“ išankstinės mokėjimo kortelės pasiūlymą pirkti telefoną.
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 Speciali kaina rinkiniams. Supakavus kelis gaminius, pavyzdžiui muilus ir šampūnus, rinkinys
kainuos mažiau nei perkant atskirai. Dažnai rinkiniuose būna nemokamų dovanų.
 Žaidimai ir konkursai, loterijos.
Prekybininkui ne visada apsimoka daryti šiuos pardavimų skatinimo veiksmus. Būna atvejų, kai
suteiktas nuolaidos dydis yra didesnis nei išaugę pardavimai, vartotojai pradeda vertinti prekinį ženklą
kaip „pigų“ arba galvoti -„štai koks jų pelno procentas“, vartotojai gali pakeisti savo elgseną ir
stengtis pirkti tik acijų metu. Apie šias problemas Lietuvoje ypač diskutuojama išpopuliarėjus
grupinių pirkimų elektroniniams portalamas.
•

Teikiamos paslaugos. Paslaugų būna įvarių, jas net galima skirstyti pgal ryšį su parduodamos
prekėmis: tiesiogiai susiję (prekių pristatymas į namus, remontas, prekių pardavimas kreditan ir
t.t.), su prekių pirkimo procesu susijusios paslaugos (rūbinės, automobilių stovėjimo ir vaikų
žaidimo aikštelės ir t.t) bei savarnakiškos paslaugos, kai pavyzdžiui, knygyne įregiama kavinė ar
kitų paslaugų įmonės.

Gamintojams ir didmeninės prekybos įmonėms tenka atsižvelgti ir į vartotojų poreikius bei bendrus
įmonės tiklus, kad pasirinkti tam tikrą strategiją: ar daugiau remtis mažmenininkais ir stiprinti pardavimo
skatinimo veiklas pardavimo vietose, ar stiprinti masinę reklamą ir jos priemones vartotojams, kad jie
ieškotų jų siūlomų produtkų pardavimo taškuose ir mažmenininkai negalėtų šių produktų išimti iš
asortimento. Marketingo literatūroje šios strategijos vadinasi „stūmimo“ ir „traukimo“. Dažniausiai yra
naudojami abiejų strategijų veiksmai.
Didmenininkai arba gamybininkai, bendradarbiaujant su mažmeniais pardavėjais, bando juos
suinteresuoti pardavinėti būtent jų produktą, o ne kitų didmenininkų produktą, bei valdomose prekybos
vietose šį produktą aktyviai siūlyti vartotojams.
Kaip didmenininkai tai bando pasiekti? Keletas priemonių:
•

Taikomos nuolaidos ir nuolaidų sistemos. Jų gali būti įvairių: teikiamos nuolaidos perkant
didelį kiekį, didėjantis nuolaidos procentas priklausomai nuo užsakomo kiekio, lengvatinė kaina
pradinei partijai. Natūrinės nuolaidos, kai pardavus tam tikrą kiekį produkcijos, vietoj kaininės
nuolaidos yra duodamos papildomos prekės.

•

Pateikiama produktų nemokamam išbandymui.

•

Kuriamos mažmenininko pardavėjų motyvacijos sistemos. Sakykime spaudos kioskuose
personalo nėra daug, todėl įmanoma apskaičiuoti, kiek kuris darbuotojas pardavė tam tikrų prekių.
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Priklausomai nuo pardavimų, pardavėjas gali būti „apdovanotas“. Gali būti organizuojami
apmokymai ar konkursai, kurių metų geriausi pardavėjai, daugiausia pardavę tam tikrų produktų,
yra skatinami piniginėmis premijomis, kelionėmis, dovanomis ar pan..
•

Rėmimo – reklamos parama. Gamintojas ar didmeninkas padengia dalį su jo prekių reklama
susijusių kaštų arba tiesiog sumoka mažmenininkui už geresnę prekių vietą parduotuvėje, reklamą
joje.

Kartais gamintojas gali rasti ir nestandarinių platinimo būdų. Sakykime www.bilietai.lt pradėję savo
veiklą, bilietais prekiavo tik internetu. Vėliau, pamatę poreikį, pradėjo bendradarbiauti su prekybos
centrais. Dabar gi, net kai kurie teatrai nebeturi savo kasos, bilietų pardavimo funkciją savo patalpose
atidavę Bilietai.lt
Produkto pateikimo vartotojui skyriuje daugiausia kalbėsime apie reklamą, tad šioje temoje paminėsime
tik mažmenininkų pardavimo skatinimo veiksmus. Jais paprastai siekiama tokių tikslų:
•

Padidinti parduotuvės lankytojų skaičių.

Pavyzdžiui, prekybos centrai organizuoja įvairius renginius, ypač jie poluliarūs Vilniuje esančiuose
prekybos centruose „Ozas“ (Leonardo Da Vinčio išradimų paroda) ir „Panorama“ (Naminių
gyvunėlių parodos).
•

Padidinti klientų lojalumą parduotuvei.

Pastaruoju metu populiariausias sprendimas yra lojalumo kortelės. Mūsų kišenėse jų esama ne po
vieną. Tai populiari, tačiau tikrai ne vienintelė lojalumą galinti užtikrinti priemonė.
•

Išlyginti pardavimų netolygumus (sezoniškumas, mėnesio ar savaitės dienų bei darbo dienos
pardavimų svyravimus).

Pavyzdžiai: dėvėtų rūbų parduotuvė „Humana“ dirba ir sekmadieniais, būtent sekmadieniaisi ji taiko
didesnes nei kitomis dienomis nuolaidas; ypač populiari priemonė mažmeninio maitinimo srityje yra
„Laimės valandos“.
•

Padidinti pirkimų dažnumą ar padidinti perkamų prekių kiekį.

Pavyzdys - „Šeši už penkių kainą“ ir pan.
•

Padidinti prekių su didesne pelno norma pardavimą. Dažnai tai būna tos įmonės prekinio
ženklo gaminiai arba impulsyvaus pirkimo pirkiniai. Impulsyvus pirkimas būna neplanuotas,
tačiau sužadintas pardavimo vietose.
87

Pavyzdžiai: impulsvyvaus pirkimo prekės išdėstomos prie kasos, tikintis, jog vartotojas stovintis
eilėje ar pro jas praeinantis „užsinorės“ tos prekės. Juk dažnai parduotuvėje lankomės alkani ar
pavargę ir nusipirkdami šokoladuką save apdovanojame; „IKI“ parduotuvė taiko didesnes nuolaidas
savo prekinio ženklo produktams ir juos agresyviau reklamuoja, išdėlioja patogiose pirkėjui vietose.
Vardindami tikslus, pateikėme specifinius priemonių pavyzdžius. Kai kurios priemonės tinkamos keletui
tikslų siekti.
Ypač plačias galimybes prekybai atveria elektroninio verslo įmonės, šios temos bendraautorius UAB
„Vitrina“ supažindina su elektroninės parduotuvės, kaip produkto ir paskirstymo kanalo, specifika.

TEMOS BENDRAAUTORIUS: TEORIJA IR PRAKTIKA
UAB „Vitrina“
Domas Lygnugaris
Technologijų sklaida, vartotojas ir elektroninė komercija
Beautiforsale.eu
priklausanti

–

tai

elektroninė

UAB

„Virtina“

parduotuvė.

UAB

"Vitrina" – tai 20 metus veikianti bendrovė,
įkurta 1992 metais. Įmonė viena iš pirmųjų
Lietuvoje pradėjo importuoti profesionalią
kosmetiką grožio meistrams. Šiuo metu įmonė
yra daugelio prekinių ženklų atstovė Baltijos
šalyse

ir

gali

pasiūlyti

itin

kokybiškus

produktus už priimtiną kainą ne tik grožio
specialistams, bet ir žmonėms besirūpinantiems
savo išvaizda. Beautiforsale.eu svetainė yra
pritaikyta tiek Lietuvos, tiek tarptautinei klientų
rinkai. Produktus vartotojai gali užsisakyti
beveik iš bet kurios šalies bei miesto.

Šiuo metu, kai tokios pasaulinio lygio kompanijos kaip Google, Facebook ar Microsoft
konkuruoja viena su kita dėl dominavimo internetinėje erdvėje, o mokslinėje literatūroje 21 amžius vis
88

dažniau pavadinamas ,,informacinės visuomenės amžiumi”, nebelieka abejingų tam faktui, jog įmonės,
norinčios neprarasti savo užimtų pozicijų rinkose arba įmonės, kurios nori jas išsikovoti – privalo savo
verslą organizuoti pagal informacinės visuomenės poreikius, kurie kiekvienais metais tiek Lietuvoje, tiek
pasaulyje yra vis labiau integruojami į elektroninę komerciją. Tinkamai parengta informacija sudaro
įmonių elektroninės komercijos pagrindą. Įmonės ryšys su sparčiai besikeičiančia aplinka, palaikomas
elektroninėmis priemonėmis ir įvairiais būdais, užtikrina veiklos konkurencingumą ir ją mažiau
skausmingai paliečia globalizacijos procesai. Elektroninės komercijos – elektroninėje bankininkystėje,
elektroninėje valdžioje, elektroninėse parduotuvėse principų taikymas priklauso ir nuo įmonės
pardavėjos, ir nuo pirkėjo pasirengimo naudoti modernias prekybos technologijas. Pardavėjo veiklą šioje
srityje riboja techninės finansinės galimybės, o vartotoją – dar ir konservatyvumas, psichologiniai
barjerai.
Tačiau per pastaruosius keletą metų sparčiais tempais kito būdai ir priemonės, kuriais
įmonės vykdo savo verslą, perka ir parduoda prekes bei paslaugas, bendrauja su savo tiekėjais ir pirkėjais.
Didžiosios stambaus kapitalo kompanijos peržiūri egzistuojančius verslo modelius tam, kad galėtų
konkuruoti naujose rinkose. Tą paskatino interneto ir elektroninių produkcijos pardavimo technologijų
raida, jų integracija bei teikiama nauda. Todėl ypač svarbu iš anksto suvokti elektroninės komercijos
specifiką ir kaip ši veikla iš esmės keičia susiklosčiusį verslo supratimą. Brangus elektroninio verslo
įgyvendinimas nebėra kliūtis kelyje į rinką. Čia svarbiausia – idėjos, inovacija ir kūrybiškumas. Praktinis
elektroninių sprendimų pranašumo panaudojimas sudaro galimybes sukurti papildomą naudą ir vartotojui,
ir elektroninių sprendimų teikėjui bei visoms kitoms, su elektroniniu verslu susijusioms, šalims. Lietuvoje
elektroninė komercija sparčiai vystosi: steigiamos elektroninės parduotuvės ir aukcionai, teikiamos
elektroninės bankininkystės paslaugos, finansinės nuomos ir kitos finansinės bei juridinės paslaugos.
Internetu pradėti pardavinėti draudimo polisai, teikiamos turizmo, švietimo, kvalifikacijos kėlimo ir kitos
paslaugos. Tai rodo, kad rinkoje egzistuoja elektroninių paslaugų poreikis, o drauge formuojasi
elektroninė prekių ir paslaugų rinka. Elektroninė komercija – naujas būdas pritraukti daugiau vartotojų ir
geriau patenkinti esamų klientų ir pirkėjų poreikius. O elektroninės komercijos viena iš rūšių –
elektroninės parduotuvės – šiuo metu yra labiausiai paplitusi elektroninės komercijos šaka. Elektroninės
parduotuvės pasaulyje yra populiarios ir plačiai naudojamos jau nuo 2000 metų.
Elektroninės komercijos sąvoka vis dar yra savo kūrimosi stadijoje, todėl skirtingoje
literatūroje yra pateikiami nevienalyčiai apibrėžimai. Elektroninė komercija nėra vien tik elektroninė
parduotuvė, elektroninis aukcionas ar kita veikla susijusi tik su tiesioginiu prekių ar paslaugų
pardavimu/pirkimu. Iš tradicinių verslo šakų nuolat atsiranda palankios prielaidos daliai jų persikelti
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būtent į elektroninės komercijos erdvę. Draudimui, paskolų suteikimui, konsultacijoms, švietimui,
mokesčiams bei daugeliui kitų veiklų tampa naudinga savo tradicinį verslą kombinuoti su elektroniniu
arba net visiškai į jį pereiti. Staigiam šių veiklų integravimuisi trukdo įvairūs veiksniai,kaip vartotojų
segmento nepakankamas kompiuterinis raštingumas, nepakankamo lygio interneto duomenų apsauga,
brangiai kainuojanti verslo reorganizacija ir kt. Daugumoje literatūros šaltinių pateikti elektroninės
komercijos apibrėžimai yra orientuoti tik į ,,verslas-verslui (angl. Business to business)” arba ,,verslasvartotojui (angl. Business to Consumer)” komercinius santykius pamirštant valstybinių institucijų
elektroninius - komercinius santykius tiek su vartotoju, tiek su verslu.
Pavyzdžiui ,,elektroninė komercija – tai naujos formos prekyba prekėmis ir paslaugomis, vykdoma
internetu, bendraujant su pirkėju ar klientu ir pardavėju ar paslaugų tiekėju kompiuteriais” arba
,,elektroninė komercija – tai prekybinės veiklos būdas, kai sutartys sudaromos, o prireikus – ir vykdomos
naudojant informaciniais duomenų pranešimais (pagal daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai
sutartys sudaromos naudojantis ryšio priemones, taisykles) ir ,,elektroninė komercija apibūdinama kaip
prekybinių santykių forma, kurioje tarpusavyje susijusios šalys sąveikauja elektroniniu būdu naudodamos
informacines technologijas. Elektroninės komercijos objektas – visų ūkinių komercinių, finansinių ir
atsiskaitymo santykių, susijusių su tarptautinių ir vietinių sandorių sudarymu, vykdymu ir kontrole,
visuma, palaikoma moderniomis ryšio priemonėmis”.1
Šie literatūroje rasti elektroninės komercijos apibrėžimai linksta į elektroninę prekybą, bet
neatskleidžia visų elektroninės komercijos šakų. Tokia, kokia elektroninė komercija yra šiandien,
geriausiai galime suprasti pažvelgę į sferas, kuriose ji yra, pavyzdžiui: pirkimai, plėtra, produktų
projektavimas,

vadovavimas

produkcijai,

gamybos

rinkodara,

pardavimai,

aptarnavimas,

bendradarbiavimas versle, produktų platinimas, mokslinių tyrimų vykdymas, informacijos sklaida,
komercinių bendrovių steigimas, švietimas, renginių organizavimas. Elektroninės komercijos tipai taipogi
gali būti suskirstyti ir pagal bendradarbiaujančių šalių tipus:

Elektroninės komercijos santykiai elektroninėje rinkoje

1

SODŽIŪTĖ, Lina; SŪDŽIUS, Vytautas. Elektroninė komercija: prielaidos, struktūra ir procesai.
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Verslas

Verslas

Valstybinės
organizacijos

Vartotojai:
pirkėjai, klientai
ir kiti

Vartotojai:
pirkėjai, klientai
ir kiti

•

Verslas – verslui (angl. B2B Business-to-Business). Tai komerciniai santykiai, kai abi šalys
užsiima verslu. Tai galėtų būti vietinių didmenininkų ar distributorių prekių pirkimas išgamintojo
kažkurioje pirkimo/pardavimo grandinėje naudojant kompiuterinius tinklus. Šie tarpusavio
santykiai vyksta jau gana seniai ne tik per internetą, bet ir per privačius ar specialiai tam sukurtus
tinklus. Šios elektroninės priemonės suteikia galimybę ne tik įmonėms efektyvinti savo viduje
vykdomas

operacijas, bet ir greičiau reaguoti į

viena

kitos poreikius,

suaktyvinti

bendradarbiavimą, padidinti efektyvumą, sukurti naujų elektroninių verslo paslaugų.

•

Verslas – Vartotojui (angl. B2C Business-to-Consumer). Tai komerciniai santykiai, kai vienoje
pusėje yra paslaugų ar prekių pardavėjas, o kitoje galutinis jų vartotojas. Tai plačiausiai šiuo metu
išvystyti elektroninės komercijos santykiai tiek sandorių gausa, tiek pinigine išraiška. Geriausias
šių santykių pavyzdys yra būtent elektroninės parduotuvės, kaip buvo minėta, ši sritis ne tik šiuo
metu yra labiausiai išvystyta ir populiariausia, bet ji ir sparčiausiai auga. Per vienerius metus
Lietuvoje buvo nustatytas 50 % augimas tarp vartotojų, kurie šitaip įsigyja prekes.

•

Vartotojas – Verslui (angl. C2B Consumer-to-Business). Tai vis dar nelabai populiarūs
komerciniai santykiai, kuriuose dalyvauja vartotojas ir verslo atstovas. Tokių santykių pavyzdys
galėtų būti, kai vartotojas nori nusipirkti kažkokią prekę ar paslaugą ir jis elektroninėje ar
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tinklinėje erdvėje patalpina savo reikalavimus ir nustato kainą. Ši informacija būna prieinama
keletui ar vienam verslo subjektams, kurie gali teikti savo pasiūlymus išpildyti kliento norus.
Tokiu principu galime laikyti skelbimų portalus “ieškau” skiltis, jeigu siūlytojas tampa verslo
subjektas.

•

Vartotojas – Vartotojui (angl. C2C Consumer-to-Consumer). Šie komerciniai santykiai tarp
vartotojų yra taipogi gerai išplėtoti ir populiarūs. Tokiems santykiams atsirasti pagrindinė
prielaida buvo besikuriantys skelbimų portalai bei aukcionų puslapiai. Geriausias bei
populiariausias visame pasaulyje pavyzdys galėtų būti ,,ebay.com” – dar 1995 metais įkurtas
pardavimų ir pirkimų kanalas, kuriame vartotojai norėdami kažką parduoti gali tai patalpinti šiame
portale, o vartotojai norintys kažką nusipirkti, gali labai lengvai rasti ten pat.

•

Verslas – Darbuotojui (angl. B2E Business-to-Employee). Šie komerciniai santykiai šiuo metu
tampa labai populiarūs dėl naujai atsiradusių darbuotojo ir darbdavio nuotolinių santykių, t.y., kad
darbuotojas gali atlikti naujus darbus gaudamas nurodymus elektroniniais kanalais nepriklausomai
nuo savo buvimo vietos.

•

Valstybinė institucija – Verslui (angl. G2B Government-to-Business). Šie santykiai yra paremti
bendravimu elektroniniu formatu tarp valstybinių institucijų ir verslo subjektų. Yra daug
biurokratinių darbų, kurie turi būti nuolat atliekami tarp šių šalių, pavyzdžiui, PVM išmokos,
mokesčiai Sodrai, įmonės balansas, pajamų deklaracijos, muitas – visi šie procesai yra
supaprastinami dėka elektroninės bendravimo formos t.y. viską stengiamasi kiek galima labiau
automatizuoti.

•

Valstybinė institucija – Vartotojui (angl. G2C Government-to-Consumer). Elektroniniai santykiai
tarp valstybinių institucijų ir vartotojų. Šie santykiai gali būti: teikiama informacija valstybiniuose
interneto portaluose, pajamų mokesčių deklaravimas, darbo paieška, su sveikatos apsauga
susijusios paslaugos ir kt. Anot informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Lietuvos
Respublikos vyriausybės užsakyto tyrimo, skirto įvertinti elektroninės valdžios bei kompiuterio ir
interneto 2009 m. rudens rodiklius, buvo nustatyta, kad 40,5 % apklaustųjų interneto vartotojų
vienaip ar kitaip susidūrė su elektronine komercija valstybinėse institucijose.2

2

Interneto vartotojų ir elektroninės valdžios rodiklių tyrimas [interakytuvs]. [Vilnius]: Informacinės
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Valstybinė institucija – Valstybinei institucijai (angl. G2G Government-to-Government). Šie

•

elektroniniai santykiai yra artimi santykiams Valstybinių institucijų su vartotojais. Valstybės
viduje nuolat sąveikauja atskiri jos vienetai ne tik su išore – vartotojais ir verslo subjektais, bet ir
savo viduje, Europoje bei pasaulyje. Pastarieji elektroniniai santykiai ir priklauso šiai kategorijai.
Elektroninės komercijos įsigalėjimas šiame lygmenyje yra akivaizdžiai naudingas visiems,
kadangi neautomatizuotiems biurokratiniams valstybės veiksmams atlikti yra skiriama nemažai
lėšų, tai ypač jaučiasi mažesnėse valstybėse.

Visos paminėtos elektroninės komercijos santykių bei sričių formos atsirado ne vienu metu, kai kurios jų
jau yra brandos stadijoje, kitos sparčiai besivystančios, o likusios dar tik formuoja savo komercinę
aplinką. Visgi suskirsčius šias jų santykių formas yra kur kas lengviau suprasti iš ko susideda gana paini
ir besiplečianti elektroninės komercijos sąvoka. Taigi, elektroninė komercija yra sąvoka, kuri aprėpia
informacijos apsikeitimo ir verslo sandorius, valdomus elektroniniu būdu, naudojant telekomunikacijų
tinklus.

Tradicinės ir elektroninės prekybos palyginimai3

Tradicinė parduotuvė

Virtuali parduotuvė

Prekybos salė

Virtuali parduotuvė

Pirkėjo vaikščiojimas po prekybos salę ir prekių

Tinklapių peržiūrėjimas

apžiūrėjimas
Individualus pirkėjo konsultavimas

Pardavėjas konsultuojamas per kompiuterių
tinklą arba telefonu

Prekės išrinkimas

Prekės išrinkimas

Prekės užsakymas

Prekės užsakymas

visuomenės plėtros komitetas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės. Prieiga per internetą:
<http://www.ivpk.lt/main-stat.php?cat=62&n=106>.
3

SODŽIŪTĖ, Lina; SŪDŽIUS, Vytautas. Elektroninė komercija: prielaidos, struktūra ir procesai.

93

Sąskaitos išrašymas

Sąskaitos persiuntimas per kompiuterinius
tinklus

Apmokėjimas parduotuvės kasoje arba kortele

Sąskaitos apmokėjimas per kokią nors
elektroninių mokėjimų sistemą

Lentelėje pateikta, kokie pagrindiniai skirtumai yra tarp elektroninės ir tradicinės parduotuvės. Pirmasis
atkreiptinas skirtumas yra kliento patogumas gauti informaciją apie prekę. Tradicinėje parduotuvėje
klientas gali ją pamatyti, paliesti ar kitaip tiesiogiai įsitikinti jos kokybe, tuo tarpu elektroninėje erdvėje
tai padaryti yra kur kas sunkiau – tai yra pagrindinis elektroninės parduotuvės trūkumas. Pirmosiose
elektroninėse parduotuvėse prekės turėjo tik trumpa aprašymą ir nuotrauką. Šiuo metu elektroninių
parduotuvių savininkai stengiasi prekes pateikti kuo patraukliau, jog klientas galėtų įsitikinti kokias
prekes jis gauna. Tai yra įgyvendinama per 3D prekės apžiūrėjimo galimybę, nuotraukų pateikimu iš visų
pusių, video medžiaga apie prekę, prekės panaudojimo video ar nuotraukų instrukcijos, klientų, kurie
įsigijo prekę atsiliepimais, komentarais ir pan. Tradicinė parduotuvė taipogi turi trūkumų šiame žingsnyje
lyginant su elektronine parduotuve. Pirkėjas prekę radęs elektroninėje parduotuvėje gali ją nesunkiai
palyginti kitose parduotuvėse, taip išsirinkdamas sau priimtiniausią variantą – pristatymo, kokybės,
kainos atžvilgiu.
Kitas žingsnis, kuris skiria šias parduotuves yra konsultavimas. Tradicinėje parduotuvėje žmogus yra
konsultuojamas tiesiogiai, o elektroninėje parduotuvėje – elektroninėmis priemonėmis. Šiuo metu
dauguma elektroninių parduotuvių turi integruotas konsultavimo sistemas t.y. DUK(angl. FAQ), skype,
virtualus pokalbių kambarys (angl. Chat), telefonu ir pan. Prekės užsakymas elektroninėje parduotuvėje
taipogi gali būti nemaža problema tiek užsakovui tiek pardavėjui, kadangi neprofesionaliose elektroninėse
parduotuvėse dažnai pasitaiko, jog pardavėjai parduoda
prekes, kurių dar neturi. O tradicinėje parduotuvėje prekę beveik visuomet galima įsigyti iš kart. Šiame
žingsnyje elektroninė parduotuvė taipogi turi privalumų – kadangi šios parduotuvės išlaikymo kaštai yra
kur kas mažesni, pardavėjas klientui gali teikti nemokamą pristatymą, tai ypač populiaru buitinės
technikos elektroninėse parduotuvėse. Prekių apmokėjimo žingsnis kol kas yra vienas iš didesnių trukdžių
pirkimams elektroninėje parduotuvėje. Lietuvoje šiuo metu vyrauja du pagrindiniai atsiskaitymo tipai:
elektroninės bankininkystės sistema ir kreditinės kortelės. Nors Lietuva ir turi santykinai neblogus IT
naudojimosi rodiklius, pagal bendrą IT naudojimąsi 2009 metų duomenimis, ji lieka 35 vietoje tarp 134
dalyvavusių šalių. Nors ir statistikos departamentas ar informacinės visuomenės plėtros komitetas
nepateikia konkrečių duomenų apie elektroninės bankininkystės naudojimosi paplitimą, bet atsižvelgiant į
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bendrą IT naudojimąsi, galima daryti prielaidą, kad nemaža dalis vyresnės kartos ar provincijos gyventojų
vis dar nesinaudoja šiais atsiskaitymo būdais, o ši klientų dalis būtent ir yra potencialūs interneto
parduotuvių klientai – jiems yra sunkiau apsilankyti tradicinėje parduotuvėje ar rasti specifinę prekę. Nors
išoriškai žiūrint ir analizuojant skirtumus tarp elektroninės ir tradicinės parduotuvės atrodo, jog tradicinė
parduotuvė yra kur kas pranašesnė, keletas elektroninės parduotuvės privalumų daro ją labai sėkminga
nauja verslo forma.
Lietuvos statistikos departamento atliktuose tyrimuose galima aiškiai matyti sėkmingą elektroninių
parduotuvių plėtros tendenciją, kuri rodo jog 16- 74 metų amžiaus asmenų naudojimasis elektronine
prekyba nuo 2004 iki 2009 metų išaugo nuo 1 % iki 8.5 %. Tai yra netgi 850 % augimas per 5 metus.
Savaime suprantama, didžiausią įtaką tam turėjo pasiūlos augimas, bet kaip matome iš duomenų – rinka
tam yra pasiruošusi4.

Elektroninė parduotuvė turi dvi aplinkas – vartotojo aplinką, kurią mato klientas ir administravimo
aplinką, kurią mato svetainės administratorius.

Standartiškai vartotojo aplinkoje yra matomi tokie funkciniai atributai:
•

Specialūs pasiūlymai – atskiras skyrius, kur administratorius patalpina išparduodamas arakcijines
prekes;

•

Perkamiausios prekės – skyrius, kur klientas gali pamatyti populiariausias t.y. dažniausiai įsigytas
prekes;

•

Naujų prekių skyrius – kai prekių kataloge patalpinamos naujos prekės, jos patalpinamos į šį
skyrių ribotam laikui;

•

Prekės su papildomais atributais – klientas gali matyti prekes ir jų atributus t.y. didį, spalvą,
tekstūrą ar kitą modifikaciją;

•

Kliento registracija ir vartotojo paskyra – klientas turi galimybę užsiregistruoti su užsakytų prekių
pristatymo ir kitais duomenimis.

•

Atsiskaitymai – paprastai būna integruojama keletas atsiskaitymo būdų, pavyzdžiui PayPal
sistema, mokėjimai.lt sistema ir banko pavedimas;

4

16-74 metų asmenys, kurie naudojosi e. Prekyba asmeniniais tikslais [interakytuvs]. Statistikos departamentas prie Lietuvos
Respublikos Vyriausybės, 2009
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•

Prekių ar turinio paieška – klientas turi galimybę susirasti prekę pagal tam tikrus jos atributus,
pavyzdžiui prekės kodą, pavadinimą ar aprašymą;

•

Pakuotės pasirinkimas – paprastai būna pasiūloma įsigytą prekę įpakuoti į dovanų dėžutę, jeigu
klientas ją siunčia kaip dovaną, arba galima pasirinkti paprastą, nemokamą pakavimą.

Tai yra pagrindiniai elektroninės parduotuvės atributai vartotojo aplinkoje.

Administratoriaus aplinkoje yra šie standartiniai atributai:
•

Prekių katalogo kategorijų ir subkategorijų kūrimas – tai skyriai ir poskyriai, kur yra talpinamos
prekės;

•

Prekių atributai – galimybė prie prekių priskirti skirtingus atributus, kaip dydis, spalva, svoris;

•

Valiutos – galime integruoti vieną ar keletą skirtingų valiutų;

•

Mokesčių skaičiuoklė – tai atskirtas PVM, pristatymo, muito ar kitų mokesčių skaičiavimas;

•

Kurjerių kūrimas – galimybė sukurti vieną ar keletą vežėjų pagal skirtingus jų tarifus;

•

Marketingo priemonės – tai galimybė nustatyti akcijas ar nuolaidas parduodamoms prekėms bei
paslaugoms;

•

Optimizavimas paieškos sistemose – tai galimybė prie prekių grupių ir pogrupių papildomai
prirašyti jų aprašymus, raktinius žodžius, pavadinimus – jog paieškos sistemos lengviau
optimizuotų puslapį;

•

Klientų grupių kūrimas – galimybė sukurti skirtingas klientų grupes, kurioms gali būti taikomi
skirtingi kainų lygiai, prieinama skirtinga informacija;

•

Duomenų eksportavimas ir importavimas – įvairios tekstinės informacijos perkėlimas į .doc,.xls
formatus;

•

Turinio valdymo sistema – tai galimybė valdyti atskiras vartotojui matomas turinio dalis, kurios
dažniausiai susideda iš nuotraukų ir tekstinės informacijos;

•

Užsakymų valdymas – užsakymų skiltyje paprastai būna nustatomas užsakymo įvykdymo
laipsnis, peržiūrimas jo turinys bei kliento informacija;

•

Statistikos stebėjimas – statistikoje galima pamatyti kiek užsakymų buvo padaryta per atitinkamą
laiką, kokių produktų buvo įsigyta daugiausiai, kokių produktų apyvarta buvo didžiausia ir pan.

Visi šie bei papildomi administratoriaus funkciniai dalykai būna atliekami per tokius svetainės valdymo
blokus: turinio valdymas, tinklapio nuostatos, administratoriai, informacijos blokai, užpildytos formos,
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klientai, parduotuvė, prekių krepšelis, mokėjimai, reitingai, komentarai, naujienlaiškis. Tai yra
pagrindiniai ir standartiniai elektroninės parduotuvės moduliai.
Profesionalios parduotuvės, kuriamos pagal individualius poreikius, gali turėti kur kas daugiau bei
sudėtingesnių funkcijų ir modulių tiek administratoriaus, tiek vartotojo aplinkoje. Taigi, elektroninė
parduotuvė yra viena iš pagrindinių elektroninės komercijos formų, kuri yra suderintų modulių ir funkcijų
rinkinys padedantis realizuoti virtualias arba fizines prekes bei paslaugos.
Elektroninės parduotuvės kūrimas
Šiuo metu nemažai internetinių portalų skelbia, jog internetinę parduotuvę galima nusipirkti ar
išsinuomoti vos už keletą litų ir ją padaryti veikiančia per keletą minučių. Kada yra verta rinktis keletos
minučių ir kelių litų sprendimą, ir kada projektui verta skirti keletą mėnesių bei kur kas didesnį biudžetą ?
Kaip tinkamai įvertinti savo poreikius, kaip apibrėžti kas bus naudinga ir kas nereikalinga, kokie yra
elektroninės parduotuvės sukūrimo etapai?
Elektroninės parduotuvės, kaip ir tradicinės parduotuvės reikalauja nemažai laiko, planų, mąstymo bei
pinigų. Elektroninės parduotuvės yra kuriamos įvairiais tikslais, pavyzdžiui, jau esamo prekių ar paslaugų
asortimento katalogo pateikimas internete, papildomo asortimento, kurį būtų labai brangu laikyti
tradicinėje parduotuvėje, išdėstymas virtualioje erdvėje arba elektroninės parduotuvės sukūrimas be
tradicinio verslo pagrindo ir paramos, kaip tai padarė Pigu.lt internetinis prekybos centras. Įmonių veiklos
bei prekės yra labai skirtingos ir dažnai verta pasvarstyti, kuriai įmonei reikalinga paprasta, įmonės
reprezentacinė svetainė, kuriai reikalingas internetinis prekių katalogas be galimybės jas parduoti, o kuriai
reikalinga pilnai veikianti internetinė parduotuvė, kuri taipogi gali būti labai skirtingo techninio bei
dizaino lygio. Virtualios parduotuvės gali būti kuriamos įvairiais būdais:
•

Jau esamos parduotuvės nuoma;

•

Elektroninės parduotuvės įsigijimas;

•

Savarankiškas projekto rengimas;

•

Užsakomasis parengimas.

Jau esamos parduotuvės nuoma.
Nuo 2009 metų Lietuvoje tapo gana populiarus internetinės parduotuvės nuomos būdas. Nors dar visai
neseniai Lietuvoje esantis el. parduotuvių nuomotojas Verskis.lt teigė, jog savo srityje konkurentų neturi,
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šiuo metu jau yra gana platus bei konkurencingas pasirinkimas ir šioje srityje. Pagrindiniai e-parduotuvių
nuomotojai Lietuvoje yra šie: freeshop.lt, virtualiosstatybos.lt, infoshop.lt, verskis.lt, istore.lt, shop1.lt. E.
parduotuvių nuomos kaina svyruoja nuo 33 Lt iki 170 Lt įskaitant talpinimo, sukūrimo ir kitas išlaidas.
Šios interneto parduotuvės, kaip teigia jų kūrėjai, turi pilnai funkcionalius modulius, kurie apima prekių
pateikimą, prekių katalogą, sąskaitų formavimą, užsakymų valdymą ir atsiskaitymo būdus. Visgi, šios eparduotuvės yra šabloninės, kas reiškia, jog neturi jokių unikalių funkcijų, unikalaus dizaino, susijusio su
verslu, specifinių atributų, reikalingų išpildyti tinkamam prekių pateikimui ir pan. Savaime suprantama,
šiuos atributus galima užsisakyti papildomai pas svetainės diegėją, bet tai kainuos kur kas daugiau nei
pačios e-parduotuvės nuoma.

Elektroninės parduotuvės įsigijimas
Elektroninės parduotuvės įsigijimas praktiškai sutampa su tuom, ką gauni nuomodamasis elektroninę
parduotuvę, tik skirtumas toks, jog turi nuosavybę į ją ir vieną kartą susimoki didesnę sumą – nereikia
mokėti nuomos mokesčio. Visgi šis būdas taip pat kaip ir anksčiau paminėtas duoda tik šabloninį
internetinės parduotuvės sprendimą. Paruoštų e – parduotuvių pardavimo kainos svyruoja nuo 500 iki
3000 lt priklausomai nuo funkcijų bei įmonės. Labai dažnai yra parduodamas praktiškai toks pat
produktas, bet kainos labai skiriasi vien todėl, kad įmonė turi gerą vardą ir ilgametę patirtį. Perkant ar
kuriant internetinę parduotuvę tai yra labai svarbu dėl tolimesnio svetainės palaikymo – naujų funkcijų
diegimo, klaidų bei gedimų šalinimo.

Savarankiškas projekto rengimas
Šis e-parduotuvės principo įgyvendinimas, kaip ir teigiama I. T. Balabanovo knygoje – “Elektroninė
komercija”, yra reikalaujantis ,,daugiau išlaidų negu pirmas ir antras variantai, taigi šis parduotuvės
steigimo būdas tinka informacinių technologijų specialistams, gerai išmanantiems ir prekybos
organizavimo ypatumus” . Įgyvendinant e-parduotuvės projektą savarankiškai yra naudojami atviro kodo
(angl. Open Source) paketai. Tai yra programų paketai, kuriuos galima nemokamai susiprogramuoti
pritaikant juos savo poreikiams. Tam, kad būtų įgyvendintas e-parduotuvės modelis reikalingi du
programiniai paketai, t.y. turinio valdymo sistema(angl. Content Management System) ir e-komercijos
sistema (angl. e-commerce). Dažniausiai naudojamos atviro kodo programinės įrangos yra VirtueMart ekomercijos sistema ir Joomla turinio valdymo sistema. Nors tai ir yra pusiau paruošti projektai, visgi jie
be specifinių techninių žinių nėra lengvai įgyvendinami. Norint sukurti gerą e-parduotuvę neužtenka
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mokėti programuoti, reikia mokėti atlikti dizaino darbus, suvokti e-parduotuvės struktūrą bei suprasti
pačios prekybos principus. Todėl šis būdas nėra populiarus ir racionalus – jeigu norima tik išbandyti eprekybą – galima išsinuomoti e-parduotuvę, o jeigu yra daromas stambus projektas, reikėtų samdyti šios
srities profesionalus.

Užsakomasis parengimas
Užsakomasis e-parduotuvės parengimas yra tuomet, kai projektą užsako viena šalis, o vykdo - kita. Iš
pirmo žvilgsnio, tai atrodo gana paprastas procesas, bet toli gražu taip nėra. Šiuo metu e-parduotuvių ir esistemų kūrėjų yra labai daug ir šioje rinkoje yra didelė konkurencija. E- parduotuvės individualus
įgyvendinimas t.y. idėjos teisingas suformulavimas, poreikių analizė, dizainas, el. prekybos sistemos
sukūrimas, optimizavimas, darbuotojų apmokymas – yra ilgas ir brangiai kainuojantis procesas. Vis dėlto,
sėkmingi interneto projektai anksčiau ar vėliau turi būti daromi būtent šiuo principu. Verslo pradžioje
galima pabandyti išsinuomoti ar nusipirkti padarytą e-parduotuvę, bet jeigu verslo idėja tikrai gera –
neverta gaišti laiko bei rizikuoti. Išnuomota ar nupirkta svetainė atskleis verslo idėją ir kiti asmenys ją
nesunkiai galės įgyvendinti geriau. Šis pasirinkimas vidutiniškai gali kainuoti nuo 1000 lt iki 20 000 lt.
Jeigue-parduotuvė kainuoja brangiau, tai arba daromas itin sudėtingas projektas arba samdoma
,,prestižinė” įmonė jam atlikti. Pigiausias variantas visuomet išliks rizikingas dėl vėlesnio tinklapio
palaikymo, laiku užbaigimo ir kokybiško darbo rezultato.
Visos minėtos e-parduotuvės realizavimo galimybės atsiremia į tai, kiek savo pajamų įmonė gali skirti
šiam tikslui, bei kokie įmonės reikalavimai yra keliami vykdomam projektui. Kaip teigia didžiausios esprendimų įmonės Lietuvoje UAB „Gaumina“ direktorius, Darius Bagdžiūnas ,,Išlaidos tinklapiui nėra
vien jo pagaminimas. Į tinklapį lankytoją reikia atvesti, pasirūpinti, kad atsakymo įklausimą jam
nereikėtų laukti dvi dienas, paskatinti sugrįžti nauja informacija ir kitaip juo pasirūpinti. Reikės įtraukti
įmonės išlaidas atsakingam asmeniui samdyti, interneto reklamai, sąnaudas rengti tekstus, ruošti
paveiksliukus ir pan. Tinklapis nėra maža eilutė įmonės biudžete. Kaip ir kiekviena kita eilutė, ji suteikia
įmonei GALIMYBĘ uždirbti daugiau pajamų. Tereikia paskaičiuoti, kiek”5

Jeigu yra ketinama investuoti į puslapio rėmimo modulius, kaip puslapio optimizavimas, ar personalo
apmokymas – tikrai verta rinktis individualų projektą, kadangi ,,papildomos” išlaidos neretai būna

5

E. verslo konsultacija. Ką reikia žinoti prieš kuriant puslapį?. Verslosavaite.lt
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didesnės nei pačio projekto ir išnuomotą ar nupirktą svetainę keičiant į individualių poreikių išpildytą –
šios išlaidos pasidvigubins, nekalbant apie įdėtą darbą bei laiką.
Pasirinkus individualaus puslapio gamybą labai svarbu tinkamai nusistatyti reikalingą e – parduotuvės
funkcionalumą – jog netektų mokėti daugiau už nereikalingas funkcijas arba projektui pasibaigus suprasti,
kad nustatytas biudžetas jau išnaudotas, o reikalingos funkcijos nėra įgyvendintos. Kad šitaip neatsitiktų,
profesionalūs projekto vykdytojai prieš pradėdami projektą pateikia užsakovui poreikių analizės anketą,
kurią užsakovas atsakęs ne tik padės vykdytojui geriau atlikti savo darbą, bet ir raštu atsakius į klausimus
pačiam gali išsigryninti verslo kryptys, tikslai ir e-parduotuvės poreikiai.
Biudžetas skirtas e-parduotuvės projektui yra tiesiogiai susijęs su įmonės tikslais ir poreikiais. Pirmiausia
įmonė turi labai gerai pagalvoti, ar jai verta nuomotis, pirkti padarytą ar užsakyti unikalią e-parduotuvę.
Jeigu projektas didelis ir įmonė nusprendžia pasirinkti individualų variantą, ji turi kruopščiai ištirti savo
poreikius nurodytais metodais – nusistatydama ir suformuluodama atsakymus į poreikių analizės
klausimus. Atsakius į juos, kartu su projekto vykdytojais bus galima pasirinkti optimalų parduotuvės
sprendimą pagal numatytą biudžetą.

4.1. Prekinio ženklo samprata ir vertė, jo kūrimas, valdymas ir vertinimas
Prekinio ženklo priešistorė. Istorikai negali tiksliai pasakyti kas ir kada sukūrė pirmąjį prekinį
ženklą. Pavyzdžiui, Kinijoje jau 5000 m. pr. m. e. žiesdavo molinius indus, ant kurių įspausdavo
valdančiojo imperatoriaus ir gamintojo vardus, prekės pagaminimo vietą. Artimuosiuose Rytuose buvo
rasti statyboms naudoti ženklais pažymėti akmenys, kurių amžius siekia maždaug 3500 m. pr. m. e.
Senovės egiptiečiai, graikai, romėnai ženklino pačius įvairiausius daiktus, pavyzdžiui, gaminius iš molio,
plytas, keramiką. Tad tokie ženklai tuo metu identifikuodavo ne tik gamintoją, bet ir kokybę – pagal
ženklinimą buvo galima surasti gamintoją ar darbuotoją.
Viduramžiais ženklus plačiai naudojo amatininkų gildijos. Vieni iš pirmųjų savo prekes pradėjo
ženklinti varpininkai. Vėliau popieriaus gamintojai, kurie naudojo specialius vandens ženklus,
leidžiančius nustatyti, kas pagamino kiekvieną popieriaus lapą. 1266 metais Anglijoje buvo priimtas
įstatymas, pagal kurį duonos kepėjai privalėjo ženklinti kiekvieną kepaliuką. Šią tendenciją tęsė itališko
porceliano meistrai, kurie perėmė senąsias kinų tradicijas.
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Patys pirmieji prekių ženklai, kaip taisyklė, buvo vaizdiniai, nes daugelis žmonių tuo metu
nemokėjo skaityti. Žodiniai ženklai atsirado vėliau, tačiau mūsų laikais tokie ženklai sudaro didesniąją
dalį. Iš pradžių, žodiniai ženklai daugiausia buvo sudaryti iš gamintojų arba kompanijų vadovų
asmenvardžių. Tačiau asmenvardžių ėmė trūkti, dėl jų susiginčydavo giminaičiai ar bendrapavardžiai.
Tada dažniau imta naudoti įvairius bendrinius žodžius, o vėliau – pradėta kurti naujus žodžius.
Prekinio ženklo samprata. Jei paprašytumėte dešimties marketingo ar reklamos specialistų
apibrėžti, kas yra prekinis ženklas, greičiausiai gautumėte dešimt skirtingų atsakymų. Dauguma jų,
tikėtina, gal ir būtų panašūs. Lentelėje apačioje pateikiami esminiai marketingo srities mokslininkų
prekinių ženklų apibrėžimai.
Lentelė 13. Prekinių ženklų apibrėžimai

Prekinis ženklas (žr. pav. apačioje) yra traktuojamas ne vien kaip rašytinis ar simbolinis užrašas –
tai kompleksinis įvairių elementų (fizinių, emocinių, estetinių, simbolinių ir pan.) junginys, formuojantis
savitą suvokimą vartotojo galvoje ir suteikiantis jam papildomą vertę. Tai gamintojo sukurta idėja, įdiegta
vartotojui, naudojant tam tikras marketingo priemones. Prekinis ženklas kuriamas remiantis prekės
unikalumu ir išskirtinėmis savybėmis, vertingomis vartotojui, arba parenkant tinkamą vartotojui pakuotę,
jos formą, spalvą, prekės vardą, prekės simbolį ir t.t. Labai akcentuojami prekinio ženklo psichologiniai/
emociniai elementai.
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Paveikslas 28. Prekinio ženklo komplekso struktūra

Pagrindiniai prekinio ženklo aspektai yra tokie, kad prekinis ženklas yra apčiuopiamų ir
neapčiuopiamų savybių rinkinys, kuris vartotojui leidžia identifikuoti prekę. Tiek apčiuopiami (fiziniai,
emociniai), tiek ir neapčiuopiami (emociniai) elementai sudaro kompleksą, kuris dažniausiai valdomas
marketingo komunikacijos priemonėmis.
Prekinis ženklas neegzistuos, jei jis neužtikrins komunikavimo su aplinka. Šis požiūris siūlo
identifikuoti prekinio ženklo santykius su aplinka ir įvaizdį, o tai padeda vartotojui matyti ir suprasti
prekės ženklą, nes prekės ženklas yra jautrus kultūros vertinimas ir reikalauja tam tikro dizaino, kalbos,
simbolių rinkinio ir kt.
Pažymėtina, kad prekė nėra laikoma prekiniu ženklu. Iš tiesų vartotojai perka ne prekes, o jų
sukuriamą vertę, naudą. Daugumą naudingų dalykų vartotojai pirmiausia įvertina emociškai. Todėl
pagrįstai galima teigti, kad funkciniai ir racionalūs daiktai yra ir prekių ženklai, turintys atitinkamą
psichologinį ir emocinį krūvį. Prekinio ženklo, kaip psichologinės koncepcijos, fenomenas slypi jo
sudėtyje. Siekiant tinkamai plėtoti ir stiprinti ženklą, kaip psichologinį ryšį su vartotoju, reikėtų
atsižvelgti į keturis esminius prekinio ženklo aspektus:
1. Prekinio ženklo vizualinį identitetą: spalvą, simbolius, logotipą, grafinius vaizdus ar visų minėtų
elementų derinius. Prekinio ženklo vizualinis identitetas suteikia prekiniam ženklui vizualinį veidą,
t.y. tam tikras asociacijas ir atpažįstamumą.
2. Asmenybės bruožus, kurie rodo, kokio tipo vartotojui prekinis ženklas atstovauja. Aiškūs prekinio
ženklo asmenybės bruožai padeda sukurti stipresnį emocinį ryšį su vartotojo pamėgtu prekiniu ženklu.
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3. Vertybes, rodančias vartotojui, ko jis gali tikėtis. Vertybės atlieka vartotojo ir produkto suderinimo
funkciją ir tokiu būdu panaikina psichologines vartojimo kliūtis.
4. Prekinio ženklo šerdį, t.y. pagrindinę prekinio ženklo idėją, nusakančią prekinio ženklo esmę.
Prekinio ženklo šerdis yra laikoma pažadu vartotojams ir visuomenei.
Tradicinius prekinius ženklus paprastai sudaro vaizdai, žodžiai arba jų deriniai. Pastaruoju metu
ypač populiarėja trimačiai ženklai, kuriuos gali sudaryti prekės arba įpakavimo forma.
Mažiau tradiciniai ženklai – tai spalva arba garsas. Paprasčiausiu garsinio prekinio ženklo
pavyzdžiu galėtų būti muzikinis intarpas arba melodija televizijos ar radijo programos pradžioje. Be to,
kvapas ar skonis taip pat gali būti įregistruoti kaip prekių ženklai.
Įregistruoti garsinius prekių ženklus, o taip pat skonio ir kvapo ženklus nėra paprasta, nes juos
sudėtinga atvaizduoti grafiškai. Įprastas melodijos atvaizdavimo būdas yra natos. Tačiau ne visus garsus
galima užrašyti natomis. Kvapas ir skonis gali būti aprašyti žodžiais, pavyzdžiui „šviežiai nupjautos žolės
kvapas“. Tačiau tokį ženklą įmanoma įregistruoti tik teoriškai, nes kol kas nėra sugalvota, kaip būtų
galima tokios rūšies ženklą atvaizduoti grafiškai. Nei aprašymas, nei cheminė formulė, nei pateiktas
kvapo pavyzdys nėra pakankami tam, kad prekinis ženklas būtų įregistruotas. Kai kurie prekiniai ženklai
gali būti įregistruoti kaip dizainas ar apsaugoti autorinėmis teisėmis.
Visi prekiniai ženklai yra skirstomi į tipus:
•

prekių ženklai;

•

paslaugų ženklai;

•

kolektyviniai ženklai;

•

plačiai žinomi ženklai.
Prekių ir paslaugų ženklai skiriasi tik tuo, kad vieni žymi prekes, o kiti – paslaugas.
Kolektyviniai ženklai priklauso asociacijoms, nepriklausomų bendrovių grupėms, kurios naudoja

tą patį ženklą savo prekėms žymėti. Dažniausiai toks ženklas perteikia informaciją apie kokį nors kokybės
rodiklį ir jeigu kokybės reikalavimai įvykdomi, asociacijos narys naudoja kolektyvinį ženklą savo prekei
žymėti, ant kurios taip pat yra nurodomas ir jo paties ženklas. Pavyzdžiui, keletas maisto produktų
gamintojų gali įsteigti asociaciją ir susitarti žymėti produktus, kuriuose nėra dirbtinių pakaitalų ir priedų,
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kokiu nors specialiu ženklu. Kolektyviniams ženklams suteikiama tokia pati apsauga, kaip prekių ar
paslaugų ženklams, tačiau yra ir tam tikrų skirtumų, pavyzdžiui, šiek tiek kitokia registravimo procedūra.
Plačiai žinomi ženklai – tai ženklai, kurie tapo gerai žinomi, jiems suteikiama platesnė apsauga.
Jie saugomi net ir tuo atveju, kai nėra įregistruoti, o taip pat kai prekės ir paslaugos nėra panašios. Pagal
Lietuvos įstatymą plačiai žinomo prekinio ženklo statusas turi būti įrodytas teisme.
Prekinio ženklo vertė. Stiprus prekinis ženklas turi apimti visus aspektus, kurie sąlygoja
pardavėjo ir pirkėjo gerus santykius. Tai turi būti pats svarbiausias įmonės sėkmę įtakojantis veiksnys.
Pagrindinė prekinių ženklo funkcija – tai prekės šaltinio identifikavimas. Vaizdingiau būtų galima
pasakyti, kad prekių ženklai – tai kalba, kuria gamintojai kalbasi su vartotojais. Kartais ženklai tampa taip
gerai žinomais ir prie jų taip priprantama, kad mums net nereikia naudoti daikto pavadinimo, o tik ženklą,
kuris jį žymi.
Prekinis ženklas turi užtikrinti prekės ar paslaugos kokybę. Jei vartotojas yra patenkintas kokybe,
jis greičiausiai ateityje vėl norės įsigyti tą pačią prekę, būdamas tikru, kad gaus tą pačią kokybę. Taip pat
tai reklaminė priemonė, kuri užtikrina rinkos nišą naujai pasirodžiusiai prekei. Dažnai vartotoją su kai
kuriais prekių ženklais sieja emocinis ryšys bei ypatingas pasitikėjimas. Prekinio ženklo įtaka pasireiškia
tada, kai jis pradeda „valdyti“ įmonę ar prekę. Tai pasireiškia pardavėjo ir pirkėjo lojalumu, padidėjusia
rinkos dalimi, pasikartojančiais pirkimais, sugebėjimu pasiruošti rinkos pokyčiams. Visa tai gali padėti
įmonei atsidurti tarp lyderių.
Nurodoma daug ir įvairių prekinio ženklo funkcijų, kurios parodo prekinio ženklo vertę.
Skiriamos tokios pagrindinės prekinio ženklo funkcijos:
•

pirkėjui (vartotojui);

•

pardavėjui (gamintojui).
Prekinio ženklo funkcijos pirkėjui (naudingumo požiūriu) yra:

•

Funkcinio naudingumo funkcija. Pirkėjas tikisi iš produkto aukštos kokybės, praktiškumo kurį sieja su
prekiniu ženklu.

•

Psichologinio naudingumo funkcija. Pirkėjas tikisi iš produkto prabangos, prekinį ženklą sieja su tam
tikro statuso įsigijimu ir prestižo pojūčiu.

•

Ekonominio naudingumo funkcija. Prekinis ženklas siejamas su maža kaina ir taupumu.
104

Prekinio ženklo funkcijos, kurios svarbios pardavėjui: suteikia galimybę formuoti pirkėjo požiūrį,
daryti įtaką jo elgsenai, o tai skatina pakartotiną naudojimąsi produktu, teigiamos informacijos apie
prekinį ženklą skleidimą rinkoje, lengvesnį naujo produkto įterpimą į rinką.
Reikėtų paminėti ir tai, kad prekiniai ženklai taip pat atlieka tokias funkcijas:
•

leidžia įmonei pritaikyti skirtingas pozicionavimo strategijas, padidina jos marketingo veiklos
efektyvumą,

•

sukuria vertę akcininkams, apsaugo rinką, sukuria aukštus įėjimo į rinką barjerus konkurentams.
Prekiniai ženklai sukuria vertę vartotojams – palengvina sprendimo priėmimo procesą, sumažina

prekės paieškos kaštus, prekės įsigijimo riziką, leidžia priskirti atsakomybę gamintojui arba prekybos
tarpininkui ir suteikia emocinę, hedonistinę ir simbolinę naudą.
Prekinis ženklas turi supaprastinti vartotojo sprendimą (prekinis ženklas yra praktiškas ir paprastas
būdas palengvinti ne tik įsiminti konkrečios prekės charakteristikas, bet kartu ir identifikuoti prekinio
ženklo esmines naudas). Prekinis ženklas taip pat yra galimybė komunikuoti su vartotojais – potencialus
pirkėjas gauna konkrečius pranešimus, signalus, kurie žymi specifinių ir unikalių požymių rinkinį.
Taigi, jeigu prekinis ženklas rinkoje vertinamas labai gerai, tai įmonės prekes su šiuo ženklu
galima parduoti brangiau nei panašias prekes gali parduoti konkurentai, o palankus įmonės įvaizdžio
vertinimas leidžia efektyviau įgyvendinti įmonės marketingo strategiją, sulaukti palankesnio įmonės
plėtros veiksmų vertinimo ir lengviau įveikti krizių ir naujovių pateikimo problemas. Prekinio ženklo
sėkmę sąlygoja: inovacijos, pridėtinės vertės, gera kokybė, ilgalaikė integruota komunikacija ir kiti
dalykai.
Galima išskirti tokius prekinio ženklo teikiamus privalumus:
•

palengvina prekių identifikavimą, vartotojas gali užsakyti prekę ar paslaugą pagal jų aprašymą (šiuo
atveju prekinis ženklas pakeičia standartus arba specifikacijas);

•

garantuojama, kad prekė yra gera ir vartotojas ateityje galės įsigyti to paties prekės ženklo gerą prekę;

•

aišku, kad įmonė gamina prekę;

•

vartotojui pripažinus prekinį ženklą, padidėja prekės prestižas;

•

vartotojams atrodo, kad jie mažiau rizikuoja pirkdami prekę, kurios ženklą gerai žino;
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•

palengvėja rinkos segmentavimas; naudojant daugybę prekinių ženklų, pritraukiami skirtingų rinkos
segmentų vartotojai;

•

gerai žinomi prekiniai ženklai pritraukia daugiau pateikimo kanalo dalyvių.
Geras prekinis ženklas atneša įmonei nemaža naudos, nes:

•

Prekinis ženklas, kuris žada bei teikia išskirtinę vartojamąją vertę, labiau įsimenamas ir turi daugiau
ištikimų klientų;

•

Leidžia parduoti prekę aukščiausia kaina;

•

Užtikrina didelę prekės dalį rinkoje;

•

Yra geriau apsaugotas nuo konkurencijos;

•

Garantuoja dideles pardavimo apimtis ir pelną;

•

Sudaro galimybę mažinti prekės vieneto gamybos ir pardavimo išlaidas;

•

Stiprina gamintojo įtaką, jam derantis su prekybos tarpininkais.
Be to, pagrindinės prekinio ženklo funkcijos, atnešančios sėkmę yra tokios:

•

Stiprus prekinis ženklas lemia pirkėjo sprendimą ir formuoja priklausomybės jausmą.

•

Prekinio ženklo kūrimo procesas yra nukreiptas į vartotojo pasitikėjimą ir emocinį prisirišimą prie
produkto ar kompanijos.

•

Stiprus prekinis ženklas gali padiktuoti aukštesnę kainą ir maksimizuoti pardavimų apimtis labiau
negu kaina.

•

Stiprus prekinis ženklas padeda lengviau apsispręsti, ką pirkti. Šiuo būdu tai teikia svarbią naudą.
Prekių rinkoje, kur charakteringos savybės ir teikiama nauda yra praktiškai neatsiejami dalykai,
stiprus prekinis ženklas padeda klientams pasitikėti produktu ir susikurti bei pateisinti jų lūkesčius,
net neįsigilinus į to produkto savybių specifiką.

•

Prekinis ženklas padeda „atitverti“ jūsų klientus nuo konkurentų ir apsaugoti rinkos dalį tol, kol bus
palaikomas ryšys su esama rinka.
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•

Prekinis ženklas yra tai, ko niekas negali iš jūsų atimti. Konkurentai gali kopijuoti jūsų produktus,
patentas vieną dieną baigtis, prekybos paslaptys paaiškėti, įranga galiausiai gali pasenti, tačiau
prekinis ženklas išliks ir bus tik jūsų. Iš tiesų, stiprus prekinis ženklas gali būti vertingiausias turtas.

•

Prekiniai ženklai taip pat padeda žmonėms palaikyti ryšį vieniems su kitais.

•

Stiprus prekinis ženklas tikrąsias produkto savybes faktiškai gali padaryti nereikšmingas, padeda kurti
kompanijos vertę ir perduoti nematerialines produkto vertybes. Patikima prekinio ženklo kūrimo
proceso strategija perduoda aiškią ir gerą informaciją (žinutę) apie kompanijos reikšmę.

•

Stiprus prekinis ženklas rodo, kad įmonei rūpi pirkėjo lojalumas, ne produkto pardavimas.

•

Prekinio ženklo kūrimo procesas kompaniją ar jos produktą daro žinomą.

•

Prekinis ženklas padeda aiškiai suvokti kompanijos vertybes ir paaiškinti, kodėl jūs konkuruojate
rinkoje.
Pirkimas nėra pagrįstas vien produkto ypatybėmis ir nauda. Žmonės nedaro racionalių sprendimų.

Jie prisiriša prie prekinio ženklo taip pat, kaip vieni prie kitų: iš pradžių emociškai, o paskui vadovaujasi
logika. Sprendimai pirkti vyksta panašiai – pirmiausia instinktyviai ir impulsyviai, o tik vėliau racionaliai
paaiškinami. Stiprus prekinis ženklas padeda formuoti emocinę žmonių reakciją, kuri yra stiprus veiksnys
įtakoti pirkimo sprendimus. Jeigu jie jau prisiriša prie produkto arba kompanijos emociškai, tai jie
pateisins savo pirkimo sprendimą ir produkto ypatybėmis, ir gaunama nauda.
Prekinis ženklas daro tiesioginę įtaką prekių pardavimui. Paveiksle pateikta, kaip priklauso
pardavimo apimtys nuo prekės kainos tos prekės, kuri turi pripažintą prekinį ženklą ir tos, kuri turi
nepripažintą prekinį ženklą.
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Paveikslas 29. Prekės ženklo pripažinimo įtaka prekės pardavimams ir kainai

Paveiksle matyti, kad prekės, kurių prekinis ženklas yra pripažintas ir gerai žinomas, pardavimai
didesni, lyginant su preke, kurios prekinis ženklas yra mažiau žinomas, esant vienodoms prekių kainoms.
Taip pat prekės su pripažintu prekiniu ženklu kaina didesnė.
Tyrimais nustatyta, kad pirkėjai už prekę su žinomu prekiniu ženklu yra pasirengę sumokėti
daugiau pinigų, nei sumokėtų už bevardę, tačiau visiškai tokią pačią prekę. Prekinis ženklas sukuria
pridėtinę vertę, kurią galima pamatuoti pinigais. Apie tai, ką ir kaip daryti, kad prekinis ženklas taptų
žinomas ir perkamas, kas dieną mąsto šimtai marketingo bei reklamos specialistų. Ekonomikai tampant
globaliai, prekinio ženklo vaidmuo parduodant gaminius vartotojams darosi vis svarbesnis. Taip yra todėl,
kad nyksta funkciniai gaminių skirtumai. Vis daugiau žmonių pastebi, kad visi tos pačios klasės
automobiliai veža taip pat ir daro tai beveik vienodai kokybiškai. Tą patį galima pasakyti ir apie skalbimo
mašinas, barzdaskutes ir daugybę kitų pirkėjams siūlomų daiktų. Jau dabar kai kurie gaminiai skirtingus
vardus ir ženklus įgauna tik paskutinėje gamybos fazėje, taigi viduje jie yra visiškai vienodi.
Prekinio ženklo kūrimas. Vienas svarbiausių prekinio ženklo sprendimų yra prekinio ženklo
sukūrimas. Kiekvieno stipraus prekinio ženklo centre yra produktas ar paslauga, kurie yra prekinio ženklo
egzistavimo varikliai. Be šių kertinių dalykų prekinis ženklas neturi jokių egzistavimo galimybių. Tačiau
labai dažnai verslininkai koncentruojasi tik į patį produktą, pamiršdami ir palikdami kitus neatskiriamus
prekės ar produkto aspektus, kurie yra neatskiriami prekinio ženklo kūrimo ir vystymo procese.
Žemiau pateikiamas profesoriaus Theodore Levitt supaprastintas modelis, kuris apima pačius
pagrindinius dalykus, į ką reikia koncentruotis kuriant prekinius ženklus.
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Paveikslas 30. T. Levitt prekinio ženklo kūrimo modelis

Ne kiekvienas produktas turi savo prekinį ženklą. Prekei ženklas gali būti nesuteikiamas arba
suteikiamas tik bendrinis prekės pavadinimas. Dažniausiai įmonė pasirenka nesuteikti prekei vardo tada,
kai neturi pakankamai išteklių, sugebėjimų įtvirtinti prekės vardą vartotojų sąmonėje ar konkuravimui jai
prekinis ženklas nereikalingas. Tačiau didžioji produktų dalis turi savo prekinius ženklus.
Prekinis ženklas gali būti:
•

žodžiai, asmenų pavardės, šūkiai;

•

raidės ir skaitmenys;

•

piešiniai, emblemos;

•

erdvinės formos (gaminių išorinis vaizdas, jų pakuotės ir talpos);

•

spalva ar spalvų derinys, jų išdėstymas;
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•

koks nors minėtų žymenų derinys.
Sudedamosios prekinio ženklo dalys gali būti prekės vardas ir prekės simbolis. Prekinio ženklo

elementai parenkami, siekiant padidinti prekinio ženklo žinomumą arba formuoti stiprias, palankias ar
unikalias prekinio ženklo asociacijas. Todėl norint pasiekti prekiniam ženklui priskirtus tikslus, elementai
turi būti tarpusavyje suderinti ir tikti vienas kitam. Pagrindinių prekinio ženklo elementų – prekės vardo,
simbolio bei spalvų – parinkimas yra labai svarbus, siekiant sukurti gerą prekinį ženklą.
Išskiriami tokie prekinio ženklo elementų parinkimo kriterijai:
•

įsimintinas;

•

prasmingas;

•

mėgstamas;

•

perduodamas;

•

perkeliamas;

•

pritaikomas.
Prekės vardas – tai žodinė (raidinė, skaitinė) prekės identifikavimo priemonė. Prekiniame ženkle

reikšminga ne tik pati raidė ar simbolinė informacija, bet ir jos išdėstymas, apipavidalinimas. Prekės
vardas atlieka tokias funkcijas, kaip prekės ar paslaugos identifikavimo, žinių perdavimo vartotojams,
teisinės apsaugos suteikimo. Prekės vardas gali būti ir sudedamoji prekinio ženklo dalis, ir savarankiška
prekės identifikavimo priemonė. Prekės vardo naudojimas turi nemažai privalumų:
•

tekste patogiau rašyti vardą, o ne visą prekinį ženklą;

•

net ir užregistruotą prekinį vardą galima rašyti bet kokiu šriftu;

•

prekės vardą galima ištarti, taigi jį patogu naudoti, perduodant informaciją žodžiu.
Prekės simbolis – tai tekstinės informacijos neturinti prekės identifikavimo priemonė. Prekinio

ženklo simbolis, kaip ir prekės vardas, yra vienas iš sudedamųjų prekinio ženklo dalių. Prekiniame ženkle
reikšminga ne tik žodinė (raidinė) ar simbolinė informacija, bet ir jos išdėstymo būdas, apipavidalinimas.
Prekės vardo ir simbolio nereikia painioti su užregistruotu firmos logotipu. Nors prekės simbolį galima
suvokti, bet negalima ištarti, pagrindinė jo nauda yra ta, kad jis pašalina kai kuriuos prekių vardų
trūkumus. Prekės simbolis turi tiek privalumų, tiek trūkumų. Pagrindiniai prekės simbolio privalumai
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būtų tokie, kad jis suvokiamas nepriklausomai nuo vartotojo mokamų kalbų ir netgi nuo jo raštingumo bei
simbolį galima greičiau atpažinti negu perskaityti ilgą vardą. O prekės simbolio trūkumai susiję su
sunkumais, kurie kyla, kai prekė įterpiama į užsienio rinką. Pavyzdžiui, geltona gėlė, kaip simbolis,
nepriimtina Meksikoje, nes ten ji reiškia mirtį.
Išskiriami tokie gero prekinio ženklo simbolio požymiai:
•

originalus;

•

paprastas bei lengvai įsimenamas;

•

išsiskiriantis;

•

prasmingas.
Dažniausiai simboliai yra parenkami neatsitiktinai – jie išreiškia kompanijos prioritetus, savybes,

kurias norima perteikti, o kartais ir nurodo prekės kilmę. Pavyzdžiui, automobilių gamintojo prekės
simbolis keturi žiedai – tai keturios firmos, kurios susijungė į vieną bendrovę. O prekės vardas Audi –
savininkas Horch, negalėdamas panaudoti savo vokiškos pavardės, ją išvertė į lotynų kalbą (lot. Audi –
girdėti, klausyti).
Logotipas – yra grafinis simbolių, piešinių ar abreviatūros (grupės raidžių) atvaizdavimas,
identifikuojantis įmonę. Pagrindinis logotipo bruožas tas, kad jis identifikuoja ne tik prekę, bet ir įmonę.
Jeigu įmonė naudoja bendro visoms prekėms prekinio ženklo strategiją, logotipas sutampa su prekiniu
ženklu
Prieš kuriant prekinį ženklą reikia būtinai atsižvelgti į tai, ką vartotojui reiškia prekinis ženklas,
nes produktas bei jo prekinis ženklas ir yra skirtas vartotojams. Skiriami šeši prekinio ženklo reikšmės
aspektai:
1. Savybės. Prekinis ženklas pirmiausia asocijuojasi su tam tikromis jo savybėmis. Pavyzdžiui,
„Mercedes“ prekinis ženklas rodo, kad automobilis gerai „sukonstruotas“, „puikiai pagamintas“,
„patvarus“, „greitas“, „saugus“, “prabangus”. Bendrovė, reklamuodama savo automobilį, gali naudoti
vieną ar kelias šių savybių.
2. Privalumai. Klientai neperka savybių – jie perka privalumus. Todėl savybes reikia reikia paversti
funkciniais ir emociniais privalumais. Pavyzdžiui, savybę „patvarus“ galima paversti funkciniu
privalumu. Savybę „brangus“ galima pateikti kaip emocinį privalumą. Savybę „puikiai pagamintas“
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galima paversti funkciniu ir emociniu privalumu: „Jei įvyktų nelaimingas atsitikimas, aš
nenukentėčiau“ ir t.t.
3. Vertybės. Prekinis ženklas tam tikru mastu apibūdina pirkėjo pripažįstamas vertybes. Pavyzdžiui,
galima teigti, jog „Mercedes“ pirkėjai vertina puikias automobilio technines charakteristikas, saugumą
ir prestižą. Prekinio ženklo marketingo specialistas privalo surasti konkrečias automobilių pirkėjų
grupes, kurių vertybės sutampa su siūlomais automobilio privalumais.
4. Kultūra. Prekinis ženklas pristato tam tikrą savotišką kultūrą. Pvz., „Mercedes – Benz“ kompanija
nurodo, jog Vokietijos kultūra yra rimta, kokybiška ir sunkiai dirbanti vardan gerų rezultatų.
5. Asmenybė. Prekinis ženklas taip pat atspindi asmenybę. Tiriantys motyvacinius sprendimus
specialistai kartais klausia: „Jei šis prekės ženklas būtų žmogus, kokia tai būtų asmenybė?“. Vartotojai
„Mercedes“ automobilį gali įsivaizduoti kaip turtingą, vidutinio amžiaus firmos vadovą. Prekinis
ženklas pritrauks tuos žmones, kurių tikrasis ar geidžiamasis „aš“ sutampa su prekinio ženklo
įvaizdžiu.
6. Vartotojas. Prekinis ženklas nurodo vartotoją, kuris galėtų pirkti būtent šį produktą, t.y. žmogus tarsi
sugretinamas su prekiniu ženklu. Pvz., „Mercedes – Benz“ automobiliai daugiau skirti verslininkams,
o ne studentams. Atsižvelgus į šiuos kriterijus, galima pereiti į kitą prekinio ženklo kūrimo pakopą.
Sprendimų grupė, susijusi su prekinio ženklo kūrimu, yra prekių asortimento žymėjimo sprendimai.
Įmonė gali žymėti savo prekių asortimentą:
•

bendru visų prekių ženklu;

•

bendru prekių grupės ženklu;

•

individualiu konkrečios prekės ženklu;

•

firmos vardo ir individualaus prekės ženklo kombinacija.
Bendras visų prekių ženklas reiškia, kad juo žymima daug skirtingų prekių. Gana dažnai tokių

prekių vardas sutampa su firmos vardu. Bendras visų prekių ženklas suteikiamas, kai įmonė
nediferencijuoja savo prekių linijų. Bendro visų prekių ženklo strategija sąlygoja mažesnes marketingo
išlaidas. Sumažėja naujos prekės įvedimo į rinką išlaidos. Tačiau bendras visų prekių ženklas
minimizuoja segmentacijos efektą. Dar vienas šios prekinių ženklų strategijos trūkumas – nors vienai
prekių rūšiai pasirodžius prasčiau, gali nukentėti įmonės prestižas. Šią strategiją yra pasirinkusi tokia
kompanija kaip HEINZ.
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Bendro prekės grupės ženklo strategija tinka tada, kai įmonė gamina keleto kokybės ir kainos
lygių prekes, skirtas įvairiems rinkos segmentams. Ši strategija įmonei leidžia kiekvienam naujam
produktui sukurti naują pavadinimą. Pvz., SEIKO – kokybiškų laikrodžių gamintojas – gali išleisti
prastesnės kokybės laikrodžių liniją, pavadinimu PULSAR, nesumenkindama savo prekių ženklo SEIKO.
Individualus konkrečios prekės ženklas reiškia, kad ženklas suteikiamas konkrečiai prekei. Toje
pačioje prekių grupėje pasirenkami skirtingi prekiniai ženklai. Paprastai prekės vardas nesiejamas nei su
firmos vardu, nei su kitomis firmos prekėmis. Individualiais ženklais pažymėtos prekės konkuruoja
tarpusavyje, o tai skatina įmonės darbuotojų kūrybiškumą. Ši prekinių ženklų strategija orientuota į
vartotojus, kurie domisi naujovėmis ir linkę įsigyti prekių su naujais prekiniais ženklais. Naudojant
individualius konkrečios prekės ženklus, galima tiksliau akcentuoti kiekvienos prekės privalumus, taip pat
išplečiami prekybos plotai. Tačiau individualūs prekiniai ženklai labai brangūs, o prekių nesėkmės
rinkoje tikimybė yra didelė.
Praktiškai dažnai taikoma firmos vardo ir individualaus prekės ženklo kombinacija. Firmos vardas
įteisina gamintoją, o individualus ženklas rodo prekės savitumą. Šiuo būdu vadovaujasi Kellogg‘s:
Kellogg‘s Rice Krispies, Kellogg‘s Raisin Bran, Kellogg‘s Corn Flakes.
Kurdama prekinį ženklą, įmonė turi apibrėžti ir geografinę jo veikimo sritį. Gali būti išskirta:
•

nacionalinė;

•

multinacionalinė;

•

pasaulinė (globalinė) prekės ženklo veikimo sritis.
Nacionalinius prekinius ženklus, veikiančius vienoje šalyje, dabar keičia multinacionaliniai

(veikiantys keliose šalyse) ir pasauliniai (veikiantys plačiame geografiniame regione) prekiniai ženklai.
Multinacionalinių ir pasaulinių prekinių ženklų išplitimą sąlygojo būtinybė mažinti prekinių ženklų
kūrimo ir rėmimo išlaidas, didėjantys įmonių užsienio ekonominės veiklos mąstai bei panašėjanti
vartotojų įvairiose šalyse elgsena. Tarptautiniai (multinacionaliniai ir pasauliniai) prekiniai ženklai
padeda taupyti marketingo išlaidas; paspartėja prekinių ženklų planavimo procesas; sutrumpėja prekinio
ženklo adaptavimosi rinkoje laikas; vartotojai, padidėjus jų mobilumui, įvairiose šalyse gali rasti prekių,
pažymėtų tais pačiais prekiniais ženklais. Tarptautiniai prekiniai ženklai padeda gauti didesnį pelną iš
investicijų į prekės plėtrą ir gamybą. Pagrindinis tarptautinių prekinių ženklų trūkumas yra tas, kad lieka
neįvertinti specifiniai konkrečios šalies vartotojų poreikiai. Kuriant tarptautinį prekinį ženklą, lengviau
standartizuoti pačią prekę, prekės vardą, simbolį, sunkiau taikyti standartizuotą pozicionavimo ir rėmimo
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strategiją. Tarptautinių prekinių ženklų naudojimo galimybės priklauso nuo prekės pobūdžio (pavyzdžiui,
lengviau standartizuoti buitinės elektronikos, sunkiau – maisto prekių ženklus), šalies specifikos
(ekonominės, socialinės ir kultūrinės, teisinės aplinkos), įmonės tikslų ir galimybių.
Parinkti prekinio ženklo pavadinimą kaip tik tokį, kokio reikia, yra viena iš svarbiausių
marketingo proceso sudedamųjų dalių. Geras pavadinimas gali labai prisidėti prie produkto sėkmės.
Tačiau surasti tinkamiausią prekinio ženklo pavadinimą išties nelengva. Pirmiausia reikia atidžiai
išnagrinėti produktą ir jo privalumus, tikslinę rinką ir siūlomą marketingo strategiją. Parenkant prekės
vardą rekomenduojama atsakyti į šiuos klausimus:
1. Kokia būsimojo prekinio vardo paskirtis? Jeigu prekės vardu neketinama būtinai identifikuoti pačios
prekės, visiškai tiks bet kokia beprasmė raidžių ar skaičių kombinacija. Tokie žodžiai vadinami
neologizmais, o jų privalumas – lengvesnė registracija. Be to, su tokiu prekės vardu įmonė gali
pardavinėti praktiškai bet ką – nuo duonos iki lėktuvo. Jeigu savininkas pageidauja, jog prekės vardas
padėtų pozicionuoti prekę rinkoje, jam privalu suteikti tikslinę prasmę.
2. Ar vardas skiriamas vienai konkrečiai prekei, ar juo planuojama pradėti žymėti visą prekių grupę?
3. Ar tikimasi ilgalaikio, ar trumpalaikio prekinio ženklo buvimo rinkoje? Suprantama, ilgalaikis
prekinis ženklas neturėtų vaikytis trumpalaikio efekto, būti nerimtas ir pavaldus mados vėjams.
4. Koks įmonės reklamos biudžetas? Patariama: jei įmonė neturi pakankamai laisvų lėšų, kurių reikia,
norint suteikti prasmę šiaip jau beprasmei raidžių ar skaičių kombinacijai, geriau venkite tokių prekių
ženklų kaip „E 808“ arba „Zozoflex“.
5. Jeigu prekės vardas prasmingas, tai ar ši prasmė aiški vartotojui? Jeigu vardas nėra beprasmis,
paprastai jo kūrėjai pageidauja, kad vartotojas suvoktų vardą kaip juo pažymėtą prekę, t.y. suprastų
jos paskirtį ar savybes. Prekės vardas turi būti ir lengvai įsimenamas.
Prekinio ženklo pavadinimas turėtų pasižymėti tokiomis savybėmis:
•

Pavadinimas turėtų atspindėti produkto privalumus ir kokybę.

•

Jį turėtų būti lengva ištarti, atpažinti ir įsiminti.

•

Prekės ženklo pavadinimas turi būti originalus.

•

Pavadinimas turi būti lengvai ir (prasmingai) išverčiamas į kitas kalbas.
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•

Pavadinimą turėtų būti įmanoma užregistruoti ir teisiškai apginti. Jo negalima užregistruoti, jei jis
kopijuoja jau esamus pavadinimus.
Prekių vardų kūrimo ekspertai siūlo keliolika taisyklių pačiam prekės vardui generuoti:

1. Skaičių panaudojimas sudaro modernumo įspūdį.
2. Skambumo ir ritmikos suteikia vadinamųjų „stop“ priebalsių (b, c, d, k, p ir t.t.) panaudojimas.
3. Originaliai stilizuotos raidės palengvins registraciją.
4. Sąmoningai netaisyklinga rašyba suteikia originalumo.
5. Galima žaisti raidėmis – perstatyti jas atbuline tvarka ar sudaryti anagramas.
Prekinio ženklo simboliui keliami tokie reikalavimai:
1. Paprastumas. Simbolyje turi būti kuo mažiau linijų, smulkių detalių ir nieko tokio, kas trukdytų greitai
ir tiksliai jį įsiminti.
2. Individualumas. Tai turi užtikrinti simbolio atpažinimą, taip pat išskirtinumą. Svarbu, kad simbolis
nekartotų prekės kontūrų. Tokie simboliai blogai įsimenami ir neatlieka išskiriamosios funkcijos.
3. Patrauklumas. Svarbu, kad simbolyje nebūtų dalykų, keliančių neigiamas emocijas. Ypač svarbu, kad
ženklas nebūtų susijęs su žmonių jausmais (pvz., religiniais).
4. Teisinės apsaugos galimybė. Kad prekinį ženklą būtų galima registruoti, jo simbolis neturėtų atkartoti
konkuruojančių prekinių ženklų simbolių. Kaip prekės simbolis ar vienas iš jo elementų negali būti
panaudoti valstybių herbai, vėliavos, vyriausybinių ir tarptautinių organizacijų emblemos,
nacionalinių švenčių pavadinimai ir datos.
Prekinio ženklo spalvos ir dizainas. Be vardų ir grafinių simbolių, spalva taip pat atlieka svarbų
vaidmenį, žymint įvairias prekes ar jų grupes. Spalvų tyrimo instituto duomenimis, žmonės atlieka
nesąmoningus sprendimus apie bet kurią naują situaciją ar naują prekę per pirmąsias 90 sekundžių. 60 –
90 procentų žmonių vertinimui įtakos turi spalva. Sprendžiant apie prekinį ženklą, taip pat apie 90
procentų susidarytos nuomonės nulemia spalva.
Prekinio ženklo spalva turi būti parinkta, siekiant ne tik išsiskirti iš konkurentų, reikia, kad ji
atitiktų prekės pobūdį. Kadangi spalvas skirtingai suvokia skirtingo amžiaus, kilmės, išsilavinimo ir lyties
žmonės, todėl kuriant prekinius ženklus, reikia įvertinti tikslinės auditorijos demografiją.
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Spalvas nevienodai priima ir skirtingų tautų ir kultūrų gyventojai. Tačiau jei prekinis ženklas yra
pakankamai stiprus, jis gali tikti ir įvairių kultūrų, lyčių žmonėms, ir nesusidurti su sunkumais dėl
skirtingų spalvos asociacijų, nes prekę renkamasi ne tik remiantis prekinio ženklo spalva, pavadinimu,
tačiau ir produkto įpakavimu bei kitais faktoriais. Taip pat spalva negali būti vienintelis prekinio ženklo
elementas, kuriuo remiantis, galima kurti prekinį ženklą.
Marketingo specialistai neretai naudojasi spalvų psichologija. Šis mokslas teigia, kad vienodos
reakcijos į spalvas būdingos daugeliui žmonių. Daugelis europiečių tiki, kad mėlyna yra geriausia spalva,
nes ji turi daugiausia teigiamų ir mažiausiai neigiamų asociacijų daugelyje kultūrų.
Parenkant spalvas taip pat reikia įvertinti, kad prekinis ženklas turi išsiskirti iš aplinkos, esant
įvairiam apšvietimui: šviečiant saulei, vakarėjant ir prie dirbtinės šviesos. Spalvos padeda sukurti daug
efektyvesnį prekinį ženklą ir siekiant, kad jis taptų stiprus, siūloma sukurti spalvų planą ir atlikti tam
tikrus veiksmus:
1. Įsitikinti, kad spalvos sustiprina (palaiko) prekinio ženklo vertybes.
2. Išsirinkti spalvą, kuri galėtų būti susijusi su auditorija ir svarbi jai.
3. Naudoti visur tokius pačius šešėlius ir atspalvius kaip ir prekiniame ženkle.
4. Parodyti prekinio ženklo spalvą visiems organizacijos nariams, pirkėjams ir visuomenei.
5. Įsitikinti, kad prekinis ženklas gerai derinsis prie planuojamų naudoti pakuočių spalvų.
6. Išsirinkti tokias prekinio ženklo spalvas, kurios išsiskirtų iš konkurentų.
7. Pasirinkti tokias spalvas, kurios būtų tinkamos įvairiose šalyse ir kultūrose.
Prekinis ženklas turi būti priimtinas tiksliniams vartotojams, atkreipti jų dėmesį, todėl jis turi būti
ryškus, įspūdingas, iliustruojantis, lengvai nupaišomas, turėti nedaug spalvų, puikiai atrodyti net ir tada,
kai yra padidinamas ar sumažinamas. Visa tai susiję su prekinio ženklo dizainu. Yra keletas elementų,
kurie siejami su kokybišku prekės ženklo dizainu: šriftai, formos, kompozicija.
Prekinio ženklo dizainas sugalvojamas ne iš karto. Yra sukuriami pradiniai variantai, jie
tobulinami. Yra atvejų kai buvo sukurta per dvylika variantų.
Prekiniai ženklai dizaino požiūriu skirstomi į tris pagrindines grupes: vaizduojamieji, žodiniai ir
mišrūs. Vaizduojamieji ženklai – tai konkretūs atvaizdai, simboliai, abstraktūs vaizdai, kompozicijos iš
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ornamentų, iš meniškai transformuotų raidžių ir skaičių. Žodiniai prekių ženklai – tai žodžiai arba žodžių
derinys, reiškiantis žodį. Mišrūs prekės ženklai – tai vartojamų žodžių ir vaizdų kombinacijos.
Apibendrinant prekinio ženklo elementų nustatymo sprendimus, galima teigti, kad prekės vardo ir
simbolio parinkimas yra atsakingas sprendimas kuriant prekinį ženklą, nes tai darys įtaką kompanijos
pardavimams. Neatidžiai pasirinkti prekinio ženklo elementai gali sukelti neatitinkamą prekės ir ją
gaminusios kompanijos įvaizdį ar netgi priversti bylinėtis teismuose dėl panašumo į kitos įmonės prekinį
ženklą.
Prekiniai ženklai, kurių kūrimas yra nepagrįstas semiotikos, koloristikos, psichologijos mokslų
pagrindu, grafinio dizaino komponavimo principais dažnai būna neprofesionalus, neatitinkantis
prekiniams ženklams keliamų reikalavimų. Profesionalus prekinis ženklas turi:
•

identifikuoti prekę;

•

garantuoti kokybę;

•

sušvelninti kainų palyginimo efektą;

•

susieti produktą vartotojo sąmonėje su produktu;

•

kelti gamintojo ir platintojo prestižą;

•

„nešti reklamą“

•

duoti prekėms vardus;

•

padėti įsiminti prekę;

•

rodyti prekės kilmę;

•

teikti informaciją apie prekę;

•

stimuliuoti pirkimą.
Reiktų įsiminti kelis pagrindinius elementus, reikalingus kuriant gerą prekinį ženklą. Prekiniai

ženklai privalėtų:
•

turėti prigimtinę skiriamąją galią;

•

būti lengvai įsimenami ir ištariami;
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•

tikti įmonės produktui arba įvaizdžiui;

•

neturėti teisinių apribojimų ir

•

turėti papildomą teigiamą prasmę (konotaciją).

Paveikslas 31. Pagrindiniai prekinio ženklo kūrimo principai

Pagal savo sandarą ir išraiškos formą prekiniai ženklai yra skirstomi į keturias pagrindines grupes:
1. Piktogramos – konkrečių objektų atvaizdai ar grafiniai simboliai, kurių naudojimas paremtas
semiotikos mokslu.
2. Logotipai – prasminiai, žodiniai pavadinimai, jų kompozicijos ar sutrumpinimai, kurių esmę sudaro
šrifto panaudojimas.
3. Mišrūs (kombinuoti) ženklai, apimantys grafinius simbolius ir žodines - šriftines kompozicijas.
4. Netradiciniai ženklai – trimačiai, erdviniai, optiniai, šviečiantys ir kt.
Ženklo projektavimas turi būti pagrįstas organizacijos misijos, koncepcijos ir šiandieninės bei
perspektyvinės veiklos krypčių suvokimu. Grafine stilistika jis turi būti orientuotas ne į šią dieną, bet į
netolimą ateitį, nes kokybiniai vizualios stilistikos pokyčiai pasauliniu mastu įvyksta kas 10-15 metų.
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Toliau rekomenduojami sekantys žingsniai: iš pradžių, pasitelkus kompiuterinę techniką ar
„smegenų šturmo“ metodiką, generuoti kuo daugiau galimų variantų. Diskutuojant atrinkti 10
priimtiniausių, užklausti patentų biurą dėl jų registravimo galimybės. Svarbu ne tik sukurti prekinį ženklą,
bet ir įvairiomis rėmimo priemonėmis informuoti vartotoją ir įtikinti jį prekę pirkti prekę, o vėliau –
priminti apie jos egzistavimą. Čia ypač svarbios tokios rėmimo priemonės kaip reklama, prezentacijos,
ryšiai su visuomene, asmeninis pardavimas.
Parinkus prekinio ženklo pavadinimą jį reikia užregistruoti atitinkamame Prekių ženklų registre,
kuris suteikia intelektinės nuosavybės teises ir neleidžia konkurentams naudoti to paties ar panašaus
pavadinimo. Registracija suteikia savininkams teisinę apsaugą.
Registruoto prekinio ženklo pradinis galiojimo terminas yra 10 metų nuo paraiškos padavimo
dienos. Ženklo galiojimo terminas kiekvieną kartą gali būti pratęsiamas ne ilgiau kaip 10 metų. Prie
prekinio ženklo pateiktas simbolis ® reiškia, kad prekinis ženklas įregistruotas valstybės įstaigoje ir
apsaugotas įstatymu. Dažnai naudojami ir dėl to plačiai žinomi pasaulyje prekiniai ženklai (pvz.,
„Mercedes“, „Sony“, „Adidas“) turi platesnę apsaugą ir gali būti saugomi net neįregistruoti. Tokie ženklai
žymimi simboliu TM (angl. – „Trade mark“). Tačiau net ir pasaulio garso firmos, kurios rūpinasi savo
įvaizdžiu, kiekvienoje šalyje įregistruoja prekinius ženklus, nes tai didelis turtas.
Dauguma įmonių pačios nekuria prekinio ženklo, o jo kūrimą užsako tuo užsiimančiai
profesionaliai įmonei. Pavyzdžiui, prekinių ženklų kūrimo įmonė „Brandinsitute Inc“ siūlo žemiau
pateiktą prekinio ženklo kūrimo schemą.

Paveikslas 32. Prekinio ženklo kūrimo schema
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1. Prekinio ženklo pozicionavimas rinkoje (Brand Positioning). “Kam? Kodėl? Kokiu tikslu? Prieš kokį
konkurentą?”
2. Prekinio ženklo strategija (Brand Strategy) – kokių metodų pagalba vyks realizacija.
3. Prekinio ženklo idėjos sukūrimas (Brand Ideation Creative) – išrinkti pačią vertingiausią idėją,
palyginti su konkurentais.
4. Prekinio ženklo grafinio vaizdo kūrimas (Brandsearch Trademark Screening) – dizainas.
5. Produkto vardo kūrimas (Linguistic Screening) – lingvistinė analizė kompiuteriu.
6. Prekinio ženklo testavimas rinkoje (Brandtest Market Research).
Taigi klausimas "Kas lemia prekinio ženklo sėkmę?" iš dalies jau sulaukė atsakymo – tai
unikalumas, nuosekliai vystomas prekinio ženklo įvaizdis ir, be abejo, taiklus prekinio ženklo vardas.
Prekinio ženklo kūrimas ir įtvirtinimas rinkoje reikalauja didelių išlaidų. Tai suprasti padės
prekinio ženklo evoliucijos vartotojo sąmonėje schema (žr. pav.)

Paveikslas 33. Prekinio ženklo evoliucija vartotojo sąmonėje

Kiekvienas naujas prekinis ženklas vartotojui yra nežinomas. Siekiant įžengti į pažinimo etapą,
tenka investuoti į kokybę, rėmimą, peržiūrėti kainas. 100 didžiausių JAV kompanijų, reklamuodamos
prekinius ženklus, kasmet išleidžia 25 mlrd. JAV dolerių. Taip kuriamas ir formuojamas prekinis ženklas.
120

Jei investicijos pakankamos, bus suformuota palanki vartotojo nuomonė. Nepakankamos investicijos
sukelia vartotojo abejingumą, o vėliau ir nepalankią reakciją nepaisant to, kad tai gali būti ir gera prekė ar
paslauga. Prekinių ženklų kūrimas nebėra tiesiog būdas išvengti nesekmės. Šiuolaikinėje rinkoje prekiniai
reiškia labai daug. Įmonės gyvuoja arba žlunga, priklausomai nuo savo prekinio ženklo stiprumo.
Prekinio ženklo valdymas. Jeigu prekinis ženklas yra neefektyviai valdomas, rinkoje gali
susiformuoti toks jo suvokimas, kokio įmonė visiškai netrokšta. Argi nenorėtumėte, kad žmonės jus
suprastų taip, kaip kad jūs norite? Tai ir yra būtent tai, ką prekinio ženklo valdymas reiškia.
Prekinio ženklo valdymas yra žinojimas, kad jūsų rinkos supratimas gali nepatenkinti jūsų
lūkesčių, nors ir stengiamasi jį formuoti bei pritaikyti prekinio ženklo kūrimo proceso strategiją taip, kad
būtų pasiektas laukiamas rezultatas.
Prekiniai ženklai galbūt padėjo tokioms įmonėms kaip „McDonald‘s“, „Nike“ , „Coca – cola“ ir
„Microsoft“ sukurti pasaulines imperijas, tačiau jie taip pat pakeitė visą marketingo procesą į suvokimo
kūrimo procesą. Vartotojai nusprendžia pirkti remdamiesi savo suvokimu apie prekinį ženklą, o ne tuo,
koks tas produktas yra iš tikrųjų. Prekiniai ženklai gali tapti vertingesni už jų fizines formas, tačiau taip
pat viskas gali žlugti, kadangi pirkėjų suvokimas yra nepastovus dalykas. Paprastas, trumpas, aiškus
prekės ar paslaugos vardas tėra tik gera pradžia. Jis turi tapti ne tik žinomas, bet ir nešti tam tikrą emocinį
krūvį. Pirkėjai, įsigydami prekę ar paslaugą, įgauna tam tikrą jausmą. Jausmas, jog prekė yra kokybiška
(arba prestižinė, miela, išskirtinė ir t.t.), neatsiranda šiaip sau. Be abejonės, svarbūs faktoriai yra pats
gaminys, jo kaina, net vieta, kur daiktas parduodamas.
Valdydamos savo prekinius ženklus, įmonės dažnai susiduria su situacija, kad jų prekinis ženklas
ne visiškai atitinka rinkos poreikius. Priežastys gali būti kelios:
•

rinka yra perpildyta prekiniais ženklais, ir vartotojas nemato esminių skirtumų tarp jų;

•

produktu prekiauja mažmeniniai prekybos tinklai, kurie pirmenybę teikia pigesniems produktams ir
nenoriai priima brangias prekes;

•

vyksta technologiniai pokyčiai, kurie leidžia įmonei, valdančiai prekinį ženklą, gaminti ir pelningai
prekiauti naujomis, pigesnėmis prekėmis.
Gana dažna įmonių-gamintojų daroma klaida – pirkėjų neinformavimas apie prekės vertingumą.

Siekiant naujo prekinio ženklo efektyvumo, įmonė pirkėjams turi pateikti vertingą pasiūlymą. Vartotojas
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turi suprasti, kuo įmonės siūlomas produktas ar paslauga jam įdomi ir vertinga. Pirkėjams patinka prekės,
kurios turi realią vertę, priešingu atveju jis pasijunta apgaudinėjamas ar išnaudojamas.
Galima išskirti tokias vidines prekinių ženklų valdymo problemas:
1. Nepakankamas vadovybės palaikymas.
2. „Biudžetas yra – pinigų nėra“ (patvirtintas įvedimo biudžetas lieka tik dokumentų segtuve).
3. Skirtingas prekinio ženklo, jo idėjų ir tikslų supratimas įmonės viduje.
4. Komandos nebuvimas (darbuotojų motyvacijos nebuvimas).
5. Vidinio ir išorinio prekinių ženklo įvaizdžio prieštaringumas.
6. Požiūris į prekinį ženklą kaip į taktinę priemonę.
7. Prekinio ženklo idėjos priklausomybė nuo prekinio ženklo vadybininko.
8. Besaikė meilė prekiniam ženklui nepaisant rinkos realijų (realios rinkos situacijos nežinojimas).
Kompetentingos įmonės aktyviai šviečia savo darbuotojus, prekybos agentus, produktų
platintojus, laikraščių redaktorius, enciklopedijų leidėjus ir visuomenę, kad jų prekiniai ženklai
identifikuoja tik konkrečius produktus ir todėl jie turi būti tinkamai naudojami. Antras iš svarbiausių
uždavinių, kurio turi imtis kiekviena įmonė, yra kasmetinis prekinių ženklų portfelio peržiūrėjimas, kad
laiku būtų imtasi atitinkamų veiksmų, susijusių su visų naudojamų ar numatomų naudoti savo šalies ar
užsienio rinkose prekinių ženklų registravimu, prekinių ženklų licencijavimu, prekinio ženklo licenciato
ar frančizės naudotojo produktų kokybės tikrinimu, prekinių ženklų registracijos galiojimo pratęsimu.
Visi šie aspektai yra konkretūs ir tiksliai apibrėžti, tačiau prekinio ženklo vertės išlaikymui rinkoje to
nepakanka.
Jei įmonė neturi galimybės būti pirma (pavyzdžiui, neužtenka finansinių resursų arba į rinką atėjo
vėliau už kitus), ji visuomet turi įvertinti, kad netikslinga eiti į tiesioginę ataką prieš rinkos lyderį. Jei ji
vis dėlto ketina tapti pirma, tai visų pirma jai reikia kaip lyderiui įsitvirtinti kitoje srityje, o po to jau eiti į
norimą sritį. Kitas būdas prekiniam ženklui išsikovoti lyderio poziciją – sukurti naują prekę, kuri
vartotojų akyse atrodytų kaip iš esmės nauja prekė, ir taip tapti lyderiu.
Kai nutrūksta ryšys su vartotoju, ne visada dėl to yra kalta įmonė, kai kurios aplinkybės yra tiesiog
nekontroliuojamos. Tačiau dažniau prekiniai ženklai susiduria su sunkumais arba visai žlunga dėl
iškreipto paties prekinio ženklo, konkurencijos ar rinkos suvokimo. Prekinių ženklų žlugimas įmones ne
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visada užklumpa netikėtai. Kai kurios įmonės besąlygiškai tiki prekinio ženklo sėkme, atmestinai
žiūrėdami į šio ženklo kūrimą. Tikima, kad jei jau prekė yra gera, tai jai tiesiog turi pasisekti, tačiau vien
kokybės neužtenka. Apytiksliais skaičiavimais, 80 proc. visų naujų produktų žlunga jau įvedimo į rinką
metu, dar 10 proc. sunyksta per pirmuosius penkerius metus. Tai reiškia, kad naujam produktui visuomet
yra lengviau žlugti, nei išlikti. Daugelis įmonių nesimoko iš kitų klaidų, dažnos prekinių ženklų
naudojimo klaidos kartojasi visiškai skirtingose įmonėse. Bekonkuruodamos jos kuria prekinius ženklus
naujiems produktams, kurių rinka yra dar neištirta ir patiria nesėkmes.
Prekinio ženklo vertinimas. Skiriamos dvi pagrindinės prekinio ženklo vertinimo metodikų
kryptys:
1. finansinė prekinio ženklo vertė;
2. marketinginė prekinio ženklo vertė.
Pastebima, kad įvertinant finansinę prekinio ženklo vertę, skiriami tiesioginiai ir netiesioginiai
įkainiai. Tiesioginiai įkainiai – tai pinigai, išleisti kuriant prekinį ženklą. Tiesioginis įkainių metodas
finansininkų tarpe yra populiaresnis. Netiesioginiai įkainiai – tai kainų skirtumas tos pačios kategorijos
prekių, turinčių pripažintą prekinį ženklą ir be jo. Naudojant tiesioginį įkainių metodą, susumuojamos
visos išlaidos, susijusios su prekinio ženklo kūrimo procesu, įvertinant infliaciją. Galima pastebėti, jo
pastarasis vertinimo metodas gali būti patogus naudoti balansinėje lentelėje, tačiau jis nevisapusiškai
įvertina nematomus prekinio ženklo atributus. Piniginiu vienetu išreikšta verte sunkiai galima
prognozuoti prekinio ženklo įvaizdžio būseną, komunikacijos efektyvumą bei ateities potencialą.
Prekės ženklo vertei marketingo veiklos atžvilgiu nustatyti yra vertinami tokie kriterijai:
•

prekinio ženklo stiprumas – sugebėjimas dominuoti tam tikroje prekių grupėje. Jis yra suvokiamas
kaip prekinio ženklo vertybės bei pranašumai, konkuruojančių prekių atžvilgiu. Dažniausiai prekinio
ženklo stiprumo kriterijus/ rodiklis, apimantis tiek vartotojo, tiek finansinius požiūrius, naudojamas
integruotoje prekinių ženklų vertės perspektyvoje;

•

prekinio ženklo tapatumas – prekinio ženklo įvaizdžio atitikimas vartotojų poreikius ir norus;

•

prekinio ženklo plitimas – tai sugebėjimas plėstis daugėjant vartotojų skaičiui, naudojant tą patį
ženklą naujoms prekių grupėms, naujoms rinkoms;

•

lojalumas prekiniam ženklui – tai psichologinis reiškinys, susijęs su prekinio ženklo paplitimu tarp
vartotojų. Tai yra pagrindinis prekės ženklo vertės kriterijus. Ši sąvoka apibūdina psichologinį
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vartotojo prisirišimą prie tam tikro prekės ženklo, nepaisant kainų lygio ar prekės pasiekiamumo
kriterijų. Lojalumas klientui užtikrina pastovią kokybę bei emocinį pasitenkinimą, organizacijai –
geresnes pozicijas versle, apsaugą nuo konkurencijos bei pajamų tęstinumą;
•

prekinio ženklo žinomumas – tikslinės auditorijos dalis, kuri žino ir atsimena prekinį ženklą. Jis yra
laikomas populiariausiu ir lengviausiai išmatuojamu rodikliu. Tai pirmasis laiptelis diferenciniam
efektui sukurti. Šia sąvoka apibrėžiamos tikslinės auditorijos žinojimas apie prekinio ženklo
egzistavimą bei jo atminimas.
Vartotojų perspektyva vertinami prekiniai ženklai orientuojasi į vartotojo suvokimo ir elgsenos

aspektus.
D.Aaker prekinio ženklo vertės nustatymo modelis. D.Aaker modelis – tai visapusiškai pagrįstas,
vartotojų prekinio ženklo verte pagrįstas modelis. Šis modelis apima 5 dimensijas: žinomumą, suvokiamą
kokybę, asociacijas, lojalumą bei kitas vertybes. Jos detaliau pavaizduotos paveiksle.

Paveikslas 34. D. Aaker prekinio ženklo vertės nustatymo modelis

D.Aaker tvirtina, kad prekinio ženklo žinomumas yra pradinis veiksnys, užtikrinantis didesnę
pardavimo ir lojalumo tikimybę. Žinomumas garantuoja ir efektyvesnį marketingo rezultatą – vartotojas,
atpažįstantis prekinį ženklą, tampa atviresnis organizacijos naudojamoms komunikacijos priemonėms,
todėl prekinio ženklo įvaizdis taip pat tampa lengviau formuojamas. Svarbu paminėti, kad prekinio ženklo
žinomumas yra ne tik žinojimas apie prekinio ženklo egzistavimą, tačiau ir supratimas apie produkto
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parametrus, prekinio ženklo atributus ir charakteristikas, kaip logotipas, kaina, kokybė, reklaminė pozicija
ir pan..
Antroji šio modelio prekės vertės dedamoji – suvokiama kokybė. Čia ji traktuojama kaip vartotojo
nuomonė apie produkto kokybę, lyginant su kitomis prekėmis ar paslaugomis. Kokybės suvokimą lemia
du faktoriai – vidiniai ir išoriniai. Išoriniai veiksniai yra suvokiami kaip fizinės savybės, tokios kaip
spalva, skonis, talpa, vidiniai – kaip neišreikštos produkto savybės, individualiai suvokiamos vertybių,
priklausančių nuo kainų lygio, garantijų, reklamos pobūdžio ir pan..
Prekinio ženklo asociacijų suvokimas gali būti traktuojamos įvairiai. Suvokiamos asociacijos gali
būti, funkcinės, kaip pavyzdžiui, automobilio greitis ar oro bendrovės skrydžių dažnumas, arba emocinės,
kaip automobilio patikimumas ar skrydžio metu teikiamas dažnas maitinimas. Taip pat asociacijos gali
būti sukeliamos, atsižvelgiant į korporatyvinį prekinio ženklo organizacijos įvaizdį arba prekinio ženklo
individualumu parodomą išskirtinumą, charizmatiškumą.
Kitos vertybės taip pat svarbios vertės formavime, Aaker modelyje apima patentus, darbuotojų
kompetenciją, produkto prieinamumą, logistikos aspektus bei prekių išdėstymą.
Aptartos dimensijos orientuojasi į vartotojų suvokimą, tuo tarpu paskutinioji – lojalumas telkiasi į
vartotojo elgesio aspektą. Dėl šios priežasties lojalumas yra nurodoma kaip svarbiausia vertinant prekinio
ženklo vertę. Teigiama, kad lojalūs klientai ne tik užtikrina nuolatinę paklausą, bet ir ją padidina aktyviai
prisidėdami prie produkto rėmimo. Pažymėtina, kad lojalumas taip pat mažina organizacijos kaštų lygį –
naujo kliento pritraukimas kainuoja šešis kartus brangiau nei seno kliento išlaikymas.
K.L. Keller prekinio ženklo vertės nustatymo modelis. Prekinio ženklo rezonanso modelis (ang.
Brand resonance) traktuoja prekinio ženklo vertę kaip vystomą procesą. Norint sukurti pastebimai
aukštos vertės prekinį ženklą, būtina pasiekti paskutiniąją vystymosi pakopą – rezonansą. Čia
aukščiausias prekinio ženklo vertės įrodymas – lojalumas. Šio modelio dedamosios bei ryšiai pavaizduoti
žemiau esančiame paveiksle.
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Paveikslas 35. Prekinio ženklo vertės matavimo modelis „Prekinio ženklo rezonansas“

Pirmoji šio modelio pakopa – identifikavimas. Čia vartotojas atpažįsta prekinį ženklą. Todėl
prekinio ženklo iškilumas susietas su vartotojo žiniomis ir sugebėjimu mintyse atkurti prekinį ženklą
pirkimo ar vartojimo momentu. Antroji pakopa, reikšmingumas, apibūdina vartotojo visapusiško
suvokimo fazę, įvertinant funkcines ir emocines asociacijas apie prekinį ženklą. Trečiosios pakopos,
atsako, metu vartotojas racionaliai bei emociškai įvertina prekinį ženklą. Racionalumu vertinami veiksniai
kaip patikimumas ar kompetencijas. Emocingumas šiuo atveju gali būti traktuojamas kaip patirtinis
vertinimas arba kaip ilgalaikės emocinės perspektyvos vertinimas, apimant saugumo, socialinės
atsakomybės ir panašius faktorius. Galiausiai paskutiniajame etape yra suformuojamas santykis –
lojalumas, pasireiškiantis vartotojo bendrumo su prekinio ženklu jutimu.
„Superbrands“ prekinio ženklo vertės nustatymo modelis. „Superbrands“ yra nepriklausomas
tarptautinis prekinių ženklų arbitras, išrenkantis labiausiai vertinamus prekiniu ženklus daugiau kaip 80
šalių. Superbrands vardas suteikiamas prekiniams ženklams, išsiskiriantiems savo įtaka rinkai,
vertybėmis, sėkmės istorijomis ir originalumu.
Vertinimas atliekamas dviem pakopomis – ekspertų ir paprastų vartotojų lygiais. Pirmuoju etapu
ekspertų tarybos nariai individualiai vertina pateiktus prekės ženklus reputacijos ir prestižo, kokybės,
pasitikėjimo, išskirtinumo srityse. Antruoju etapu yra susumuojami visų ekspertų rezultatai,
išeliminuojant mažiausią balą surinkusius prekinius ženklus. Finalinį vertinimą atlieka šalies vartotojai.
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„Young & Rubicam“ modelis „Prekinio ženklo vertės įvertintojas“. Prekinio ženklo vertės
nustatymo modelis „Prekinio ženklo vertės įvertintojo“ (ang. Brand asset valuator) - tai tarptautinės
reklamos agentūros „Young and Rubicam“ nuosavybė. Šis modelis remiasi 4 pagrindinėmis
dimensijomis:
•

diferenciacija – nusako prekinio ženklo išskirtinumo lygį kitų prekinių ženklų atžvilgiu;

•

svarba – nurodo tinkamumo tikslinei rinkai lygį;

•

pagarba – apibrėžia palankumo prekiniam ženklui lygį;

•

žiniomis – nurodo vartotojo supratimo ir gilesnio žinojimo apie prekės ženklą lygį.
Diferenciacijos ir svarbos dimensijų kombinacija sudaro prekinio ženklo stiprumą (ang. Brand

strenght), kuris nusako prekinio ženklo augimo potencialą bei ateities vertę. Tuo tarpu pagarbos ir žinių
kombinacija suformuoja prekinio ženklo reikšmingumą (ang. Brand stature), kuris fokusuoja praeities ir
dabarties situaciją, apibrėždamas esamą prekinio ženklo galią. Tinkamai įvertinus visas dimensijas, yra
sudaromas vaizdas apie dabarties ir ateities prekinio ženklo vertę.
J.N. Kapferer integruotas prekinio ženklo vertės nustatymo modelis. J.N. Kapferer integruotą
prekinio ženklo vertės nustatymo modelį sudaro 3 dimensijos:
•

prekės ženklo vertybės,

•

prekės ženklo stiprumas,

•

prekės ženklo vertingumas.
Pirmosios dvi dimensijos, orientuotos į vartotojo požiūriu suvokiamą prekinio ženklo vertę,

prekinio ženklo vertingumas – į finansinę perspektyvą.
Prekinio ženklo vertybes J.N. Kapferer apibrėžia, kaip prekinio ženklo įtakos veiksnius. Yra
išskiriamos 6 dedamosios: prekinio ženklo žinomumas, reputacija, suvoktas prekinio ženklo
individualumas, asociacijos, prisirišimas bei patentai. Ši dimensija apima vartotojo perspektyva
apsprendžiamas vertybes.
Prekinio ženklo stiprumas yra apibūdinamas kaip prekinio ženklo vertybių sukeltas rezultatas,
kuris susiformuoja veikiant konkurencinės rinkos sąlygomis. Prekinio ženklo stiprumą apsprendžia 5
veiksniai: užimamos rinkos dalis, rinkos lyderystė, augimo lygis, lojalumas, kaina.
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Prekinis ženklas neturi finansinės vertės, jei nesuteikia organizacijai pelno. Dėl šios priežasties
prekinio ženklo vertingumas apibrėžiamas kaip galimybę uždirbti pelno. Grynoji prekinio ženklo vertė
šiame modelyje yra traktuojama kaip nematerialios prekinio ženklo dalies atnešamos įplaukos. Jos
apskaičiuojamos iš bendrųjų įplaukų, atimant investavimo, organizacijos veiklos bei marketingo kaštus.

Paveikslas 36. J.N. Kapferer integruotas prekinių ženklų vertės modelis

„Intrebrand“ prekinių ženklo vertinimo metodas. „Interbrand“ prekinų ženklų vertės modelis –
tai seniausias praktikoje naudojamas prekinio ženklo vertę apskaičiuojantis modelis. Didelis Interbrand
pranašumas įmonių atžvilgiu yra tai, jog kombinuojant finansinius bei vartotojų suvokiamos vertės
rodiklius yra gaunama pinigine verte išreikšta prekinio ženklo vertė, dėl šios priežasties praktikoje jis
laikomas finansine perspektyva grįstu modeliu.
„Interbrand“, vertindama prekinius ženklus yra nustačiusi griežtus kriterijus:
•

Finansinis viešumas – viešai prieinama ir skelbiama finansinė informacija.

•

Tarptautiškumas – mažiausiai 1/3 pajamų turi būti gaunama, ne prekės ženklo kilmės šalyje.

•

Rinkos pritaikomumas – prekės ženklas turi būti skirtas ir pritaikytas tam tikrai rinkai.

•

Investicinis atsiperkamumas – organizacijos, turinčios prekinį ženklą, investicinė grąža turi būti
teigiama.

•

Vartotojiškumas – prekinio ženklo tikslinė rinka neturi būti skirta tik verslas-verslui rinkai.
Prekinių ženklų vertė apskaičiuojama 3 etapais:
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1. Finansinė analizė. Šiame etape pirmiausiai yra įvertinamos dabartinės ir potencialiai uždirbsimos
prekės pajamos.
2. Prekės ženklo analizė. Šiame etape, atliekant rinkos bei ekspertinius tyrimus, yra nustatoma, kaip
prekinis ženklas sąlygoja paklausą. Taip yra nustatomos pajamos, gaunamos tik iš prekinio ženklo
(kaip nematerialaus turto).
3. Prekinio ženklo stiprumo analizė. Prekinio ženklo stiprumas turi užtikrinti prekės paklausos tęstinumo
sąlygą, Užtikrinus prekinio ženklo paklausą yra garantuojamos ir ateities pajamos. Vertinant šį rodiklį
yra atsižvelgiama į užimamos rinkos dalį, vartotojų lojalumą, prekinio ženklo įvaizdį, rėmimą ir pan.

TEMOS BENDRAAUTORIUS: PRAKTIKA
UAB „Omnitel“
Greta Urman
OMNITEL prekinio ženklo unikalumas ir pažadas vartotojui
„Omintel“ priklauso „TeliaSonera“ įmonių grupei, kuri veiklą
pradėjo

dar

šeštame

XIX

amžiaus

dešimtmetyje,

tad

yra

telekomunikacijų industrijos pionieriai, vieni iš mobiliojo ryšio
pradininkų. Šiandien „TeliaSonera“ yra viena pirmaujančių Europoje
telekomunikacijos bendrovių, teikia paslaugas Šiaurės ir Baltijos
šalyse, besivystančiose rinkose Eurazijoje, tarp jų Rusijoje bei
Turkijoje, o taip pat – Ispanijoje.
„TeliaSonera“ vizija – būti pasaulinio lygio paslaugų bendrove ir
prisidėti prie pasaulio, teikiančio daugiau galimybių žmonėms ir
verslui.
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Pirmaujanti ir veikianti lokaliai

Rinka Europoje,
Sausis, 2011

EUR,
‘000m

1

Vodafone

108.6

2

Telefonica

80.3

3

France Telecom

41.7

4

Deutsche Telekom

41.6

5

TeliaSonera

26.5

6

Telenor

19.2

7

Telecom Italia

18.9

8

KPN

17.5

Beveik 460 milijonų gyventojų
Bendras vartotojų skaičius – 156.5 milijonų
55.3 milijonai vartotojų konsoliduotų
operatorių tarpe
101.2 milijonai partnerių kompanijose

Situacija 2011 metais
„TeliaSonera“ bendrovei skirtingų šalysių rinkose priklausančių įmonių prekiniai ženklai veikia lokaliai,
turi skirtingus prekinius ženklus ir įmonių pavadinimus.
Geografinė prekinio ženklo veikimo sritis lokali, atskirose rinkose yra kuriami ir vystomi skirtingi prekės
ženklai.

2011-ieji
Korporatyvinis
prekės ženklas
Lydintys prekės ženklai.
100% nuosavybė

Pagrindiniai prekės
ženklai
100% nuosavybė
Lydintys prekės
ženklai.100% nuosavybė
Eurazija
Challenger‘iai.
100% nuosavybė
Papildantys prekės
ženklai. 100%
nuosavybė
TS, kaip didžiausios
akcininkės valdomi
prekės ženklai
Baltijos šalys ir Ispanija
Prekės ženklai, kurių TS
bendrasavininkė
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Nauja strategija
„TeleSonera“ strategija - sukurti visiškai naują prekinio ženklo tapatybę visai kompanijai ir atskiroms
grupės narėms. Vienas tikslų – naujas globalus korporatyvinis prekinis ženklas tuo pačiu turi išlikti
atpažįstamas bei savas atskirų rinkų vartotojams, kurie yra susigyvenę su tam tikroje rinkoje jau
gyvuojančiu prekiniu ženklu.

Turime tris pasirinkimus
• Nieko nedaryti. T.y. kurti ir vystyti
skirtingus prekės ženklus atskirose
rinkose.

• Tęsti jau esamo prekinio ženklo
kūrimą ir vystymą, kad jis būtų
vertingas visai kompanijai ir jos
nariams.

• Sukurti visiškai naują prekinio
ženklo tapatybę visai kompanijai ir
atskiroms grupės narėms.

Geografinė prekinio ženklo veikimo sritis: pasaulinė (globalinė).

Tarptautinis ir tuo pačiu lokalus
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“Vienos kompanijos” Brand DriverTM Platforma
(strategija)
“Vienos kompanijos” Brand DriverTM Platformos
tikslas yra nusakyti bendruosius principus, kurie
apjungia skirtingus TeliaSonera operatorius po
vienu prekinio ženklo identitetu.
Kiekvieno operatoriaus pozicionavimas savo
rinkoje bus nusakomas bendros platformos, bet jį
apibrėžia prekės ženklo specifiniai elementai ir
vietinės rinkos kontekstas.

Prekinio ženklo keitimas – tai sprendimas vienyti kompaniją ir sutelkti „TeliaSonera“ bendroves po
bendru prekės ženklo identitetu, kaip vieną integruotą kompaniją su vienoda globalia strategija.

Korporatyvinio prekinio ženklo identitetas
Nauja „TeleSonera“ prekinio ženklo strategija siekia tinkamai plėtoti ir stiprinti ženklą, kaip
psichologinį ryšį su vartotoju, ir apima šiuos aspektus:
1. Globalu: prekinio ženklo vizualinis identitetas. Spalva, simbolis, grafinis vaizdas – tai vientisas
derinys, kuris suteikia prekiniam ženklui vizualinį veidą, tai yra tam tikras asociacijas ir
atpažįstamumą.
2. Lokalu: prekinio ženklo pavadinimas lieka nepakitęs, tai yra savas ir atpažįstamas atskiros rinkos
vartotojams.
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Naujasis simbolis
• Tai mūsų ženklas
• Jis unikalus
• Jis atpažįstamas
• Jis vienija
• Jis dinamiškas
• Jis susieja
• Jis solidus
• Jis nesenstantis

„Omnitel“ ir kitų šalių rinkose veikiančias bendroves galima atpažinti iš purpurinės splavos ir bendro
simbolio, kuris reiškia „TeleSonera“ klientams lengvai pasieikiamą prisijungimą kiekvienoje šalyje ir
visame pasaulyje.

Kodėl Purpurinė? Nes ji unikali ir išskirtinė

Ji nėra tokia karšta, kaip
raudona ir nėra tokia šalta
ir oficiali, kaip mėlyna
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Spalva
Tarptautiniai operatoriai ir spalvos asociacijos
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3. Prekinio ženklo šerdis - pažadas vartotojams ir visuomenei.

Pasaulinio lygio
klientų patirtis ir pažadas
klientams

Globalaus ir lokalaus pažado sinergija
Atnaujintas įvaizdis komunikuoja unikalią Prekės ženklo poziciją,
apimančią regiono telekomunikacijų lyderio, globalios kompanijos
galimybes ir orientaciją į vietinę rinką bei unikalius kiekvieno segmento
ir vartotojo poreikius

Globalios TeliaSonera grupės galimybės
+
Geriausias unikalių vietinių ir asmeninių poreikių tenkinimas
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Globalus pažadas vartotojui

Kiekvienam klientui suteikti
geriausia, ką gali pasiūlyti
TeliaSonera

Lokalus pažadas vartotojui

Pirmiausia - Jūs

„Omnitel“ šūkis „Pirmiausia Jūs“ išreiškia:
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•

esminę globalią strateginę veiklos kryptį – siekį klientams suteikti pasaulinio lygio patirtį;

•

kad klientai yra patys svarbiausi: kuriant naujus produktus ir paslaugas pirmiausia atsižvelgiama į
klientų poreikius ir lūkesčius;

•

kad „Omnitel“ klientai pirmieji turi galimybę išbandyti naujausias technologijas ir visada būti
žingsniu priekyje kitų.

4. Vertybės, rodančios vartotojui, ko jis gali tikėtis.

4.2. Prekinio ženklo įvedimas į rinką ir išplėtimo procesas
Prekinio ženklo įvedimas į rinką. Prekinio ženklo gyvavimo ciklas prasideda tada, kai yra
sukuriamas, įdiegiamas ir pristatomas rinkai prekinis ženklas. Prekinio ženklo įvedimo į rinką stadijoje
procesas vyksta lėtai. Vartotojai labai atsargiai žiūri į naują prekinį ženklą, ne visi, bet tik patys
novatoriškiausi drįsta jį testuoti. Nepaisant to, kad naujovė konkurencijos kurį laiką neturi, ji jaučia didelę
prekių – pakaitalų grėsmę.
Naujas prekinis ženklas reikalauja daug rinkodaros lėšų, didelių gamybinių, projektinių kaštų,
todėl stengiamasi kaip įmanoma greičiau sutrumpinti šią stadiją. Žinoma, šios stadijos trukmė yra
tiesiogiai priklausoma nuo to, kaip greitai sureaguos vartotojai.
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Naujo prekinio ženklo kūrimo ir įvedimo į rinką strategija yra taikoma tuomet, kai norima sukurti
visiškai naują ir nesusijusį su jau gaminamais prekiniais ženklais produktą. Toks prekinis ženklas
kompanijai reikalingas tada, kai:
•

Įmonė sukuria naują produktą, kuriam netinka jau egzistuojantis prekinis ženklas;

•

Egzistuojantis prekinis ženklas praranda populiarumą;

•

Įmonė jaučia, kad egzistuojančio prekinio ženklo galia yra išsekusi;

•

Įmonė įsigyja naujas prekių kategorijas.
Prekinio ženklo įvedimo į rinką strategija pasižymi ypač dideliais kaštais, nes naujo prekinio

ženklo sukūrimas kainuoja žymiai daugiau negu senojo išplėtimas bei vystymas. Naujo prekinio ženklo
įvedimo į rinką strategija pasižymi didele rizika, nesėkmės tarptautinėje rinkoje atveju, prarandamos labai
didelės lėšos.
Didelis prekinių ženklų skaičius nėra gera kompanijos strategija. Šiuolaikinė rinka yra tiesiog
perpildyta įvairiausiais prekiniais ženklais, kurie dažnai klaidina vartotoją, o be to yra tokių, kurie savo
sudėtimi ir paskirtimi yra beveik identiški. Šiuo metu, daugelis didžiųjų gamintojų netgi bando susiaurinti
savo asortimentą ir nebegaminti panašių arba mažesnę paklausą turinčių produktų. Toks per didelis
prekinių ženklų kiekis, dažnai, neigiamai įtakoja kompanijos produktų linijos plitimą.
Prekinio ženklo įvedimas į rinką nuo pat proceso pradžios yra ilgalaikis projektas. Juo siekiama
sukurti naują paklausą ir skirtingas vertybes ilgame laikotarpyje įtakoti rinką. Tai galima pasiekti tik tuo
atveju, jei žmonės yra įtikinti, kad prekinis ženklas yra tikrai reikalingas.
Prekinio ženklo sukūrimas ir įvedimas į rinką pirmiausia reikalauja sukurti prekinio ženklo
platformą, kuri yra nematomas pagrindas ilgalaikei prekinio ženklo asmenybei. Prekinio ženklo platforma
yra sudaroma remiantis tokiais klausimais:
1. Kodėl šis prekinis ženklas turi būti sukurtas?
Ko trūktų vartotojams, jei prekinis ženklas neegzistuotų?
2. Požiūris.
Apie ką „kalba“ prekinis ženklas?
3. Vizija.
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Kokia yra produktų kategorijos prekinio ženklo vizija?
4. Kokios yra mūsų vertybės?
5. Misija.
Kokią specifinę misiją prekinis ženklas vykdys pasirinktoje rinkoje?
6. Žinios ir gebėjimai.
Kokios yra specifinės prekinio ženklo žinios ir gebėjimai?
7. Teritorija.
Kur prekinis ženklas gali teisėtai įgyvendinti savo misiją, kokioje produktų kategorijoje?
8. Tipiniai produktai arba veiksmai.
Kokie produktai ir veiksmai geriausiai atspindi ir atskleidžia prekinio ženklo vertybes bei viziją?
9. Stilius ir kalba.
Kokie yra prekinio ženklo išskirtiniai stilistiniai bruožai?
10. Atspindys.
Į ką mes orientuojamės? Kokį įvaizdį mes norime, kad mūsų klientai sudarytų?
Į rinką įvedant naują prekinį ženklą, organizacijos turi būti ypač atsargios pasirinkdamos
produktus ar paslaugas, kurie bus pristatomi pirmosios reklaminės kampanijos metu. Organizacijos taip
pat atsakingai turi pasirinkti komunikacijos apie naują prekinį ženklą būdą, ypač jei naujam prekiniam
ženklui keliami ambicingi planai. Ne visi produktai vienodai gerai reprezentuoja prekinį ženklą, todėl
prekinio ženklo įvedimo į rinką kampanijos metu turi būti pasirinkti tik tie produktai, kurie tikrai atspindi
prekinio ženklo identitetą, t.y. esmę.
Tikra tiesa, kad gamintojai sukuria produktus, o vartotojai perka prekinius ženklus. Farmacinės
laboratorijos gamina cheminius mišinius, tačiau gydytojai išrašo prekinius ženklus. Tokioje ekonominėje
sistemoje, kur paklausa ir pasiūla fokusuojasi ties prekiniais ženklais, jų vardai natūraliai užima
svarbiausią rolę. Nors prekinio ženklo koncepcija apima visus prekinio ženklo skiriamuosius bruožus
(vardas, logotipas, simbolis, spalva, paremiančios savybės ir netgi šūkis), prekinio ženklo vardas yra
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naudojamas apie jį kalbant, jo prašant ar jį pasiūlant. Todėl natūralu, kad šiam aspektui – prekinio ženklo
vardo suteikimui – įvedant į rinką naują prekinį ženklą, reikalinga teikti didžiausią dėmesį.
Prekinio ženklo stiprumas iš dalies yra vertinamas pagal prekinio ženklo žinomumą – kiek žmonių
visame pasaulyje žino prekinį ženklą pagal jo vardą. Prekinio ženklo žinomumas matuoja žmonių skaičių,
kurie žino ką atstovauja prekinis ženklas ir kokius pažadus suteikia. Prekinis ženklas be žinomumo, tai –
kažkas prilipusio prie produkto ir tas kažkas yra bereikšmis bei be žado. Jaunose rinkose, produktų
kategorijos gyvenimo ciklo pradžioje, prekinis ženklas, kuris pirmiausia įeina į rinką ir yra agresyviai
pristatomas rinkai, gana ilgą laiką dominuoja rinkoje net atsiradus naujų prekinių ženklų pasiūlai.
Psichologinis to paaiškinimas yra tas, kad kai rinka pirmą kartą atsidaro pirkėjai neturi nusistatę savybių,
kurioms teikia pirmenybę. Todėl pirmasis prekinis ženklas tam tikroje rinkoje tampa prototipu ir
pagrindiniu atramos tašku. Kitais žodžiais tariant, toks prekinis ženklas yra tas, kuris apibrėžiamas kaip
idealus prekinis ženklas, savybių rinkinys, kuris generuoja vartotojų pasitenkinimą. Visgi, tokia situacija
šiandieniniame pasaulyje yra gana reta, kadangi rinka pripildyta ir netgi perpildyta prekinių ženklų, todėl
naujo prekinio ženklo įvedimo į rinką strategija dažnai yra sunkiai įgyvendinama ir reikalauja didelių
pastangų bei investicijų. Kadangi organizacijoms dažnai būna sunku įvesti naują prekinį ženklą į rinką,
jos pirmenybę teikia prekinio ženklo išplėtimo strategijai.
Prekinio ženklo išplėtimas. Prekinio ženklo išplėtimo (angl. Brand extention) strategija
organizacijose naudojama gana dažnai. Kai norima įeiti į rinką, vis daugiau organizacijų tai daro
naudojant egzistuojančio prekinio ženklo vardą. Manoma, kad daugiau nei 40% naujų produktų sukūrimų
naudoja prekinio ženklo išplėtimo strategiją.
Prekinio ženklo išplėtimas yra gana rizikingas prekinių ženklų architektūros žingsnis, pirmiausia
keliantis grėsmę senajam produktui, kurio prekinis ženklas yra plečiamas. Aršūs pozicionavimo šalininkai
tokį žingsnį vadina „produktų linijos atskiedimu“.
Visgi, prekinių ženklų išplėtimas turi vieną didelį privalumą – naujam produktui suteikti jau
egzistuojantį prekinį ženklą (kitaip tariant, išplėsti prekinį ženklą) yra kur kas pigiau negu sukurti naują
prekinį ženklą naujam produktui.
Prekinio ženklo plėtimo į kitas sritis dažnai griebiamasi plėtros laikotarpiu, kuomet stengiamasi
plėsti veiklą skirtingose srityse, o įvesti ir išlaikyti daug prekinių ženklų yra pernelyg brangu.
Prekinio ženklo išplėtimo strategija pasirenkama tada, kai yra sukuriami visiškai nauji produktai,
tačiau jiems suteikiamas jau gerai žinomas prekinis ženklas. Tokiu būdu, yra sumažinamas rizikos
faktorius iki minimumo. Tiesiog dauguma šiuolaikinių vartotojų yra lojalūs prekiniams ženklams, ir
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pasitikėdami jais, noriai renkasi naujus, gerai žinomu prekiniu ženklu pažymėtus produktus. Vartotojų
nepasitenkinimo atveju, ši strategija leidžia manyti, kad produkto prekinis ženklas nebus sumenkintas.
Vienas iš pačių didžiausių strategijos privalumų yra tas, kad jos dėka yra sumažinami
paskirstymo rinkoje kaštai, padidinama tikimybė, kad prekinis ženklas bus populiarus.
Ši strategija dažnai sutapatinama su produktų linijos išplėtimo strategija, kurioje prekinio ženklo
pavadinimas yra naudojamas tos pačios kategorijos produktų pažymėjimui. Produktai, dažniausiai, būna
sukurti orientuojantis į naują rinkos segmentą.
Prekinio ženklo išplėtimo strategija skirta naujos kategorijos produktams. Tokiu būdu, yra
padidinamas rinkos procesų efektyvumas ir sustiprinama naujo produkto sėkmės, bei išvengiama didelių
pradinių marketingo išlaidų. Vis dėlto, prekinio ženklo išplėtimo strategija daugeliu atvejų priklauso nuo
vartotojų, todėl prieš imantis veiksmų, pirmiausia, būtina ištirti pačią prekinio ženklo kategoriją,
vartotojų požiūrį į šią kategoriją bei produkto asociacijas, kurios lemia emocinį pasirinkimą. Tai ypač
svarbu plečiant naujas kategorijas, kuomet gamintojas stengiasi išlaikyti teigiamas, tradicines vartotojo
asociacijas su produktu ir nepadaryti neigiamos įtakos motininiam prekiniam ženklui. Marketingo
specialistai, planuodami prekinio ženklo išplėtimą, turi ieškoti kategorijų, kurios apimtų pagrindinio
prekinio ženklo įvaizdį, ir kategorijų, kuriose tas įvaizdis sukelia vartotojų rezonansą, atsižvelgti į
išsaugojimo ir sustiprinimo svarbą.
Pagrindinis prekinio ženklo išplėtimo strategijos tikslas yra pagerinti motininio prekinio ženklo
asociacijas, sustiprinti prekinio ženklo vertę. Dažnai, gamintojai siekdami vis didesnio pelno, išplečia
prekinį ženklą tiek, kad jis per daug nutolsta nuo originalaus ir neigiamai paveikia prekinio ženklo
įvaizdį. Iš kitos pusės, kuo žemesnė yra suvokta išplėtimo kokybė, tuo prastesnis bus naujo prekinio
ženklo įvaizdis po to, kai jis pateks į rinką. Be to, kuo prastesnis yra prekinio ženklo įvaizdis prieš
išplėtimą, tuo blogesnis jis bus ir po išplėtimo.
Plečiant prekinį ženklą, svarbiausia yra sugebėti nustatyti pagrindinę jo kompetenciją ir atnaujinti
prekinio ženklo įvaizdį. Žinoma, strategija turi sustiprinti prekinio ženklo padėtį rinkoje bei teikti tam
tikrus pelningumo rodiklius, teigiamai veikti produktyvumą, efektyvumą.
Galima išskirti septynis prekinio ženklo išplėtimo tipus:
1. Toks pats produktas kita forma. Pavyzdžiui, Mars batonėlio išplėtimas į Mars ledus.
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2. Kitoks skonis, ingredientas ar komponentas. Esamo prekinio ženklo ingredientas ar komponentas
naudojamas naujam sukurti kitoje kategorijoje. Pavyzdžiui, savitas tam tikro padažo skonis
panaudojamas sukuriant salotų padažą.
3. Papildomas produktas. Kai tam tikri produktai yra naudojami kartu su kitais, kurie gali būti laikomi
išplėstiniais. Pavyzdžiui, Duracell baterijos Duracell lempose.
4. Frančizė tiems patiems vartotojams. Marketingo specialistai sukuria skirtingus prekinius ženklus, kad
parduotų savo ištikimiems pirkėjams.
5. Ekspertizė. Prekiniai ženklai yra išplečiami į sritis, kur vartotojai tiki, kad originalus prekinis ženklas
turi specialias žinias ir patirtį. Pavyzdžiui, Canon suvokiama kompetencija optikoje buvo išplėsta į
kopijavimo mašinas.
6. Unikali nauda, savybė ar bruožas, kurį turi prekinis ženklas. Kai kurie prekiniai ženklai išsiskiria dėl
savo unikalumo tam tikro bruožo atžvilgiu, kuris gali būti išplečiamas į susijusią sritį. Pavyzdžiui, tam
tikro prekinio ženklo sulčių gėrimo išplėtimas į tabletes su vitaminu C.
7. Dizainerio įvaizdis ar statusas. Kai kurie vartotojai tiki, kad jų Saab automobiliai yra geresni, kai jie
žino, kad Saab taip pat specializuojasi lėktuvų pramonėje.
Svarstant originalaus prekinio ženklo vardo išplėtimą į naują sektorių, reikalinga pasverti šios
veiklos sąlygojamas naudas ir galimas grėsmes pagrindiniam prekiniam ženklui. Įvertinus žemiau
pateiktus privalumus ir trūkumus galima nuspręsti ar verta išplėsti prekinio ženklo vardą.
Galimos prekinio ženklo vardo išplėtimo naudos:
1. Žinomumas. Ar vartotojai žino prekinio ženklo vardą?
2. Asociacijos su prekiniu ženklu. Ar vartotojai prekinio ženklo išplėtimą laikys patikimu žingsniu? Ar
prekinio ženklo vardas sukelia tinkamas asociacijas?
3. Asociacijos su kokybe. Ar prekinio ženklo vardo išplėtimas sąlygos teisingą kokybės suvokimą?
4. Paskatinimas bandomajam pirkimui. Ar vardas suteiks reikiamą užtikrinimą, rizika susirūpinusiam
vartotojui?
Galimos rizikos iš pagrindinio prekinio ženklo vardo:
1. Jokios papildomos vertės. Ar prekinio ženklo vardas suteiks vertę naujai linijai?
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2. Neigiamos asociacijos. Ar nesusiformuos neteisingos asociacijos? Pavyzdžiui, Levi Strauss buvo
žinomi ir gerbiami dėl džinsų. Išplėtimas į Levi klasikinius kostiumus buvo nesėkmingas dėl
neteisingų asociacijų.
3. Vardo painiojimas. Ar vardas reiškia reklamuojamą produktą?
Galimos grėsmės pagrindiniam prekiniam ženklui:
1. Nenorimos asociacijos. Ar pagrindinio prekinio ženklo įvaizdis bus sugadintas?
2. Suvokiamas kokybės blogėjimas. Ar suvokiama esminio prekinio ženklo kokybės suprastės?
3. Nesėkmės. Ar nenumatyta grėsmės pakenks esminiam prekiniam ženklui?
Ilgą laiką stebint prekinių ženklų išplėtimo rezultatus išskiriamos tokios esminės tendencijos:
•

Kuo didesnis suvokiamas panašumas tarp motininio prekinio ženklo kategorijos ir išplėsto prekinio
ženklo kategorijos, tuo didesnė tikimybė palankiam vartotojų įvertinimui.

•

Kuo geresnė motininio prekinio ženklo reputacija, tuo didesnė tikimybė, kad vartotojai teigiamai
atsilieps apie prekinio ženklo išplėtimą. Motininio prekinio ženklo geros reputacijos kūrimas ir
išlaikymas yra svarbus faktorius prekinio ženklo išplėtimo sėkmei.

4.3. Reklama: kūrybinė strategija, žinutės kūrimas, reklamos kampanijos kūrimas,
reklamos priemonės
Vartotojas perka prekę, kai yra sukaupęs apie ją žinias: kokia tai prekė, kodėl ji jam reikalinga,
kur ir kada jis ją galėtų įsigyti, kokia jos kaina ir nauda. Atitinkamai gamybininkai ir produkto pardavėjai
yra suinteresuoti vartotojui perduoti informaciją apie savo produktą, įtikinti jį išbandyti bei vartoti.
Rėmimas – tai marketingo komplekso elemantas, apimantis sprendimus ir veiksmus, kuriais
numatytos asmenų grupės informuojamos ir skatinamos pirkti (V. Pranulis, A. Pajuodis, S. Urbonavičius,
R. Virvilaitė).
Rėmimas (promotion) – tai į vartotoją orientuoti informavimo ir įtikinėjimo veiksmai, darantys
įtaką pirkimų sprendimams (B. Martinkus, V. Žilinskas).
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Rėmimo tikslas – nustatyti ryšius tarp įmonės, informacijos siuntėjo, ir vartotojų, informacijos
gavėjų, kad pasiekti marketingo tikslus: informuoti vartotoją apie produktą, skatinti poreikį vartoti
produktą, identifikuoti produkto išskirtinumą, formuoti vartotojų nuomonę, stabilizuoti pardavimus.
Rėmimo paskirtį geriausiai apibūdina integruota marketingo komunikacija, kurią sudaro penkios
veiklos grupės:
•

Reklama

•

Pardavimų skatinimas

•

Ryšiai su visuomene

•

Tiesioginė reklama

•

Asmeninis pardavimas
Pirmuosius tris vadiname masine komunikacija, nes informacija, arba, kaip dažnai marketingo

specialistai vadina, žinutė - pranešimas, yra komunikuojama ne asmeniškai, o vartotojų grupėms.
Tiesioginė reklama ir asmeninis pardavimas yra nukreipta į individualius žmones. Tai efektyvu, tačiau
labai brangu, todėl įmonės stengiasi panaudoti skirtingas veiklų grupes, kad vienu metu apie jų produktą
sužinotų kiek galima daugiau tikslinės rinkos žmonių. Integruota komunikacija reiškia, kad įvairios
komunikacijos priemonės veikia ir papildo viena kitą, todėl būtina jas derinti.
Reklama yra rėmimo veikla su kuria dauguma žmonių susiduria kasdieniniame gyvenime, ji yra
laikoma bene pagrindine ryšių su vartotojais palaikymo priemone. Rekalama - tai įtikinėjimo, siūlymo,
informavimo priemonė už kurios gamybą ir transliavimą produkto gamintojai ir pardavėjai (užsakovai)
teikia reklamos gamintojams ir transliuotojams (vykdytojams) atlygį.
Reklama (advertisment) – tai užsakovo apmokamas neasmeniškas prekių, paslaugų ar idėjų
propagavimas (B. Martinkus, V. Žilinskas).
Rėmimas yra tik vienas iš keturių marketingo komplekso elementų. Jeigu produktas yra
nekokybiškas, jeigu kaina netinkama arba nepatogūs ir neteisingai parinkti pardavimo kanalai, kad ir
kokia gera būtų reklama, įmonė tikslų gali ir nepasiekti.
Reklamos užsakovas bando pasiekti ne vieną ar du vartotojus, o tam tikrą tikslinę auditoriją ar
atskirus jos segmentus, kuriuos šiame skyriuje vadiname reklamos auditorija.
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Reklamos auditorija – tai asmenys, kuriems skirtas reklaminis pranešimas, kitaip dar vadinamas
reklamine žinute. Kad paveikti vartotojo požiūrį, žinias ir jausmus marketingo komunikacijos specialistai
turi žinoti tikslinės auditorijos charakteristiką, vartotojo elgseną: vertybes, įpročius, kalbą, gyvenimo
būdą, motyvaciją, amžių ir kt. Produkto, orientuoto į paauglius nereklamuosime taip pat, kaip produkto,
skirto senjorams. Reklama marketingo specialistai siekia informuoti vartotojus ar jiems priminti apie
produktų naudą, formuoti produktų vertę – pozicionavimą - jų sąmonėje, ir vėliau pasiekti užsibrėžtų
marketingo tikslų, dažniausiai padidinti pardavimų apimtis, pelną.
Reklamininės kampanijos kūrimas turi būti orientuotas į tikslinę rinką ir segmentus, jo procesą
sudaro šie pagrindiniai etapai:
1. Reklamos tikslų nustatymas;
2. Reklamos biudžeto sudarymas;
3. Reklamos strategija: reklamos pranešimo – žinutės kūrimas, reklamos kanalų parinkimas pranešimo
transliavimui;
4. Reklamos įgyvendinimas ir įvertinimas.
Reklamos tikslų nustatymas
1. Reklamos tikslai yra išskiriami vadovaujantis įmonės – reklamos užsakovo priimtais sprendimais dėl
prekės pozicionavimo ir kitais įmonės marketingo komplekso strateginiais uždaviniais.
Reklama vartotojui gali būti graži, įdomi bei įsimintina, tačiau gamintojui ar pardavėjui
neveiksminga, jeigu neapasiekia įmonės strateginių tikslų. Kad vartotojas reaguotų į reklamą jis turi
matyti naudą. Egzistuoja daugybė reklamų, kurios pardavinėja kaip naudą nuolaidas, tačiau
pastarosios tikrai nėra vienintelė nauda.
2. Reklaminės kampanijos pagrindiniai tikslai yra įvaizdžio, žinomumo formavimas vartotojo atmintyje
arba pardavimų skatinimas.
Praktikoje pagal reklamos tikslus yra skiriamos dvi kategorijos reklaminių kampanijų:
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Paveikslas 37. Reklamos tikslų kategorijos

Pardavimų skatinimo reklaminiai projektai. Reklama veikia kaip produkto pirkimų apimčių
auginimo veiksnys. Kainodaros skyriuje kalbėjome, jog kainos sumažinimas padidina perkamų
produktų kiekį. Reklamai yra būdinga, kad pardavimų skaičius gali būti didinamas ne tik mažinant
kainas, bet ir esant tai pačiai kainai. Reklamai skiriamais pinigais siekiama padidinti pardavimų kiekį
taip, kad išlaidos būtų kompensuotos dėka padidėjusios apyvartos.
Įvaizdižio, žinomumo reklaminiai projektai. Reklama veikia kaip informacijos šaltinis apie produktą
ar prekinį ženklą, formuoja vartotojo suvokimą apie produkto teikiamą naudą, savybes. Šiuo atveju
reklama siekia paveikti vartotojo atmintį taip, kad siunčiama reklamos žinutės informacija nors
dalinai išliktų vartotojo atmintyje, o atsiradus poreikiui pirkti analogišką naudą teikiantį produktą,
vartotojas pasirinktų jį reklamuojančio gamintojo ar pardavėjo prekinį ženklą.
3. Reklamos realizavimo elementai. Reklamos realizavimo procesą sudaro du pagrindiniai elementai:
reklamos žinutės arba pranešimo kūrimas ir kanalų transliacijai atranka, koordinavimas.

Reklamos realizavimo elementai

Reklamos pranešimo - žinutės

Reklamos kanalų parinkimas

kūrimas

pranešimo transliavimui

Paveikslas 38. Reklamos realizavimo elementai
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Sukurti ir įgyvendinti reklamos kampanijai įmonės dažniausiai samdo dviejų tipų agentūras: kūrybos
ir media planavimo.

Paveikslas 39. Reklamos agentūrų tipai

Kūrybos agentūra sukuria reklamą, o media planavimo agentūra numato masinės reklamos arba
komunikacijos kanalus, kur ši reklama bus talpinama. Reklamai tampant vis įvairiapusiškesne ir
dinamiškesne, siekiama kuo glaudesnio šių agentūrų bendradarbiavimo, kartais reklamos kampanijos
idėja gali būti pradedama kurti jau numačius masinės reklamos kanalus. Atitinkamai kūrybos ir
media planavimo agentūros jungiasi į grupes arba viena įmonė turi įsteigusi tiek kūrybinės agentūros,
tiek media planavimo agentūros funkcijas atliekančius skyrius, kad galėtų teikti kompleksines
paslaugas.
Reklamos tikslas – perprasti tikslinius vartotojus ir formuoti perduodamą informaciją taip, kaip kad
yra apibrėžta reklamos užsakovo tiksluose, tai yra, pagal užsakovo produkto, jo kainos,
pozicionavimo, įvedimo į rinką strategijoje numatytus tikslus ir uždavinius. Užsakovas reklamos
agentūroms pateikiamus tikslus ir uždavinius dažniausiai apibrėžia „Kūrybos santraukoje“ (Creative
brief) bei „Media santraukoje“ (Media Brief). Lietuvos komunikacijos agentūrų asociacijos reklamos
terminų žodyne „Kūrybos santrauka“ sąvoka yra apibrėžiama „kaip vidinis reklamos agentūros
dokumentas, kuriuo kliento (reklamos užsakovo) užduotis ir kita svarbi informacija pateikiama
kūrybos skyriui“ (www.komaa.lt) Atitinkamai „Media santrauką“ galima apibrėžti kaip vidinį
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reklamos agentūros dokumentą, kuriuo kliento (reklamos užsakovo) užduotis ir kita svarbi
informacija pateikiama media planavimo skyriui.
Taigi, reklama komunikacijos kanalais perduoda žinutę, kuri turi būti skirta ir suprantama tikslinei
auditorijai, skatina vartotoją suvokti siunčiamą informaciją pagal prekinio ženklo tikslų strategiją ir
imtis tam tikrų veiksmų produkto atžvilgiu.
4. Reklamos poveikio matavimo tikslai.
Formuojant reklamos tikslus turi būti nustatytas laikas per kurį šie tikslai turi būti pasiekti. Tikslinga
suformuoti tokius tikslus, kuriuos, pasibaigus reklamos kampanijai, būtų galima pamatuoti ir palyginti
su nustatytais, planuotais tikslais, tad labai svarbu nustatyti išlaidas reklamai.
Kuomet įmonės bendrosios pajamos didėja greičiau, nei išlaidos skirtos reklamai, vadinasi reklaminė
kampanija yra efektyvi, įmonė įgyvendiną savo tikslą, nes didėja jos pelnas.
Reklamos poveikį nėra lengva išmatuoti, nes tuo pačiu metu dažnai veikia kiti veiksniai.
Komunikacijos tikslai dažnai formuojami siauriau ir dažniausiai siejami su pakopiniais reklamos
poveikio modeliais, iš kurių žinomiausias yra vadinamas AIDA:
•

A – attention – atkreipti dėmesį

•

I – interest – sukelti susidomėjimą

•

D – desire – sužadinti norą pirkti

•

A – action- sukelti veiksmą.

Paveikslas 40. S.Day reklamos tikslų piramidė (R. Virvilaitė, I. Valainytė)
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•

Informavimo tikslas – supažindinti neinformuotus vartotojus su produktu, nes susidomėjimas
atsiranda tik tuomet, kai atsiranda reklamuojama prekė.

•

Supratimo tikslas – pateikti informaciją, kad vartotojas ne tik žinotų, kad toks produktas
egzistuoja, bet ir suvoktų kam jis yra skirtas ir kokios jo savybės.

•

Įtikinimo tikslas – įtikinti vartotojus produkto teikiama nauda bei galimybėmis.

•

Troškimo tikslas – skatinti įtikintų vartotojų norą įsigyti produktą.

•

Veiksmas – vartotojas yra įsitikinęs produkto nauda ir jį įsigija.

Pagal AIDA modelį, iš pradžių reklama turi atkreipti dėmesį, po to sukelti susidomėjimą, sužadinti
norą pirkti ir galiausiai sukelti veiksmą. Labai dažnai marketingo specialistai kalba apie tai, jog
vienoje ar kitoje reklamoje nėra skatinimo veikti – yra gražus reklaminis video klipas, tačiau nėra
atsakymo į vartotojo klausimą „Kas man iš to? Kodėl turiu pirkti šitą produktą DABAR?“
Galima iškelti tikslą matuoti kiekvieną iš šių žingsnių atskirai: žinomumas - X%, įsitraukimas - X%,
noras pirkti - X%, veiksmas - X%.
Yra tokių reklamos priemonių, kaip kad reklama internete, kurios suteikia galimybes išmatuoti visas
pakopas tiksliai: banerių parodymų skaičius, paspaudimų skaičius, internetinėje parduotuvėje
atliekami veiksmai, pirkimas.

Reklamos biužeto sudarymas
Vienas svarbiausių reklaminio projekto kūrimo etapų yra biudžeto sudarymas. Egzistuoja įvairūs
biudžeto sudarymo metodai:
•

Riboto biudžeto metodas. Įmonės pagal savo išgales apskaičiauoja pajamas, išlaidas ir tam tikrą dalį
pinigų nuo pelno skiria reklamai.

•

Pardavimo procento nuo realizacijos metodas. Taikant šitą būdą reklamai skiriamų lėšų suma yra
apskaičiuojama imant tam tikrą procentą nuo prekių pardavimų sumos arba nuo prekės kainos. Šis
metodas labai dažnai naudojamas masinio vartojimo prekėms.

•

Konkurencinio lygiavertiškumo metodas. Reklamai skiriamos lėšos yra nustatomos remiantis
informacija apie konkurentų išlaidas. Įmonės išleidžia tokią pačią ar net didesnę pinigų sumą
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vertindamos konkurentų skiriamas lėšas reklamai. Kai kuriose produktų grupėse rinkos dalis labai
stipriai priklauso nuo konkurentų reklamai išleidžiamų lėšų.
•

Tikslų ir uždavinių metodas. Išlaidos reklamai yra skaičiuojamos remiantis konkrečios reklamos
tikslais, įvertinant jiems pasiekti reikalingas sąnaudas. Marketinge yra naudojamas toks terminas kaip
„kontakto kaina“, tai yra, kiek kainuoja pasiekti vieną vartotoją ir kiek kartų. Dažnumas – tai
numatomas skaičius kiek kartų vartotojas galėtų ar turėtų susidurti su reklamine žinute per vykdomos
reklaminės kampanijos laiko tarpą.
Lentelė 14. Reklamos biudžeto, naudojant tikslų ir uždavinių metodą, pavyzdys

Produktas – Facebook profilis „Laisvalaikis mieste“. Tislinė auditorija – studentai, reklaminės kampanijos
trukmė – mėnuo.
Reklamos komunikacijos kanalas

Auditorijos

dydis

– Reklamos kaina

kontaktų skaičius
TV 3

Užperkamas

eterio 300 000

20 000 litų

laikas pagal auditorijos
užimtumą (studentai) ir
amžių, kada daugiausia
tikslinės

auditorijos

narių žiūri transliaciją.
Socialiniai tinklai

Sukuriamas

produktui 54 000

3000 litų

skirtas socialinis profilis
ir

suburiamas

draugų

ratas, naudojant aukštųjų
mokyklų
tinklus,

socialinius
jų

kviečiami

draugai
tapti

„Facebook“

profilio

„Laisvalaikis

mieste“

nariais.
Radijas

Užperkamas

eterio 100 000

7000 litų

laikas pagal auditorijos
užimtumą (studentai) ir
amžių, kada daugiausia

150

tikslinės

auditorijos

narių klauso radiją.
Spausdinta reklama

Reklaminis

skelbimas 1000 meniu knygelių x 5000 litų

„Čili“ meniu knygelėse, 300
kavinėse ant stalų.

juos

pamačiusių

vartotojų = 300 000
kontaktų

Viso

-

754 000 kontaktų

35 000 litų

Viso yra parinkti 4 kanalai, kuriuose lankosi tie patys studentai, tikėtina kad skirtinguose kanaluose tas pats
studentas pamatys reklamą 2 kartus, tai yra įvyks du studento ir jam siunčiamos žinutės kontaktai.
Praktikoje yra apskaičiuojama kontaktų kaina tūkstančiui vartotojų ar vartotojui:
754 000 kontaktų – 35 000 litų
1000 kontaktų – X? litų
1000 x 35 000 : 754 000 = 46,42 litai kainuoja 1000 reklamos kontaktų, vienas kontaktas kainuoja 0,05 lito
vienam vartotojui, du kontaktai vienam vartotojui kainuos 0,10 lito.

Naujo produkto įvedimo į rinką atveju, kai analogiškų produktų kategorijoje yra didelė
konkuruojančių reklamos žinučių gausa, produktai labai panašūs (pavyzdžiui, skalbimo milteliai), juos
reikia intensyviau reklamuoti. Tokiu atveju reklamai skiriama daugiau lėšų, kad vartotojai produktą
išskirtų iš kitų ir įsimintų jo unikalias savybes.
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Reklamos strategija
Reklamos strategija apima šiuos pagrindinius elementus:

Reklamos strategija – reklamos realizavimo elementų
strategija

Reklamos pranešimo - žinutės

Reklamos kanalų parinkimo

kūrimo strategija

strategija

Paveikslas 41. Reklamos strategijos elementai

Vartotojui siunčiamas reklamos turinys su jame užkoduota informacija yra vienas svarbiausių
veiksnių, sąlygojančių vartotojų reakciją į gamintojų bei pardavėjų siekį sukelti susidomėjimą produktu,
skatinti pirkti. Dabartinis vartotojas per dieną mato bei girdi šimtus žinučių, todėl, kuriant savąją, būtinai
reikia žinoti kuo ji išsiskirs, kaip įtrauks vartotoją į domėjimosi procesą. Pranešimo įtaigumas priklauso
nuo to, kas pasakyta ir kaip pasakyta. Reklamos kūrėjai turi surasti tinkamiausią stilių, intonaciją,
žodžius, formą, pažinti bei perprasti segmentus, kad reklama būtų kuo įtaigesnė. Reklamos žinutės
transliavimui pagal planuojamo pasiekti segmento charakteristiką yra sukuriamos reklamos priemonės,
parenkami transliavimo kanalai.
Įsitraukimas į reklaminę žinutę - motyvacinė individo būklė, kurią sukelia reklamos stimulas ar
situacija (I. Pikturnienė, J. Kurtinaitienė).
1) Reklamos žinutės kūrimo strategija.
Reklamos agentūros, kurdamos reklamos žinutes, naudoja specialias strategijas. Pirmasis žingsnis,
kuriant reklamą, yra nuspręsti, kokį pranešimą norima vartotojui perduoti, pasirinkti reklaminės žinutės
kūrimo strategiją ir idėją pagal kurią bus kuriamas reklamos žinutės turinys.
Vartotojų atsako galima sulaukti tik tada, kai jie patikės pranešime akcentuojama produkto
teikiama nauda. Pirmiausia yra sukuriama koncepcija, kitaip tariant „idėja“. Priklausomai nuo
reklamuojamos prekės kategorijos, įsitraukimo lygio (didelis ar mažas), racionalaus (mąstymas) ar
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emocinio (jausmas) žinutės svarstymo pobūdžio yra skiriamos keturios reklamos strategijos (I.
Pikturnienė, J. Kurtinaitienė):

Lentelė 15. FCB tinklelis: reklamos strategijos planavimo modelis pagal prekės kategoriją (pagal R.Vaughną, 1986)

MĄSTYMAS

JAUSMAS

1. Informatyvi strategija

Efektų

2. Jausmo strategija

pažinti→jausti→veikti Efektų

hierarchija

Didelis
įsitraukimas

jausti→pažinti→veikti

hierarchija

Prekės

Brangios,

kategorija

perkamos

retai Prekės
prekės

paslaugos,
įsigyjant

„Psichologinės“ prekės,

ir kategorija

kurias

keliančios asmens vertę
ir savigarbą

dominuoja

mąstymas

ir

ekonominiai svertai
Prekių

Mašinos,

buitinė Prekių

pavyzdžiai

technika, draudimas

pavyzdžiai

3. Įpročio strategija

Efektų

Mažas

Kosmetika, papuošalai,
madingi drabužiai

4. Pasitenkinimo strategija

veikti→pažinti→jausti Efektų

hierarchija

veikti→jausti→pažinti

hierarchija

įsitraukimas
Prekės

Prekės,

kurias Prekės

Asmeninio

skonio

kategorija

vartotojas įsigyja taip kategorija

prekės,

rutiniškai,

kad

priklausančios

pažinimas

dažniausiai

dažniausiai

hedonistinio vartojimo
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atsiranda

po

prekės

kategorijai

įsigyjimo ir išbandymo
Prekių

Popierius,

pavyzdžiai

benzinas

valikliai, Prekių
pavyzdžiai

Cigaretės,

saldainiai,

gėrimai

Analizuodami lentelėje pateiktą informaciją matome, kad žmonės, perkantys kosmetiką ar
madingus drabužius, vadovaujasi emocija (kategorija „jausmas“), jie stipriai įsitraukia į pirkimo procesą
(didelis įsitraukimas) ir jiems yra svarbu vidinis pasitenkinimas bei savigarba. Šiuo atveju, formuojant
reklaminę žinutę akcentai dėliojasi tokia seka „jausti→pažinti→veikti“. Pavyzdžiui, kuriant reklaminio
klipo siužetą, reklamos kūrėjų užduotis per jausmą ir vidinio pasitenkinimo išraišką perteikti gamintojo
pozicionuojamas produkto savybes, teikiamą naudą.
Pagal pasirinktą reklamos žinutės kūrimo strategiją yra kuriamos ir pristatomos užsakovui
reklaminės kampanijos idėjos, kartu su juo nusprendžiama, kurią pasirinkti. Reklamos kūrybiniame
procese yra didžiulė grėsmė, jeigu įsijungia subjektyvaus „patinka – nepatinka“ vertinimo kriterijus, o
nesivadovaujama racionaliais duomenų ir faktų vertinimais, tokiais kaip:
•

Idėja turi būti prasminga ir aiškiai parodyti produkto naudą, savybes, atitikti jo pozicionavimą;

•

Idėja turi būti tinkama tikslinei auditorijai, reikia vadovautis segmentų charakteristikomis, rinkos
tyrimų duomenimis;

•

Idėja turi būti įtikinama;

•

Turi būti įvertintas idėjos įgyvendinimo sudėtingumas ir brangumas pagal produkto reklamai
nustatytus tikslus bei kriterijus.
Reklamos pranešimo ar žinutės turinio kūrimas. Reklamos žinutės turinys kuriamas pagal

praktikoje susiklosčiusius modelius ar sukurtas teorijas. Vieni marketingo ir reklamos specialistai taiko
savo sukurtas metodologijas, jas atnaujina reaguodami į aplinkos ir laiko veiksnius, o kiti įgyvendina
egzistuojančias teorijas, kad ir tokias kaip „Lyčių skirtumų, apdorojant reklamą, teorija“ arba „Reklamos
žinutės krypties formavimo teorija“.
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Paveikslas 42. Reklamos žinutės formavimo teorijos
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Reklaminės žinutės kuriamo turinio stiliai. Philip Kotler, Gary Armstrong, John Saunders,
Veronica Wong išskiria tokius reklaminės žinutės kūrimo stilius:
•

Gyvenimo dalis. Žinutės turinyje yra vaizduojamos gyvenimiškos produkto naudojimo situacijos.
Dažnai naudojamas būdas, kai vaizduojamas gyvenimas be produkto ir gyvenimas su produktu,
sukuriant kontrastą ir akcentuojant naudas.

•

Gyvenimo būdas. Žinutės turinyje akcentuojama, kaip produktas sukuria tam tikrą gyvenimo stilių.
Šis turinio kūrimo būdas yra populiarus prabangos prekių gamintojų bei pardavėjų reklamoje.

•

Fantazija. Žinutės turinys yra pateikiamas kaip svajonė ar fantazija apie produktą ir jo naudojimą. Šis
žinutės turinio stilius dažnai naudojamas produktams, skirtiems moterims.

•

Nuotaika ar įvaizdis. Produkto žinutės turinys yra kuriamas tam tikroje nuotaikoje, kuri atspindi tam
tikras vertybes, kaip pavyzdžiui, meilę, ramybę.

•

Muzika. Jos tinkamas naudojimas sukelia didesnį susidomėjimą produktu. Dažnai įmonės naudoja
tam tikras produktui skirtas melodijas, kad vartotojas iš karto suprastų, koks produktas
reklamuojamas.

•

Simbolinė asmenybė. Reklamoje rodoma asmenybė, kuri pristato produktą. Natūralu, kad asmenybė
turi būti svarbi ir vertinama tikslinės auditorijos. Tai taip pat gali būti ir simboliniai - animaciniai
personažai.

•

Techninė ekspertizė. Rodoma, kaip produktas yra gaminamas ir tuo būdu stengiamasi pabrėžti
produkto savybes.

•

Moksliniai įrodymai. Pateikiami tyrimais paremti įrodymai, kad produktas yra geresnies tam
tikromis savybėmis nei kiti.

•

Liudijimas ar patvirtinimas. Šiuo atveju yra panaudojamas autoritetingas žmogus arba paprasti
žmonės, patvirtinantys išskirtines produkto savybes.
Kuomet yra sukuriamas reklaminės žinutės turinys, stilius yra apsvarstomos ir parenkamos

reklamos priemonės, tokios kaip reklaminės skrajutės, plakatai, treklaminiai skydeliai, audio arba video
klipai, reklaminiai stovai pardavimo vietose ir kt.
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2) Žiniasklaidos/media arba kitaip tariant reklamos kanalų, kur ta reklama bus talpinima, parinkimas
Media planavimas. Žodis „media“ yra kilęs iš anglų kalbos ir prilyginamas lietuviškai sąvokai
„žiniasklaida – informavimo priemonės“. Nėra sąvokos, apibrėžiančios reklaminės „žinutės“ kanalo kaip
technologinės reklaminės informacijos sklaidos priemonės, apimančios spaudą, radiją, televiziją, kiną,
kompiuterį bei mobilų telefoną su jų masinės reklamos sklaidos, jos stebėjimo bei analizės galimybėmis,
tad marketingo specialistai dažniau vartoja žodį „media“, nei žiniasklaida. Žiniasklaidos sąvoka lietuvių
pasąmonėje nėra asocijuojama su įmonės reklama internete, pavyzdžiui, produkto profiliu socialiniuose
tinkluose, ar reklama mobiliame telefone, tačiau pastarieji yra masiniai informacijos pateikimo kanalai.
Tobulėjant technologijoms ir atsirandant vis naujiems masiniams marketingo reklamos kanalams, žodžio
„media“ reikšmė reklamoje neatitinka lietuviškos „žiniasklaida“ sąvokos, šiandien masinę auditoriją
galima psiekti ne tik per radiją, televiziją bei spaudą, bet ir interneto pagalba personaliniuose
kompiuteriuose ar mobiliųjų telefonų ryšio pagalba, keičiasi ir reklaminės žinutės pateikimo formos,
atsiranda įmonių elektroninės svetainės, įmonių ar produktų profiliai socialiniuose tinkluose, reklaminiai
skydeliai, SMS reklama ir kt.
Media agentūros yra orientuotos į tikslą „kur sakyti“, kad reklaminė žinutė taikliai pasieltų ir
aprėptų kuo didesnę reklamos auditoriją, taip pat atlieka ir paslaugą kokiame kanale „ką sakyti“– tai ryšių
su visuomene specialisto funkcija.
Media kanalų parinkimą lemia tikslinės auditorijos elgsenos įpročiai. Pavyzdžiui, jeigu norite
reklamuoti vitaminus pagyvenusiems žmonėms, juk to nedarysite naktinių klubų tualetuose, juk senjorai
naktiniuose klubuose nesilanko.
Žiniasklaidos planavimo įmonės už tam tikrą reklaminės kampanijos sumos mokestį padeda
įmonėms tikslingai paskirstyti reklamą po įvairius kanalus. Tikslingai – tai reiškia, jog jos suranda
efektyviausius reklamos kanalus. Sakykime, kad vienos televizijos laidos reitingas yra 10 (vadinasi, ją
žiūri 10% visų Lietuvos gyventojų), o kitos laidos reitingas yra 5% (vadinasi ją žiūri 5% visų Lietuvos
gyventojų). Tačiau, gali būti, jog pirmąją laidą žiūri tik 20% tikslinės auditorijos, o antrąją 40%. Antroji
laidą pasiekia didesnę tikslinės auditorijos dalį ir, greičiausiai, nusipirkti reklamą pirmoje laidoje kainuos
brangiau nei antroje, tad žiniasklaidos agentūra patars užsisakyti reklamą laidoje, kurią žiūri 5% Lietuvos
gyventojų.
Žiniasklaidos planavimo įmonės turi ilgalaikius kontraktus su media kanalais bei pateikdamos
didelius kiekius reklamos transliacijoms gauna nuolaidas transliacijų kainai. Žiniasklaidos planavimo
įmonių darbuotojai, dirbdami su įvairiais užsakovais ir kampanijomis, yra sukaupę didelę patirtį, kurios
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gali neturėti įmonių marketingo specialistai. Užsakovai – įmonės, kurios pačios norėtų vykdyti
žiniasklaidos planavimą ir užsakymus, greičiausiai parinktų ne pačius efektyviausius reklamos
transliacijai kanalus ir sumokėtų ne pačią efektyviausią kainą.
Apžvelgsime pagrindines žiniasklaidos priemones, jų privalumus ir trūkumus.
Lentelė 16. Žiniasklaidos priemonių privalumai ir trūkumai

Priemonės

Privalumai

Laikraščiai

Žmonių

Trūkumai
pasitikėjimas

spausdintine Nedaug skaitytojų, trumpas

informacija, geras vietinės rinkos aprėpimas, galiojimas,

dažnai

prasta

savalaikiškumas, patogumas skaityti bet iliustracijų kokybė.
kurioje lokacijoje.
Televizija

Masinis rinkos aprėpimas, nedidelė kaina Dideli

bendrieji

vienam auditorijos vienetui pasiekti, žinutė trumpas

poveikis,

perduodama garsu ir vaizdu, todėl puikiai sudėtingesnis
tinka perteikti per ją emociją.
Radijas

Galima

rinktis

kaštai,

auditorijos

segmentavimas.

vietines

auditorijas, Perduodamas

reikalingus segmentus, žema kaina.

tik

garsas,

trumpas poveikis, mažesnis
vartotojų įsitraukimas nei,
pavyzdžiui, žiūrint televiziją

Žurnalai

Galima

rinktis

auditoriją

pagal Ilgas

reklamos

veikimo

demografinius ir geografinius aspektus, nes laikas, didelė kaina, siekiant
žurnalai

paprastai

puikios

būna

specializuoti, užsitikrinti

kokybės

ilgaamžiškumas,

vieną

iliustracijos, vietą,
žurnalą

dalis

gerą

reklamos

tiražo

nėra

dažnai nuperkama.

perskaito daugiau nei vienas žmogus.
Lauko reklama (ant Galimybė pasirinkti vietą, nedidelė reklamos Negalima
transporto
priemonių

konkurencija,

lankstumas,

pasirinkti

didelė auditorijos.

ar pastebėjimo tikimybė.

stacionarios
reklamos priemonės
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Priemonės

Privalumai

Trūkumai

kaip kad plakatai,
stendai).
Internetas

Galimybė

pasirinkti

vartotojų,

auditorijas,

interaktyvus

daug Didelė reklaminių pranešimų

bendravaimas, konkurencija.

galimybė tiksliai išmatuoti rezultatus.

Na, ir paskutinis sprendimas, kurį turi padaryti marketingo specialistai, prieš pradėdami reklaminę
kampaniją, - nuspręsti, kada, kiek laiko ir kokiu intensyvumu reklama bus transliuojama:
•

Kada? Kai kuriems produktams svarbu sezoniškumas. Ar pastebėjote, kad prieškalėdiniu laikotarpiu
padaugėja reklamos, o ledai paprastai reklamuojami vasarą?

•

Kiek laiko? Kiek laiko truks reklamos kampanija? Ar ji truks trumpai, pavyzdžiui mėnesį, ar bus ilgo
laikotarpio.

•

Kokiu intensyvumu? Ar reklama bus transliuojama labai dažnai, siekiant pasiekti kuo daugiau
žmonių per trumpą laikotarpį, ar ne.

Reklamos įvertinimas
Reklamos poveikį nėra lengva įvertinti ir dažnai tai reikalauja didelių kaštų. Kaip buvo minėta
anksčiau, formuluojant tikslus, labai svarbu numatyti rezultatų matavimo priemones, jų kainą.
Yra skiriamos reklamos ekonominio ir neekonominio efektyvumo vertinimo kategorijos.
Ekonominis efektyvumo vertinimas yra nustatomas paskaičiuojant pardavimų apimtis bei kainas
prieš reklaminę kampaniją ir po jos, nustatomas santykis tarp išlaidų, skirtų reklamai, ir pardavimų
apimties bei pajamų padidėjimo.
Įvaizdžio, žinomumo reklaminiai projektai yra priskiriami prie neekonominės

efektyvumo

vertinimo kaytegorijos, jų efektyvumas matuojamas vertinant reklamos sąlyčio, įtakos, įsiminimo arba
prisiminimo, vartotojo veiksmų efektyvumą.
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Reklamą

asmenų
skaičius

Reklamos

Verbuotų

prisiminusių
:

asmenų
skaičius

X 100 =

prisiminimo
efektyvumas

Paveikslas 43. Reklamos neekonominio efektyvumo vertinimas (J. Stankevičienė, R. Urbanskienė)

Pateikėme tik pora pavyzdžių. Praktikoje egzistuoja daug skirtingų reklamos efektyvumo
vertinimo metodų.
Pavyzdžiui, mūsų atstovaujama įmonė pardavinėja naujus saldainių batonėlius. Pradėdami
reklaminę kampaniją norime pasiekti, kad produktas taptų žinomas (nuo 0% vartotojų iki 10%). Tai
reiškia, kad apklausus 100 žmonių po reklamos kampanijos apie naujus saldainius žinos dešimt žmonių iš
šimto. Jeigu žinomumas padidėjo mažiau, tai tikslai nepasiekti, reklama nepasiekė tikslinės rinkos.
Atitinkamai, jeigu saldainius norėjome pristatyti kaip saldžią svajonę, per apklausą, po reklamos
transliavimo, klausiame apie tai, ką vartotojas atsiminė, kuo šis saldainių batonėlis yra išskirtinis. Kuo
didesnis procentas žmonių pasakys tą žinutę, kurią mes norėjome ištransliuoti, tuo reklamos tikslų
pasiekimas bus didesnis. Norėdami tiksliai išmatuoti reklaminės kampanijos poveikį, marketingo
specialistai apklausas atlieka prieš kampaniją ir po jos.
Gali būti situacijų, jog vartotojas matė reklamą, atsiminė produkto savybes, bet paklausus, ar
produktu susidomėjo, atsakys, jog ne. Vadinasi, kampanijos žiniasklaidos kanalai yra pateikti teisingai,
komunikacijos žinutė perduota, tačiau arba žinutė neiškomunikavo produkto naudos, arba ji vartotojams
nėra reikšminga, lyginant su konkurentų parduodamais batonėliais. Tai galima išsiaiškinti pasitelkus tų
pačių vartotojų tyrimą.
Na, ir labai svarbi dalis – pardavimų matavimas. Jeigu kampanija vykdoma viename pardavimų
kanale, tada jos rezultatus išmatuoti paprasta, tačiau jeigu vienu metu vyksta daug veiksmų, čia
susiduriama su daugybe interpretacijų, kas iš tiesų paveikė, pavyzdžiui, pardavimo skatinimo veiksmai ar
reklama. Praktikoje marketingo specialistai pardavimų matavimui naudoja įvairius būdus: lygina
reklaminės kampanijos pardavimus su praėjusių laikotarpių pardavimais, kai reklamos nebuvo;
eksperimentuoja naudodami skirtingose rinkose kitokią komunikacijos kanalus arba skirtingą reklamą
tame pačiame kanale.
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Jeigu reklamos kampanijos tikslas yra pardavimai, rengiant kampanijos atsipirkimo planą yra
apskaičiuojama, kokie turi būti pardavimai ir tada atsižvelgiama į sezoniškumą, konkurentų veiksmus, o
pasibaigus reklaminei kampanijai, jos rezultatai lyginami su planuotais tikslais.

4.4. Integruotos marketingo komunikacijos
Marketingo komunikacijų organizacijoje svarba. Seniai praėjo tie laikai, kuomet vien tik gero
produkto gamyba ir (ar) paslaugos teikimas galėdavo atnešti sėkmę organizacijai. Didėjant
konkurenciniam spaudimui, ypač didėjant konkurencijos nekaininių veiksnių reikšmei, organizacijai
norinčiai sėkmingai konkuruoti, nepakanka sukurti kokybišką prekę. Šiandieninės gaminių/paslaugų
rinkos ypatumai reikalauja ne tik sukurti gerą produktą, nustatyti patrauklią kainą, suorganizuoti
pateikimą, suburti organizacijos personalą, tinkamai apipavidalinti aplinką bei sudaryti palankias
paslaugos teikimo sąlygas. Šiais laikais labai svarbus komunikavimas su esamais ir potencialiais
vartotojais. Net ir geriausias produktas (prekės ženklas) yra nieko vertas, jei vartotojai nežino apie jo
egzistavimą, pardavimo vietą, kainą, požymius ir pan. Jeigu jie apie tavo produktą nežino, vadinasi, tu esi
niekas. Arba tu esi pirmas, arba tik vienas iš daugelio.
Komunikacija (lot. communicatio – „pranešimas“) – bendravimas, keitimasis patyrimu, mintimis,
išgyvenimais.
Komunikacija apibūdinama ir kaip bendravimo procesas, kurio metu informacijos siuntėjai ir jos
gavėjai dalijasi vieni su kitais informacija, siekdami vienas kitą suprasti.
Komunikacija yra bendravimo menas ir mokslas.
Organizacija turi užtikrinti veiksmingą ir nuolatinį komunikavimą ne tik su esamais ir
potencialiais vartotojais, bet ir su didmeniniais bei mažmeniniais prekeiviais, tiekėjais, kitais
mikroaplinkos veikėjais: konkurentais, pačios organizacijos darbuotojais, kitomis organizacijomis.
Užtikrinti sėkmę įmanoma tik tada, kai organizacija pastoviai su jais komunikuoja, sukuria tarpusavio
supratimo, atvirumo ir naudingo bendradarbiavimo atmosferą. Organizacija turi suformuoti įspūdį, kad ji
nuolat rūpinasi vartotojų ir suinteresuotų asmenų (angl. stakeholders) interesais. Šiuolaikiniame pasaulyje
organizacijai neužtenka veikti efektyviai – taip pat būtina įtikinti savo vartotojus bei kitus suinteresuotus
asmenis, kad organizacija veikia efektyviai.
Mokslininkai pabrėžia, kad mūsų laikais komunikavimas vartotojui yra iš įmonės gaunamos vertės
dalis. Marketingo komunikacijos pasako ar parodo vartotojams, kur, kaip, kada ir kodėl naudojama prekė
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ir kokiems vartotojams ji skirta. Taigi komunikavimas yra marketingo veikla, suteikianti vartotojui
informacijos, kuria vartotojui perteikiami motyvai, kodėl jis turėtų palaikyti ilgalaikius santykius su
organizacija – būti jai lojalus. Marketingo komunikacijos yra prekės ženklo „balsas“ – vienas iš būdų
dialogui su vartotojais užmegzti ir santykiams su jais palaikyti. Komunikuojant vartotojas ne tik
įtikinamas, informuojamas, jam primenama, paveikiama jo elgsena, bet ir kuriamas vartotojo lojalumas
organizacijai. Organizacijos siunčiamos žinutės yra vartotojui suteikiamos vertės dalis, ir šios
komunikavimo žinutės padeda vartotojui vertinti santykių palaikymo su organizacija patirtį taip, kaip tai
yra naudinga organizacijai.
Prekės ženklo vertės sukūrimas ir didinimas yra vienas iš pagrindinių organizacijos marketingo
komunikacijų tikslų. Visos organizacijos siekia sukurti įtaigų ir gerai žinomą, išsiskiriantį prekės ženklą.
Prekės ženklas turi vertę, kuri padidėja, jei vartotojas jį žino, atsimena ir turi tvirtas, teigiamas su juo
susijusias asociacijas (teigiamą suvokimą). Prekės ženklo vertė galutiniam vartotojui susideda iš:
•

Prekės ženklo žinomumo, kuris parodo, ar prekės ženklas iškyla vartotojo sąmonėje, jam pagalvojus
apie tam tikrą prekių kategoriją ir kai prekės ženklą atsiminti nėra sunku. Prekės ženklo žinomumas
yra labai reikšmingas renkantis gaminius ir paslaugas. Įtaigus ir gerai žinomas prekės ženklas didina
organizacijų gaunamą pelną.

•

Prekės ženklo įvaizdžio – asociacijų, kurios kyla vartotojui pagalvojus apie tam tikrą prekės ženklą.
Pavyzdžiui, organizacijos įvaizdis yra kuriamas organizacijos „komunikavimo signalais“, iš kurių
vartotojas susidaro nuomonę apie organizaciją, o siunčiamos žinutės sukuria tam tikrą organizacijos
įvaizdį vartotojo sąmonėje.
Apibendrinant marketingo komunikacijų organizacijos veikloje svarbą galima teigti, kad

komunikavimas padeda:
•

organizacijai kurti ilgalaikius santykius su vartotoju, kadangi komunikavimas, bendravimas yra bet
kokių santykių pagrindas;

•

kurti prekės ženklo vertę galutiniam vartotojui, didinant prekės ženklo žinomumą ir sukuriant tam
tikrą teigiamą organizacijos įvaizdį vartotojo sąmonėje.
Marketingo komunikacijos yra ta organizacijos veiklos dalis, nuo kurios prasideda organizacijos

santykiai su vartotojais, leidžianti tuos santykius palaikyti ir vystyti organizacijai naudinga linkme. Todėl
marketingo komunikacijos organizacijoje yra be galo svarbios, siekiant sėkmingai dirbti rinkoje.
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Integruotųjų marketingo komunikacijų samprata. Marketingo komunikacijos – tai procesas,
kurio metu pasiekiama tikslinė auditorija, jai perduodant tikslinę informaciją per parinktus komunikacijų
kanalus reikiamu laiku. Svarbu ne tiesiog perduoti informaciją – reikia žinoti, ką, kaip, kam ir kiek kartų
pasakyti.
Savo ruožtu integruotosios marketingo komunikacijos apibūdinamos kaip organizacijos
marketingo komunikavimas, kuriame visi elementai sujungti į vientisą ir koordinuotą visumą
(informaciją), kuri perteikiama tiksliniam vartotojui. Integruotosios marketingo komunikacijos turi padėti
pasiekti tarpusavio supratimą tarp abiejų pusių, įtrauktų į mainų procesą – organizacijų ir vartotojų.
Pavieniai, daliniai arba tarpusavyje nesuderinti bandymai komunikuoti greičiau sukels konfliktą, negu
padės pasiekti tarpusavio supratimą.
Kiti integruotąsias marketingo komunikacijas įvardija kaip tam tikrą marketingo komunikacijų
planavimo procesą. Pavyzdžiui, remiantis Amerikos marketingo asociacijos suformuluotu apibrėžimu,
integruotosios marketingo komunikacijos – tai marketingo komunikacijų planavimo veikla, kai
strateginiais tikslais siekiama optimaliai suderinti tam tikrus marketingo komunikacijų elementus.
Tuo tarpu Amerikos reklamos agentūrų asociacija pateikia tokį integruotųjų marketingo
komunikacijų apibrėžimą: „Integruotosios marketingo komunikacijos – tai marketingo komunikacijų
planavimo koncepcija, kuri numato privalomą atskirų komunikavimo elementų (reklamos, pardavimo
skatinimo, ryšių su visuomene ir kt.) strateginio vaidmens organizacijos komunikavimo srityje įvertinimą
ir optimalaus komunikavimo elementų derinio paiešką siekiant užtikrinti komunikavimo skaidrumą,
nuoseklumą ir komunikavimo programų poveikio maksimizavimą, harmoningai integruojant paskiras
komunikavimo žinutes“.
Tiksliausiai integruotosios marketingo komunikacijos galėtų būti apibrėžtos taip:
Integruotosios marketingo komunikacijos – tai procesas, į kurį įtraukiama organizacijos vadovybė
ir kiti organizacijos agentai ir kuris susideda iš visų marketingo komunikavimo žinučių, kontaktų,
žiniasklaidos, rėmimo priemonių ir analizės, planavimo, organizavimo, valdymo bei kontrolės. Šio
proceso tikslas – nukreipti visas komunikavimo žinutes, kontaktus ir priemones į pasirinktą tikslinę
auditoriją taip, kad būtų galima pasiekti kiek įmanoma didesnį visų marketingo komunikacijų veiksmų
efektyvumą, veiksmingumą, ekonomiškumą ir darnumą, siekiant užsibrėžtų produkto ir organizacijos
marketingo komunikacijų tikslų.
Šiame apibrėžime vartojamos tokios sąvokos kaip agentas, kontaktas, produktas. Sąvoka agentas
apibrėžia visus asmenis ir organizacijas, įtrauktas į marketingo komunikacijos procesą. Kontaktas – tai
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bet koks asmeninis ar beasmenis komunikavimas tarp pasirinktos tikslinės auditorijos narių ir
organizacijos. Produktas – prekės ženklai, prekės, paslaugos, taip pat bet koks objektas, pavyzdžiui,
įvykis ar asmuo. Visi šie išvardyti dalykai gali būti integruotųjų marketingo komunikacijų objektas.
Integruotųjų marketingo komunikacijų savybės ir privalumai. Integruotosios marketingo
komunikacijos pasižymi tokiomis esminėmis savybėmis ir privalumais:
1. Aiškiai nustatyti marketingo komunikacijos tikslai dera su organizacijos tikslais. Marketingo
komunikacijos negali būti savitikslis procesas. Visiškai teisinga yra pozicija, jog, be jokios abejonės,
marketingo komunikacijos visuomet turi būti naudojamos įgyvendinant bet kurios organizacijos
strategiją ir suderintos su organizacijos strategija.
2. Planuotas požiūris, kuris darniai, sinergiškai ir visapusiškai apima marketingo komunikacijų veiklas.
3. Tikslinių auditorijų diapazonas: neapsiribojama tik vartotojais ar potencialiais klientais, bet
bendraujama su suinteresuotais asmenimis (darbuotojais, akcininkais, tiekėjais ir t. t.).
4. Visų ryšio formų, kurios gali formuoti marketingo komunikacijų veiklas, vadyba. Į ją įeina bet kokia
gimininga komunikacija, kylanti iš vidinių ir išorinių organizacijos ryšių.
5. Visų marketingo komunikacijų veiklų bei į jas įsitraukusių žmogiškųjų išteklių efektyvi vadyba ir
integracija.
6. Visų produktų / prekės ženklų ir korporacijos marketingo komunikacijų pastangų sujungimas.
7. Marketingo komunikacijų diapazonas: naudojami visi marketingo komunikacijų elementai (būdai).
8. Žinučių diapazonas: prekės ženklo (produkto ar organizacijos) rėmimas turi išplaukti iš paprastos,
darnios strategijos. Integruotosios marketingo komunikacijos turi užtikrinti, kad visos žinutės būtų
suformuotos sinergiškai ir didintų viena kitos privalumus arba bent sumažintų kylančius
nesuderinamumus.
9. Priemonių diapazonas: naudojamos ne tik masinio komunikavimo priemonės, bet platus spektras
priemonių, skirtų žinutės sklaidai.
Visos minėtos savybės retai kada vienu metu pasireiškia net sėkmingiausiai dirbančiose
organizacijose, tačiau to nereikėtų laikyti trūkumu, kadangi praktikoje ne visada racionalu tai įgyvendinti.
Planuojant integruotąsias marketingo komunikacijas organizacijoje, šios savybės ne visada pasiekiamos
būtent dėl pačios integruotosios marketingo komunikacijos diegimo sudėtingumo.
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Marketingo komunikacijos procesas. Komunikacijos proceso modelyje yra du pagrindiniai
vidiniai žmogiškieji elementai (siuntėjas–gavėjas ir gavėjas–siuntėjas) ir du pagrindiniai išoriniai
elementai – išorinė žinutė (pranešimas) ir priemonė (nešiklis, kanalas).
Komunikacija prasideda, kai du ar daugiau žmonių (siuntėjas ir gavėjas) ima kontaktuoti tiesiogiai
ar per priemones, tokias kaip telefonas, televizorius, internetas ir kt., ir tai tęsiasi iki tol, kol kontaktas
nutraukiamas. Vienas iš jų turi būti suinteresuotas paveikti antrąjį ir, to siekdamas, perduoda jam kokią
nors informaciją. Stengiamasi, kad antrasis proceso dalyvis tą informaciją gautų, suprastų, interpretuotų ir
sureaguotų taip, kaip pageidauja informacijos siuntėjas. Bet kuriame komunikacijos lygmenyje individas
pirmiausia veikia kaip siuntėjas ir tik po to kaip grįžtamojo ryšio gavėjas. Komunikacija – tai
informacijos siuntimo, gavimo ir interpretavimo procesas.
Suprantama, kad įvairūs komunikacijos procesai skiriasi savo apimtimi, trukme ir sudėtingumu.
Tačiau galima pastebėti, kad pagrindinės sudedamosios dalys, svarbiausi dalyviai bei proceso loginis
nuoseklumas kartojasi.
Galima pateikti konceptualų marketingo komunikacijos modelį, kuris integruoja bazinius
elementus: tai siuntėjas, žinutė, priemonė, gavėjas, marketingo komunikacijų kontekstas (mikro- ir
makroaplinka, kurioje funkcionuoja marketingo komunikacijos) ir komunikacijos kilpa (pripažįstama
dvipusė komunikacijos prigimtis bei kodavimo, dekodavimo ir triukšmų problemos).

Paveikslas 44. Marketingo komunikacijos proceso modelis
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Remiantis paveiksle pateiktu marketingo komunikacijos proceso modeliu galima apibūdinti
pagrindinius marketingo komunikacijų dalyvius ir sudedamąsias dalis.
Informacijos siuntėjas – institucija ar asmuo, kuris siunčia žinutę (pranešimą) gavėjui (auditorijai).
Jo tikslas – paveikti gavėją per informaciją.
Informacijos siuntėju kasdieniniame gyvenime yra kiekvienas žmogus. Marketingo kontekste
informacijos siuntėjais gali būti tiek pavieniai asmenys (marketingo vadybininkas), tiek jų grupės arba
visuomenės informavimo priemonės. Kai informaciją siunčia pavienis asmuo, tuomet vyksta asmeninis
bendravimas. Šiuo atveju žmogus perduoda ne tik paruoštą, tačiau ir kitą gavėjui įdomią informaciją. Taip
pat reikia gerai suprasti informacijos gavėjo specifinius poreikius ir norus. Bendraujant tiesiogiai su
klientu, reikia daug dėmesio skirti aprangai, kalbos tonui, gestams, kadangi tai irgi gali daryti labai didelę
įtaką komunikacijos procesui. Kai komunikacijos procesas vyksta per visuomenės informavimo
priemones, tuomet tiesioginio kontakto su gavėju nebūna. Informacija yra ruošiama organizacijos
marketingo specialistų, arba tam samdoma reklamos agentūra. Todėl ypač svarbu surinkti reikiamą
informaciją ir nustatyti tikslinę auditoriją.
Informacijos užkodavimas – tai procesas, kurio metu siuntėjas verčia norimas perduoti mintis ir
idėjas į žinutę (pranešimą), susidedančią iš žodžių, skaičių, vaizdų, garsų, kvapų, ir pan. Kitaip sakant, tai
procesas, kurio metu norima perduoti informacija paverčiama į bet kokią žmonių bendravimui
(komunikavimui) tinkamą formą, kurią galima perduoti gavėjui. Marketingo specialistai, atliekantys šį
darbą, turi žinoti, kaip efektyviausiai užkoduoti informaciją, kad visa ji būtų teisingai suprasta. Tą pačią
informaciją galima užkoduoti įvairiomis formomis. Išskiriamos šios pagrindinės informacijos
užkodavimo formos:
•

verbalinis užkodavimas – žodžiai / tekstas, gestai, judesiai;

•

grafinis užkodavimas – paveikslai, spalvos, skaičiai, simboliai, grafikai;

•

muzikinis užkodavimas – melodijos, instrumentuotės, balsai, garsai;

•

animacinis užkodavimas – veiksmas / judesys, tempas / greitis, figūra / forma.
Kiekviena žinutė turi dalykinį ir jausminį turinį. Žinutės turinys (KAS sakoma) priskiriamas

dalykiniam lygmeniui, o būdas, KAIP mes pateikiame turinį, priskiriamas emociniam, jausmų lygmeniui.
Dalykinis turinys – tai verslo tikslas, o jausminis – žmogiškasis. Geras siuntėjas padarys viską, kad
suderintų žinutės dalykinį turinį su gavėjo žiniomis, o jausminį – su gavėjo pažiūromis.
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Dalykinis turinys perteikiamas raidėmis, skaičiais, sąvokomis ir žodžiais. Ši informacija vadinama
tiesiogine komunikacija. Tačiau labai dažnai mums prireikia pavyzdžių, palyginimų, alegorijų, paveikslų,
iliustracijų.
Emocinis lygmuo yra jausmų lygmuo – pyktis, džiaugsmas, simpatija, priešiškumas, išdidumas ir
t. t.. Jį valdo ne mūsų protas, bet širdis, kai kas dar sako – mūsų pilvas, nes hormonai irgi valdo jausmus.
Užkodavimo tikslumas priklauso nuo informacijos kiekio. Didesnis informacijos kiekis leidžia
vartotojams susidaryti tikslesnį gaminio ar paslaugos vaizdą. Jei prie kokio nors naujo buitinio prietaiso
užrašysime tik jo techninius duomenis, o praleisime aprašymą to, ką jis daro, kokia iš jo nauda, tuomet
daugelis potencialių vartotojų gali prietaiso net nepastebėti. Kitu atveju reikia atidžiai parinkti
perduodamos informacijos kiekį, nes per didelis informacijos kiekis gali tapti sudėtingas, ir vartotojui bus
sunku jį dekoduoti, jis gali būti paprasčiausiai pamirštas, drauge ir pačios svarbiausios produkto savybės.
Todėl rengiant žinutę reikia parinkti tik būtiniausią informaciją ir pateikti ją taip, kad vartotojai lengvai ją
įsimintų.
Žinutė (pranešimas) – tai informacija, kuri yra užkoduota ir paruošta perduoti, atsižvelgiant į jos
perdavimo priemonės ypatumus. Perduodamos žinutės gali būti tekstinio, vaizdinio, garsinio ar kito
formato. Žinutės formatas – realus (fizinis) žinutės pavidalas. Sukūrus žinutę (pranešimą), turi būti
parenkamos perdavimo priemonės, per kurias siuntėjas pasieks gavėją – tikslinę auditoriją.
Perdavimo priemonė (nešiklis) – norimos perduoti žinutės (pranešimo) perdavimo kanalas. Jis
daro įtaką žinutės formatui. Spausdintuose nešikliuose sunku panaudoti garsą, reklamoje per radiją –
spalvas. Per radijo imtuvą nepavyks parodyti, kaip švariai skalbia skalbimo milteliai, o laikraštyje – kaip
tyliai dirba skalbimo mašina. Daug kas priklauso ir nuo pasirinkto komunikacijos kanalo kokybės. Jei
laikraščio spausdinimo kokybė yra prasta, nesimatys reikalingiausių detalių, tuomet gali nepavykti
komunikuoti. Todėl, paruošus informaciją, reikia išanalizuoti visas galimas komunikacijos priemones ir
nustatyti, kokias informacijos perdavimo priemones reikia naudoti ir kokia turi būti jų kokybė.
Kiekviena perdavimo priemonė (nešiklis) suteikia žinutės formatams daugiau ar mažiau
lankstumo. Televizija ir kinas perteikia garsus, vaizdą, judesį ir spalvą. Tai yra priemonės, siūlančios
daugybę kūrybos galimybių. Radijas yra daug mažesnį poveikį daranti priemonė. Jis remiasi vieninteliu
jutimu – klausa. Nežiūrint to, šis jutimo trūkumas gali būti kompensuojamas jo gebėjimu sužadinti
vaizduotę. Spauda suteikia daug galimybių, bet turi pasikliauti tik vieninteliu jutimu – regėjimu.
Spausdinimo technologija padarė spalvas prieinamas laikraščiams, tačiau kokybė yra ribota. Kita vertus,
žurnalai ir lapeliai dažniausiai spausdinami ant aukštos kokybės popieriaus, išleidžiant didelės raiškos
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reprodukcijas. Kvepalų kūrimo technologija pristatė antrosios juslės indėlį spaudai – įvairių formų
lopelius „pauostyk popierių“ (angl. scratch patches). Plakatams taip pat būdingi spaudos apribojimai,
tačiau jie gali naudoti nenatūralaus dydžio (angl. larger than life) efektą. Supervaizdo plakatai gali
perteikti labai didelius vaizdus.
Informacijos dekodavimas – tai pradinės informacijos esmės atkūrimo, interpretavimo remiantis
gauta žinute procesas. Kitaip sakant, šio proceso metu atliekamas užkodavimui priešingas darbas.
Vienas didžiausių pavojų šiame komunikacijos proceso etape yra tai, jog gavėjas gali neteisingai
interpretuoti žinutę, t. y. jos esmę gali suprasti ne taip, kaip norėjo siuntėjas. Siuntėjas, perduodamas
žinutę, turi pasirūpinti, kad gavėjas kuo tiksliau suprastų norimą perduoti informaciją. Taigi, pasiekti šį
tikslą yra siuntėjo uždavinys. Ar gavėjas teisingai supras žinutę, priklauso nuo to, kaip siuntėjas sugebės
numatyti gavėjo žinias, patirtį, gebėjimus, poreikius, pažiūras ir lūkesčius. Žinutė yra teisingai
dekoduojama tik tada, kai ji pateikta atsižvelgiant į gavėjo patyrimo sritį.
Patyrimo sritis. Užkodavimas ir dekodavimas priklauso nuo siuntėjo ir gavėjo patyrimo sričių –
komunikacinio proceso dalyviai privalo turėti bendrą patyrimo sritį (žr. pav.).
Trikdžiai

Siuntėjo patyrimo sritis

Sritis, kurioje
Žinutės
užkodavimas.
Atsakomosios
reakcijos
dekodavimas

Triukšmas

gali būti

Žinutė

Žinutės dekodavimas.

komunikuojama

Atsakomosios
reakcijos

Atsakomoji
reakcija

Gavėjo patyrimo sritis
Paveikslas 45. Bendroji patyrimo sritis
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Siuntėjo patyrimo ir gavėjo patyrimo sritys iš dalies turi sutapti (žr. pav.), bent jau bendros kalbos
laipsniu.

Paveikslas 46. Patyrimo sričių sutapimas

Aukščiau esančiame paveiksle pateiktas patyrimo sričių sutapimas praktikoje yra daug
sudėtingesnis ir subtilesnis daugumoje marketingo komunikacijų. Reklamos dažnai naudoja patarles,
priežodžius ar bendrus pasakymus, žodžių žaismą ar nebaigtą posakį, kuris priverčia auditoriją jį pabaigti.
Todėl užsienio televizijos reklamos dažnai atrodo neapgalvotai juokingos ar net nemokšiškos.
Kai bendrauja skirtingo išsilavinimo žmonės, jiems suprasti vienas kitą dažnai gali būti sunku,
kadangi žemesnį išsilavinimą turintis žmogus paprasčiausiai gali nesuprasti, ką jam norėjo pasakyti kitas
žmogus, kurio išsilavinimas aukštesnis. Tai galioja ir komunikavimo procese: pranešimas turi būti
tinkamai užkoduotas, nes priešingu atveju žmogus jo nesupras arba pasirodys pernelyg naivus. Kai tarp
pašnekovų yra kultūrinių skirtumų, tuomet žmogus net nežinodamas gali pasakyti ar atlikti kokį nors
gestą, kuris kitoje šalyje ar kultūroje gali reikšti visai ką kita. Taip gali atsitikti ir šalyje, kurioje gyvena
daug kitataučių. Todėl užkodavimo procese reikia atsižvelgti į auditorijos ypatumus, kad pranešimą būtų
lengva dekoduoti ir neatsirastų klaidų, kurios įžeistų kokias nors etnines grupes.
Informacijos gavėjas – tai asmuo ar jų grupė (auditorija), galinti priimti siunčiamą žinutę.
Tinkamos auditorijos pasirinkimas yra pati svarbiausia, esminė marketingo komunikacijos strategijos
sudedamoji dalis. Kaip žinoma, informacijos gavėjas (pvz., vartotojas) – tai vertybė, kurią kiekvienas
komunikacijos proceso organizatorius tikisi paimti į savo rankas. Kaip į potencialų vartotoją, į jį sudėtos
visos viltys, ir tik dėl jo taip stengiamasi organizuoti efektyvų marketingo komunikacijos procesą.
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Planuojant šį procesą siekiama kuo tiksliau nustatyti gavėjus (tikslinę auditoriją) ir jų charakteristikas –
pagrindinius suvokimus, informacijos poreikį, prieinamas komunikacijos priemones, patyrimo sritį ir pan.
Kuo geriau tai žinoma, tuo efektyvesnė komunikacija, skirta tai auditorijai.
Informacijos gavėjo atsakas, kitaip sakant, grįžtamasis ryšys – informacijos gavėjo reakcija į
gautą žinutę. Šiame komunikacijos proceso etape, galima sakyti, pradedama iš naujo komunikuoti. Tačiau
informacijos siuntėjas tampa gavėju, o informacijos gavėjas – siuntėju. Grįžtamasis ryšys yra svarbi
komunikacijos proceso dalis, kadangi jis padeda išsiaiškinti, kaip gauta informacija buvo suprasta,
interpretuota, kokį poveikį padarė vartotojų elgsenai, ir, remiantis šiais duomenimis, leidžia pakoreguoti
ar pakeisti komunikacijos procesą. Grįžtamasis ryšys bendraujant asmeniškai gaunamas iš karto.
Informacijos siuntėjas gali nedelsdamas keisti pranešimo turinį pagal susiklosčiusias aplinkybes.
Grįžtamasis ryšys gali būti tiesioginis arba netiesioginis. Visas marketingo komunikacijos
procesas vykdomas tam, kad informacijos gavėjai sureaguotų taip, kaip pageidauja informacijos siuntėjas.
Vartotojų reakcija gali būti labai įvairi: jie, gavę komunikacijos metu organizacijos perduodamą
informaciją, gali, pavyzdžiui, pirkti, pabandyti, pakartotinai pirkti, tapti lojalūs – tai netiesioginis
grįžtamasis ryšys. Arba jie gali reikalauti informacijos, pateikti užsakymus, komentarus – tai tiesioginis
grįžtamasis ryšys. Tačiau vartotojai gali sureaguoti ir neigiamai, nekreipdami dėmesio į naujai
reklamuojamą produktą ir (ar) net susidaryti blogą nuomonę apie produktą ir (ar) žinutės siuntėją –
organizaciją ar marketingo vadybininką.
Žinutės siuntėjas iš grįžtamojo ryšio gali nustatyti:
•

ar žinutė pasiekė tikslinę auditoriją;

•

kokia informacija ar jos dalis buvo gauta;

•

kaip informacija buvo suprasta, interpretuota;

•

kokia susidarė vartotojų nuomonė apie produktą;

•

kokia vartotojų elgsena, jiems gavus žinutę.
Gavus šią informaciją, galima atlikti reikiamus komunikacijos proceso pakeitimus: pakeisti

žinutės turinį, formą, struktūrą; pasirinkti naujas komunikacijos priemones.
Triukšmas – bet kurioje komunikacijos vietoje atsirandantys nesklandumai, kurie iškraipo procesą
ir dėl kurių žinutė praranda savo prasmę. Tai trikdžiai, galintys atsirasti užkoduojant, perduodant ir
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dekoduojant žinutę. Pavyzdžiui, net tiksliai ir teisingai užkoduotą informaciją gali iškraipyti blogos
techninės perdavimo priemonės ar netinkamai darbą atliekantys žmonės.
Jei žmogus vairuoja automobilį ar dirba kokį nors darbą, jis tam ir skiria pagrindinį dėmesį. Dėl
šios priežasties reklama, transliuojama per radiją, gali būti ne iki galo išgirsta ar suprasta. Be to, daugelis
žmonių gali naudoti prastos kokybės radijo imtuvus. Siunčiant reklamą elektroniniu paštu gali atsirasti
šriftų nesuderinamumų, todėl dalis informacijos gali būti neteisingai ar apskritai nesuprasta. Todėl
užkoduojant pranešimą reikia numatyti, kas galėtų iškraipyti pranešimą ir kaip to išvengti.
Komunikacijos mokslų pateikiamą triukšmo apibūdinimą marketingo komunikacijų teoretikai
papildo konkurentų reklaminiais, propagandiniais pranešimais, kitų pardavėjų ar gamintojų skleidžiama
informacija ar dezinformacija. Plečiantis organizacijų veiklos geografijai, komunikacijos procese
triukšmo veiksniais tampa kultūra, kalba, šalies ekonomikos ir politikos būklė, šalies socialinė struktūra ir
kt.
Komunikacija iš lūpų į lūpas (angl. word of mouth communication). Ši sąvoka apima vartotojų
tarpusavio komunikacijos procesą, kurio metu keičiamasi informacija ir nuomonėmis apie organizaciją
ir (ar) jos produktus. Tokia informacija atrodo labai patikima, nes ją pateikia artimi žmonės, neturintys
jokio specialaus tikslo reklamuoti prekes. Informacijos perdavimas iš lūpų į lūpas pasižymi keletu
esminių bruožų:
•

tai bendravimas tarp subjektų, kurie nebūtinai yra tiesiogiai susiję ar suinteresuoti informacija apie
organizaciją arba produktą;

•

tai bendravimo būdas, kurio metu gaunamas grįžtamasis ryšys;

•

informacijos šaltinis (draugas ar pažįstamas asmuo) laikomas daug patikimesniu nei apie save ir (ar)
savo produktus informuojanti organizacija.
Komunikacija iš lūpų į lūpas yra labai galinga priemonė, tačiau šios komunikacinio proceso srities

organizacija praktiškai negali valdyti. Nors komunikacija iš lūpų į lūpas nėra formali marketingo
komunikacinio proceso priemonė, tačiau šio proceso planuotojas turi pripažinti jos svarbą ir atsižvelgti į
ją, planuodamas marketingo komunikacijų veiklą.
Marketingo komunikacijų kompleksas. Marketingo komunikacijų (rėmimo) kompleksas – tai
komunikavimo elementai (būdai), kuriuos pasitelkdama organizacija komunikuoja su esamais ir
potencialiais vartotojais (tiksline auditorija).
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Siekiant apibrėžti marketingo komunikacijų (rėmimo) kompleksą, išskiriami įvairūs
sudedamieji elementai.
Senesniuose šaltiniuose galima rasti informacijos apie rėmimą, sudarytą iš trijų dalių:
masinį pardavimą (apima reklamą ir ryšius su visuomene), asmeninį pardavimą ir pardavimo skatinimą.
Naujesnių šaltinių įvairūs autoriai į marketingo komunikacijų kompleksą įtraukia 4 elementus: reklamą,
pardavimo skatinimą, asmeninį pardavimą, ryšius su visuomene (populiarinimą). Tačiau prie visų šių
elementų pridedamas dar ir penktasis – tiesioginis marketingas.
Literatūroje galima aptikti ir kitokių 5 elementų marketingo komunikacijų kompleksų, tik autoriai
nurodo vis kitokį penktąjį sudedamąjį elementą. Vieni prie 4 pagrindinių marketingo komunikacijų
elementų taip pat priskiria renginius bei įvykius, o kiti – žodines rekomendacijas (komunikaciją iš lūpų į
lūpas).
Visgi, tiksliausia marketingo komunikacijų komplekso elementais traktuoti šešis pagrindinius
elementus:
•

reklamą (angl. advertising);

•

pardavimo skatinimą (angl. sales promotion);

•

asmeninį pardavimą (angl. personal selling);

•

ryšius su visuomene / populiarinimą (angl. public relations / publicity);

•

tiesioginį marketingą (angl. direct marketing);

•

interaktyvų / interneto marketingą (angl. interactive / internet marketing).
Kiekvienas iš pateiktų elementų turi tam tikrų savitų bruožų, nuo kurių priklauso, kaip šie

elementai bus taikomi.
Reklama – identifikuojamo užsakovo (rėmėjo) apmokama netiesioginė komunikacija, susijusi su
organizacija, gaminiu, paslauga, idėja, siekiant užsakovo numatytų tikslų. Tai yra masinė komunikacija,
nukreipta į didelę ir plačią auditoriją. Reklamos užsakovas nebando bendrauti su kiekvienu jį dominančiu
potencialiu vartotoju individualiai. Jis mėgina komunikuoti su tam tikra reklamos auditorija, nes žinutė
perduodama masinės komunikacijos kanalais (per televiziją, spaudą, radiją, lauko reklamą ir kt.).
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Reklamos auditorija (angl. advertising audience) – potencialūs pirkėjai, klientai ar žiūrovai,
kuriems skirta reklama.
Pagrindinės reklamos savybės:
•

ji gali pasiekti daug geografiškai pasklidusių vartotojų;

•

žinutę galima pakartoti daug kartų;

•

reklama yra vienos krypties komunikacija;

•

reklama svarbi produktams, skirtiems masinėms vartotojų rinkoms.
Pardavimo skatinimas – netiesioginė komunikacija su vartotojais norint per santykinai trumpą

laikotarpį paskatinti juos pirkti produktą. Pagrindinės pardavimo skatinimo savybės yra platus įvairių
formų (priemonių) asortimentas (kuponai, nuolaidos, premijos, pinigų grąžinimas ir kt.), patraukia
vartotojų dėmesį; sukuria dideles paskatas pirkti; greitai gaunamas vartotojo atsakas.
Asmeninis pardavimas – tai tiesioginė komunikacija tarp pardavėjo ir potencialaus pirkėjo, kurios
metu yra siekiama suformuoti norimą vartotojo požiūrį, paskatinti jį elgtis taip, kaip nori pardavėjas
(dažniausiai skatinama įsigyti tam tikrą produktą), užmegzti ir palaikyti santykius su vartotoju.
Pagrindinės asmeninio pardavimo savybės yra tokios:
•

jis apima bendravimą tarp dviejų ar daugiau žmonių;

•

leidžia sukurti ilgalaikius asmeninius santykius;

•

efektyvus būdas daryti įtaką vartotojui;

•

paprastai brangiausias marketingo komunikacijų komplekso elementas, skirtas vienam kontaktui.
Ryšiai su visuomene – neapmokama komunikacija siekiant įtvirtinti gerus organizacijos santykius

su plačiąja visuomene, patrauklaus organizacijos įvaizdžio kūrimas, palankios vartotojų nuomonės apie
organizacijos siūlomas prekes ar teikiamas paslaugas formavimas komunikuojant netiesiogiai. Užmezgant
ir palaikant gerus organizacijos ir visuomenės santykius bei tarpusavio supratimą, formuojamas teigiamas
įvaizdis, sušvelninamos ar pašalinamos nepageidaujamos nuomonės, gandai ar vyraujančios nuostatos.
Pagrindinės ryšių su visuomene savybės yra tokios:
•

aukštas pasitikėjimo lygis;
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•

jie sukuria ilgalaikį pasitikėjimą organizacija;

•

pasiekia vartotojus, kurie vengia pardavimo agentų ir reklamos.
Populiarinimas – tai tiesiogiai neapmokamas organizacijai palankios informacijos skleidimas per

masinio informavimo priemones ar įvairių renginių metu. Šiuo komunikacijos būdu potencialūs vartotojai
labiausiai pasitiki, kadangi žinutė čia dažniausiai grindžiama faktais, o ne įtikinėjimais.
Tiesioginis marketingas – tiesioginė komunikacija su tiksliniu vartotoju, kai norima gauti atsaką iš
karto. Tiesioginis marketingas – tai pirkėjo ir pardavėjo tiesioginis bendravimas be tarpininkų. Jis labai
tinkamas naudoti, kai aiškiai pasirenkamas tikslinis vartotojas.
Interaktyvus / interneto marketingas – tiesioginė komunikacija su tiksliniu vartotoju naudojant
interaktyvias priemones: internetą, interaktyviąją televiziją, mobiliuosius telefonus, kioskus ir kt.
Pagrindinės interaktyvaus / interneto marketingo savybės: vartotojai modifikuoja informacijos formą ir
turinį; vyksta realiu laiku.
Apibendrinant galima teigti, kad marketingo komunikacijų komplekso elementai apima tiesioginę
(asmeninę, telefonu, paštu, internetu) ir netiesioginę komunikaciją (televizija, radijas, spauda ir kt.).
Tiesioginė komunikacija vyksta asmeniniame lygmenyje tarp dviejų ar daugiau asmenų, o netiesioginė –
nukreipta į didelę ir plačią auditoriją, masinė. Kiekvienoje konkrečioje situacijoje organizacija turi priimti
sprendimą, kurį elementą ar jų kombinaciją geriausia naudoti, nes komunikacijos procese kiekvienas
elementas turi savo pranašumų ir trūkumų. Dažniausiai situacija reikalauja panaudoti ne kokį nors vieną
komunikacijos elementą, bet jų derinį (tam tikrą kompleksą). Apskritai organizacija turi integruoti ir
koordinuoti marketingo komunikacijų elementus (būdus) (žr. pav.), kad galėtų pateikti aiškios, nuoseklios
ir išsamios informacijos apie save ir savo produktus tikslinei auditorijai.
Marketingo komunikacijų elementų (būdų) koordinavimas – tai tam tikrų elementų koordinavimas
pagal veiksmų atlikimo eilės tvarką ir koordinavimas laike.
Marketingo komunikacijų elementų (būdų) integravimas – tai tam tikrų elementų suliejimas,
subalansavimas suteikiant marketingo komunikacijoms didesnę veiklų sinergiją.
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Paveikslas 47. Marketingo komunikacijų kompleksas

Kai pasitelkiamas komunikacijų kompleksas, jo elementai gali pašalinti vienas kito trūkumus, taip
pat sukuriamas sinergijos efektas. Naudojant marketingo komunikacijų kompleksą, galima įvairiai
koreguoti organizacijos veiksmus, susijusius su terminais, apimtimi, intensyvumu ir kt. Jei vienas
elementas (būdas) neduoda laukiamų rezultatų, jį galima pakeisti kitu.
4.2.4.4. Integruotos marketingo komunikacijos

Marketingo komunikacijų organizacijoje svarba. Seniai praėjo tie laikai, kuomet vien tik gero
produkto gamyba ir (ar) paslaugos teikimas galėdavo atnešti sėkmę organizacijai. Didėjant
konkurenciniam spaudimui, ypač didėjant konkurencijos nekaininių veiksnių reikšmei, organizacijai
norinčiai sėkmingai konkuruoti, nepakanka sukurti kokybišką prekę. Šiandieninės gaminių / paslaugų
rinkos ypatumai reikalauja ne tik sukurti gerą produktą, nustatyti patrauklią kainą, suorganizuoti
pateikimą, suburti organizacijos personalą, tinkamai apipavidalinti aplinką bei sudaryti palankias
paslaugos teikimo sąlygas. Šiais laikais labai svarbus komunikavimas su esamais ir potencialiais
vartotojais. Net ir geriausias produktas (prekės ženklas) yra nieko vertas, jei vartotojai nežino apie jo
egzistavimą, pardavimo vietą, kainą, požymius ir pan. Jeigu jie apie tavo produktą nežino, vadinasi, tu esi
niekas. Arba tu esi pirmas, arba tik vienas iš daugelio.

Komunikacija (lot. communicatio – „pranešimas“) – bendravimas, keitimasis patyrimu, mintimis,
išgyvenimais.
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Komunikacija apibūdinama ir kaip bendravimo procesas, kurio metu informacijos siuntėjai ir jos
gavėjai dalijasi vieni su kitais informacija, siekdami vienas kitą suprasti.
Komunikacija yra bendravimo menas ir mokslas.

Organizacija turi užtikrinti veiksmingą ir nuolatinį komunikavimą ne tik su esamais ir
potencialiais vartotojais, bet ir su didmeniniais bei mažmeniniais prekeiviais, tiekėjais, kitais
mikroaplinkos veikėjais: konkurentais, pačios organizacijos darbuotojais, kitomis organizacijomis.
Užtikrinti sėkmę įmanoma tik tada, kai organizacija pastoviai su jais komunikuoja, sukuria tarpusavio
supratimo, atvirumo ir naudingo bendradarbiavimo atmosferą. Organizacija turi suformuoti įspūdį, kad ji
nuolat rūpinasi vartotojų ir suinteresuotų asmenų (angl. stakeholders) interesais. Šiuolaikiniame pasaulyje
organizacijai neužtenka veikti efektyviai – taip pat būtina įtikinti savo vartotojus bei kitus suinteresuotus
asmenis, kad organizacija veikia efektyviai.
Mokslininkai pabrėžia, kad mūsų laikais komunikavimas vartotojui yra iš įmonės gaunamos vertės
dalis. Marketingo komunikacijos pasako ar parodo vartotojams, kur, kaip, kada ir kodėl naudojama prekė
ir kokiems vartotojams ji skirta. Taigi komunikavimas yra marketingo veikla, suteikianti vartotojui
informacijos, kuria vartotojui perteikiami motyvai, kodėl jis turėtų palaikyti ilgalaikius santykius su
organizacija – būti jai lojalus. Marketingo komunikacijos yra prekės ženklo „balsas“ – vienas iš būdų
dialogui su vartotojais užmegzti ir santykiams su jais palaikyti. Komunikuojant vartotojas ne tik
įtikinamas, informuojamas, jam primenama, paveikiama jo elgsena, bet ir kuriamas vartotojo lojalumas
organizacijai. Organizacijos siunčiamos žinutės yra vartotojui suteikiamos vertės dalis, ir šios
komunikavimo žinutės padeda vartotojui vertinti santykių palaikymo su organizacija patirtį taip, kaip tai
yra naudinga organizacijai.
Prekės ženklo vertės sukūrimas ir didinimas yra vienas iš pagrindinių organizacijos marketingo
komunikacijų tikslų. Visos organizacijos siekia sukurti įtaigų ir gerai žinomą, išsiskiriantį prekės ženklą.
Prekės ženklas turi vertę, kuri padidėja, jei vartotojas jį žino, atsimena ir turi tvirtas, teigiamas su juo
susijusias asociacijas (teigiamą suvokimą). Prekės ženklo vertė galutiniam vartotojui susideda iš:


Prekės ženklo žinomumo, kuris parodo, ar prekės ženklas iškyla vartotojo sąmonėje, jam
pagalvojus apie tam tikrą prekių kategoriją ir kai prekės ženklą atsiminti nėra sunku. Prekės
ženklo žinomumas yra labai reikšmingas renkantis gaminius ir paslaugas. Įtaigus ir gerai
žinomas prekės ženklas didina organizacijų gaunamą pelną.
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Prekės ženklo įvaizdžio – asociacijų, kurios kyla vartotojui pagalvojus apie tam tikrą prekės
ženklą. Pavyzdžiui, organizacijos įvaizdis yra kuriamas organizacijos „komunikavimo
signalais“, iš kurių vartotojas susidaro nuomonę apie organizaciją, o siunčiamos žinutės
sukuria tam tikrą organizacijos įvaizdį vartotojo sąmonėje.

Apibendrinant marketingo komunikacijų organizacijos veikloje svarbą galima teigti, kad
komunikavimas padeda:


organizacijai kurti ilgalaikius santykius su vartotoju, kadangi komunikavimas, bendravimas
yra bet kokių santykių pagrindas;



kurti prekės ženklo vertę galutiniam vartotojui, didinant prekės ženklo žinomumą ir
sukuriant tam tikrą teigiamą organizacijos įvaizdį vartotojo sąmonėje.

Marketingo komunikacijos yra ta organizacijos veiklos dalis, nuo kurios prasideda organizacijos
santykiai su vartotojais, leidžianti tuos santykius palaikyti ir vystyti organizacijai naudinga linkme. Todėl
marketingo komunikacijos organizacijoje yra be galo svarbios, siekiant sėkmingai dirbti rinkoje.
Integruotųjų marketingo komunikacijų samprata. Marketingo komunikacijos – tai procesas,
kurio metu pasiekiama tikslinė auditorija, jai perduodant tikslinę informaciją per parinktus komunikacijų
kanalus reikiamu laiku. Svarbu ne tiesiog perduoti informaciją – reikia žinoti, ką, kaip, kam ir kiek kartų
pasakyti.
Savo ruožtu integruotosios marketingo komunikacijos apibūdinamos kaip organizacijos marketingo
komunikavimas, kuriame visi elementai sujungti į vientisą ir koordinuotą visumą (informaciją), kuri
perteikiama tiksliniam vartotojui. Integruotosios marketingo komunikacijos turi padėti pasiekti tarpusavio
supratimą tarp abiejų pusių, įtrauktų į mainų procesą – organizacijų ir vartotojų. Pavieniai, daliniai arba
tarpusavyje nesuderinti bandymai komunikuoti greičiau sukels konfliktą, negu padės pasiekti tarpusavio
supratimą.
Kiti integruotąsias marketingo komunikacijas įvardija kaip tam tikrą marketingo komunikacijų
planavimo procesą. Pavyzdžiui, remiantis Amerikos marketingo asociacijos suformuluotu apibrėžimu,
integruotosios marketingo komunikacijos – tai marketingo komunikacijų planavimo veikla, kai
strateginiais tikslais siekiama optimaliai suderinti tam tikrus marketingo komunikacijų elementus.
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Tuo tarpu Amerikos reklamos agentūrų asociacija pateikia tokį integruotųjų marketingo
komunikacijų apibrėžimą: „Integruotosios marketingo komunikacijos – tai marketingo komunikacijų
planavimo koncepcija, kuri numato privalomą atskirų komunikavimo elementų (reklamos, pardavimo
skatinimo, ryšių su visuomene ir kt.) strateginio vaidmens organizacijos komunikavimo srityje įvertinimą
ir optimalaus komunikavimo elementų derinio paiešką siekiant užtikrinti komunikavimo skaidrumą,
nuoseklumą ir komunikavimo programų poveikio maksimizavimą, harmoningai integruojant paskiras
komunikavimo žinutes“.
Tiksliausiai integruotosios marketingo komunikacijos galėtų būti apibrėžtos taip:

Integruotosios marketingo komunikacijos – tai procesas, į kurį įtraukiama organizacijos vadovybė
ir kiti organizacijos agentai ir kuris susideda iš visų marketingo komunikavimo žinučių, kontaktų,
žiniasklaidos, rėmimo priemonių ir analizės, planavimo, organizavimo, valdymo bei kontrolės. Šio
proceso tikslas – nukreipti visas komunikavimo žinutes, kontaktus ir priemones į pasirinktą tikslinę
auditoriją taip, kad būtų galima pasiekti kiek įmanoma didesnį visų marketingo komunikacijų veiksmų
efektyvumą, veiksmingumą, ekonomiškumą ir darnumą, siekiant užsibrėžtų produkto ir organizacijos
marketingo komunikacijų tikslų.

Šiame apibrėžime vartojamos tokios sąvokos kaip agentas, kontaktas, produktas. Sąvoka agentas
apibrėžia visus asmenis ir organizacijas, įtrauktas į marketingo komunikacijos procesą. Kontaktas – tai
bet koks asmeninis ar beasmenis komunikavimas tarp pasirinktos tikslinės auditorijos narių ir
organizacijos. Produktas – prekės ženklai, prekės, paslaugos, taip pat bet koks objektas, pavyzdžiui,
įvykis ar asmuo. Visi šie išvardyti dalykai gali būti integruotųjų marketingo komunikacijų objektas.
Integruotųjų marketingo komunikacijų savybės ir privalumai. Integruotosios marketingo
komunikacijos pasižymi tokiomis esminėmis savybėmis ir privalumais:
1.

Aiškiai nustatyti marketingo komunikacijos tikslai dera su organizacijos tikslais. Marketingo
komunikacijos negali būti savitikslis procesas. Visiškai teisinga yra pozicija, jog, be jokios
abejonės, marketingo komunikacijos visuomet turi būti naudojamos įgyvendinant bet kurios
organizacijos strategiją ir suderintos su organizacijos strategija.

2.

Planuotas požiūris, kuris darniai, sinergiškai ir visapusiškai apima marketingo komunikacijų
veiklas.
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3.

Tikslinių auditorijų diapazonas: neapsiribojama tik vartotojais ar potencialiais klientais, bet
bendraujama su suinteresuotais asmenimis (darbuotojais, akcininkais, tiekėjais ir t. t.).

4.

Visų ryšio formų, kurios gali formuoti marketingo komunikacijų veiklas, vadyba. Į ją įeina
bet kokia gimininga komunikacija, kylanti iš vidinių ir išorinių organizacijos ryšių.

5.

Visų marketingo komunikacijų veiklų bei į jas įsitraukusių žmogiškųjų išteklių efektyvi
vadyba ir integracija.

6.

Visų produktų / prekės ženklų ir korporacijos marketingo komunikacijų pastangų
sujungimas.

7.

Marketingo komunikacijų diapazonas: naudojami visi marketingo komunikacijų elementai
(būdai).

8.

Žinučių diapazonas: prekės ženklo (produkto ar organizacijos) rėmimas turi išplaukti iš
paprastos, darnios strategijos. Integruotosios marketingo komunikacijos turi užtikrinti, kad
visos žinutės būtų suformuotos sinergiškai ir didintų viena kitos privalumus arba bent
sumažintų kylančius nesuderinamumus.

9.

Priemonių diapazonas: naudojamos ne tik masinio komunikavimo priemonės, bet platus
spektras priemonių, skirtų žinutės sklaidai.

Visos minėtos savybės retai kada vienu metu pasireiškia net sėkmingiausiai dirbančiose
organizacijose, tačiau to nereikėtų laikyti trūkumu, kadangi praktikoje ne visada racionalu tai įgyvendinti.
Planuojant integruotąsias marketingo komunikacijas organizacijoje, šios savybės ne visada pasiekiamos
būtent dėl pačios integruotosios marketingo komunikacijos diegimo sudėtingumo.
Marketingo komunikacijos procesas. Komunikacijos proceso modelyje yra du pagrindiniai
vidiniai žmogiškieji elementai (siuntėjas–gavėjas ir gavėjas–siuntėjas) ir du pagrindiniai išoriniai
elementai – išorinė žinutė (pranešimas) ir priemonė (nešiklis, kanalas).
Komunikacija prasideda, kai du ar daugiau žmonių (siuntėjas ir gavėjas) ima kontaktuoti tiesiogiai
ar per priemones, tokias kaip telefonas, televizorius, internetas ir kt., ir tai tęsiasi iki tol, kol kontaktas
nutraukiamas. Vienas iš jų turi būti suinteresuotas paveikti antrąjį ir, to siekdamas, perduoda jam kokią
nors informaciją. Stengiamasi, kad antrasis proceso dalyvis tą informaciją gautų, suprastų, interpretuotų ir
sureaguotų taip, kaip pageidauja informacijos siuntėjas. Bet kuriame komunikacijos lygmenyje individas
pirmiausia veikia kaip siuntėjas ir tik po to kaip grįžtamojo ryšio gavėjas. Komunikacija – tai
informacijos siuntimo, gavimo ir interpretavimo procesas.
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Suprantama, kad įvairūs komunikacijos procesai skiriasi savo apimtimi, trukme ir sudėtingumu.
Tačiau galima pastebėti, kad pagrindinės sudedamosios dalys, svarbiausi dalyviai bei proceso loginis
nuoseklumas kartojasi.
Galima pateikti konceptualų marketingo komunikacijos modelį, kuris integruoja bazinius
elementus: tai siuntėjas, žinutė, priemonė, gavėjas, marketingo komunikacijų kontekstas (mikro- ir
makroaplinka, kurioje funkcionuoja marketingo komunikacijos) ir komunikacijos kilpa (pripažįstama
dvipusė komunikacijos prigimtis bei kodavimo, dekodavimo ir triukšmų problemos).

Marke
tingo komunikacijos proceso modelis

Remiantis paveiksle pateiktu marketingo komunikacijos proceso modeliu galima apibūdinti
pagrindinius marketingo komunikacijų dalyvius ir sudedamąsias dalis.
Informacijos siuntėjas – institucija ar asmuo, kuris siunčia žinutę (pranešimą) gavėjui (auditorijai).
Jo tikslas – paveikti gavėją per informaciją.
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Informacijos siuntėju kasdieniniame gyvenime yra kiekvienas žmogus. Marketingo kontekste
informacijos siuntėjais gali būti tiek pavieniai asmenys (marketingo vadybininkas), tiek jų grupės arba
visuomenės informavimo priemonės. Kai informaciją siunčia pavienis asmuo, tuomet vyksta asmeninis
bendravimas. Šiuo atveju žmogus perduoda ne tik paruoštą, tačiau ir kitą gavėjui įdomią informaciją. Taip
pat reikia gerai suprasti informacijos gavėjo specifinius poreikius ir norus. Bendraujant tiesiogiai su
klientu, reikia daug dėmesio skirti aprangai, kalbos tonui, gestams, kadangi tai irgi gali daryti labai didelę
įtaką komunikacijos procesui. Kai komunikacijos procesas vyksta per visuomenės informavimo
priemones, tuomet tiesioginio kontakto su gavėju nebūna. Informacija yra ruošiama organizacijos
marketingo specialistų, arba tam samdoma reklamos agentūra. Todėl ypač svarbu surinkti reikiamą
informaciją ir nustatyti tikslinę auditoriją.
Informacijos užkodavimas – tai procesas, kurio metu siuntėjas verčia norimas perduoti mintis ir
idėjas į žinutę (pranešimą), susidedančią iš žodžių, skaičių, vaizdų, garsų, kvapų, ir pan. Kitaip sakant, tai
procesas, kurio metu norima perduoti informacija paverčiama į bet kokią žmonių bendravimui
(komunikavimui) tinkamą formą, kurią galima perduoti gavėjui. Marketingo specialistai, atliekantys šį
darbą, turi žinoti, kaip efektyviausiai užkoduoti informaciją, kad visa ji būtų teisingai suprasta. Tą pačią
informaciją galima užkoduoti įvairiomis formomis. Išskiriamos šios pagrindinės informacijos
užkodavimo formos:


verbalinis užkodavimas – žodžiai / tekstas, gestai, judesiai;



grafinis užkodavimas – paveikslai, spalvos, skaičiai, simboliai, grafikai;



muzikinis užkodavimas – melodijos, instrumentuotės, balsai, garsai;



animacinis užkodavimas – veiksmas / judesys, tempas / greitis, figūra / forma.

Kiekviena žinutė turi dalykinį ir jausminį turinį. Žinutės turinys (KAS sakoma) priskiriamas
dalykiniam lygmeniui, o būdas, KAIP mes pateikiame turinį, priskiriamas emociniam, jausmų lygmeniui.
Dalykinis turinys – tai verslo tikslas, o jausminis – žmogiškasis. Geras siuntėjas padarys viską, kad
suderintų žinutės dalykinį turinį su gavėjo žiniomis, o jausminį – su gavėjo pažiūromis.
Dalykinis turinys perteikiamas raidėmis, skaičiais, sąvokomis ir žodžiais. Ši informacija vadinama
tiesiogine komunikacija. Tačiau labai dažnai mums prireikia pavyzdžių, palyginimų, alegorijų, paveikslų,
iliustracijų.
Emocinis lygmuo yra jausmų lygmuo – pyktis, džiaugsmas, simpatija, priešiškumas, išdidumas ir
t. t. Jį valdo ne mūsų protas, bet širdis, kai kas dar sako – mūsų pilvas, nes hormonai irgi valdo jausmus.
181

Užkodavimo tikslumas priklauso nuo informacijos kiekio. Didesnis informacijos kiekis leidžia
vartotojams susidaryti tikslesnį gaminio ar paslaugos vaizdą. Jei prie kokio nors naujo buitinio prietaiso
užrašysime tik jo techninius duomenis, o praleisime aprašymą to, ką jis daro, kokia iš jo nauda, tuomet
daugelis potencialių vartotojų gali prietaiso net nepastebėti. Kitu atveju reikia atidžiai parinkti
perduodamos informacijos kiekį, nes per didelis informacijos kiekis gali tapti sudėtingas, ir vartotojui bus
sunku jį dekoduoti, jis gali būti paprasčiausiai pamirštas, drauge ir pačios svarbiausios produkto savybės.
Todėl rengiant žinutę reikia parinkti tik būtiniausią informaciją ir pateikti ją taip, kad vartotojai lengvai ją
įsimintų.
Žinutė (pranešimas) – tai informacija, kuri yra užkoduota ir paruošta perduoti, atsižvelgiant į jos
perdavimo priemonės ypatumus. Perduodamos žinutės gali būti tekstinio, vaizdinio, garsinio ar kito
formato. Žinutės formatas – realus (fizinis) žinutės pavidalas. Sukūrus žinutę (pranešimą), turi būti
parenkamos perdavimo priemonės, per kurias siuntėjas pasieks gavėją – tikslinę auditoriją.
Perdavimo priemonė (nešiklis) – norimos perduoti žinutės (pranešimo) perdavimo kanalas. Jis
daro įtaką žinutės formatui. Spausdintuose nešikliuose sunku panaudoti garsą, reklamoje per radiją –
spalvas. Per radijo imtuvą nepavyks parodyti, kaip švariai skalbia skalbimo milteliai, o laikraštyje – kaip
tyliai dirba skalbimo mašina. Daug kas priklauso ir nuo pasirinkto komunikacijos kanalo kokybės. Jei
laikraščio spausdinimo kokybė yra prasta, nesimatys reikalingiausių detalių, tuomet gali nepavykti
komunikuoti. Todėl, paruošus informaciją, reikia išanalizuoti visas galimas komunikacijos priemones ir
nustatyti, kokias informacijos perdavimo priemones reikia naudoti ir kokia turi būti jų kokybė.
Kiekviena perdavimo priemonė (nešiklis) suteikia žinutės formatams daugiau ar mažiau
lankstumo. Televizija ir kinas perteikia garsus, vaizdą, judesį ir spalvą. Tai yra priemonės, siūlančios
daugybę kūrybos galimybių. Radijas yra daug mažesnį poveikį daranti priemonė. Jis remiasi vieninteliu
jutimu – klausa. Nežiūrint to, šis jutimo trūkumas gali būti kompensuojamas jo gebėjimu sužadinti
vaizduotę. Spauda suteikia daug galimybių, bet turi pasikliauti tik vieninteliu jutimu – regėjimu.
Spausdinimo technologija padarė spalvas prieinamas laikraščiams, tačiau kokybė yra ribota. Kita vertus,
žurnalai ir lapeliai dažniausiai spausdinami ant aukštos kokybės popieriaus, išleidžiant didelės raiškos
reprodukcijas. Kvepalų kūrimo technologija pristatė antrosios juslės indėlį spaudai – įvairių formų
lopelius „pauostyk popierių“ (angl. scratch patches). Plakatams taip pat būdingi spaudos apribojimai,
tačiau jie gali naudoti nenatūralaus dydžio (angl. larger than life) efektą. Supervaizdo plakatai gali
perteikti labai didelius vaizdus.
Informacijos dekodavimas – tai pradinės informacijos esmės atkūrimo, interpretavimo remiantis
gauta žinute procesas. Kitaip sakant, šio proceso metu atliekamas užkodavimui priešingas darbas.
182

Vienas didžiausių pavojų šiame komunikacijos proceso etape yra tai, jog gavėjas gali neteisingai
interpretuoti žinutę, t. y. jos esmę gali suprasti ne taip, kaip norėjo siuntėjas. Siuntėjas, perduodamas
žinutę, turi pasirūpinti, kad gavėjas kuo tiksliau suprastų norimą perduoti informaciją. Taigi, pasiekti šį
tikslą yra siuntėjo uždavinys. Ar gavėjas teisingai supras žinutę, priklauso nuo to, kaip siuntėjas sugebės
numatyti gavėjo žinias, patirtį, gebėjimus, poreikius, pažiūras ir lūkesčius. Žinutė yra teisingai
dekoduojama tik tada, kai ji pateikta atsižvelgiant į gavėjo patyrimo sritį.
Patyrimo sritis. Užkodavimas ir dekodavimas priklauso nuo siuntėjo ir gavėjo patyrimo sričių –
komunikacinio proceso dalyviai privalo turėti bendrą patyrimo sritį (žr. pav.).

Trikdžiai

Siuntėjo patyrimo sritis

Žinutės

Žinutė

Žinutės dekodavimas.
Atsakomosios

užkodavimas.
Sritis, kurioje
Atsakomosios

Atsakomoji

reakcijos

reakcija

Gavėjo patyrimo sritis

Triukšmas

Bendroji patyrimo sritis
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Siuntėjo patyrimo ir gavėjo patyrimo sritys iš dalies turi sutapti (žr. pav.), bent jau bendros kalbos
laipsniu.

Patyrimo sričių sutapimas

Aukščiau esančiame paveiksle pateiktas patyrimo sričių sutapimas praktikoje yra daug
sudėtingesnis ir subtilesnis daugumoje marketingo komunikacijų. Reklamos dažnai naudoja patarles,
priežodžius ar bendrus pasakymus, žodžių žaismą ar nebaigtą posakį, kuris priverčia auditoriją jį pabaigti.
Todėl užsienio televizijos reklamos dažnai atrodo neapgalvotai juokingos ar net nemokšiškos.
Kai bendrauja skirtingo išsilavinimo žmonės, jiems suprasti vienas kitą dažnai gali būti sunku,
kadangi žemesnį išsilavinimą turintis žmogus paprasčiausiai gali nesuprasti, ką jam norėjo pasakyti kitas
žmogus, kurio išsilavinimas aukštesnis. Tai galioja ir komunikavimo procese: pranešimas turi būti
tinkamai užkoduotas, nes priešingu atveju žmogus jo nesupras arba pasirodys pernelyg naivus. Kai tarp
pašnekovų yra kultūrinių skirtumų, tuomet žmogus net nežinodamas gali pasakyti ar atlikti kokį nors
gestą, kuris kitoje šalyje ar kultūroje gali reikšti visai ką kita. Taip gali atsitikti ir šalyje, kurioje gyvena
daug kitataučių. Todėl užkodavimo procese reikia atsižvelgti į auditorijos ypatumus, kad pranešimą būtų
lengva dekoduoti ir neatsirastų klaidų, kurios įžeistų kokias nors etnines grupes.
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Informacijos gavėjas – tai asmuo ar jų grupė (auditorija), galinti priimti siunčiamą žinutę.
Tinkamos auditorijos pasirinkimas yra pati svarbiausia, esminė marketingo komunikacijos strategijos
sudedamoji dalis. Kaip žinoma, informacijos gavėjas (pvz., vartotojas) – tai vertybė, kurią kiekvienas
komunikacijos proceso organizatorius tikisi paimti į savo rankas. Kaip į potencialų vartotoją, į jį sudėtos
visos viltys, ir tik dėl jo taip stengiamasi organizuoti efektyvų marketingo komunikacijos procesą.
Planuojant šį procesą siekiama kuo tiksliau nustatyti gavėjus (tikslinę auditoriją) ir jų charakteristikas –
pagrindinius suvokimus, informacijos poreikį, prieinamas komunikacijos priemones, patyrimo sritį ir pan.
Kuo geriau tai žinoma, tuo efektyvesnė komunikacija, skirta tai auditorijai.
Informacijos gavėjo atsakas, kitaip sakant, grįžtamasis ryšys – informacijos gavėjo reakcija į
gautą žinutę. Šiame komunikacijos proceso etape, galima sakyti, pradedama iš naujo komunikuoti. Tačiau
informacijos siuntėjas tampa gavėju, o informacijos gavėjas – siuntėju. Grįžtamasis ryšys yra svarbi
komunikacijos proceso dalis, kadangi jis padeda išsiaiškinti, kaip gauta informacija buvo suprasta,
interpretuota, kokį poveikį padarė vartotojų elgsenai, ir, remiantis šiais duomenimis, leidžia pakoreguoti
ar pakeisti komunikacijos procesą. Grįžtamasis ryšys bendraujant asmeniškai gaunamas iš karto.
Informacijos siuntėjas gali nedelsdamas keisti pranešimo turinį pagal susiklosčiusias aplinkybes.
Grįžtamasis ryšys gali būti tiesioginis arba netiesioginis. Visas marketingo komunikacijos
procesas vykdomas tam, kad informacijos gavėjai sureaguotų taip, kaip pageidauja informacijos siuntėjas.
Vartotojų reakcija gali būti labai įvairi: jie, gavę komunikacijos metu organizacijos perduodamą
informaciją, gali, pavyzdžiui, pirkti, pabandyti, pakartotinai pirkti, tapti lojalūs – tai netiesioginis
grįžtamasis ryšys. Arba jie gali reikalauti informacijos, pateikti užsakymus, komentarus – tai tiesioginis
grįžtamasis ryšys. Tačiau vartotojai gali sureaguoti ir neigiamai, nekreipdami dėmesio į naujai
reklamuojamą produktą ir (ar) net susidaryti blogą nuomonę apie produktą ir (ar) žinutės siuntėją –
organizaciją ar marketingo vadybininką.
Žinutės siuntėjas iš grįžtamojo ryšio gali nustatyti:


ar žinutė pasiekė tikslinę auditoriją;



kokia informacija ar jos dalis buvo gauta;



kaip informacija buvo suprasta, interpretuota;



kokia susidarė vartotojų nuomonė apie produktą;



kokia vartotojų elgsena, jiems gavus žinutę.
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Gavus šią informaciją, galima atlikti reikiamus komunikacijos proceso pakeitimus: pakeisti
žinutės turinį, formą, struktūrą; pasirinkti naujas komunikacijos priemones.
Triukšmas – bet kurioje komunikacijos vietoje atsirandantys nesklandumai, kurie iškraipo procesą
ir dėl kurių žinutė praranda savo prasmę. Tai trikdžiai, galintys atsirasti užkoduojant, perduodant ir
dekoduojant žinutę. Pavyzdžiui, net tiksliai ir teisingai užkoduotą informaciją gali iškraipyti blogos
techninės perdavimo priemonės ar netinkamai darbą atliekantys žmonės.
Jei žmogus vairuoja automobilį ar dirba kokį nors darbą, jis tam ir skiria pagrindinį dėmesį. Dėl
šios priežasties reklama, transliuojama per radiją, gali būti ne iki galo išgirsta ar suprasta. Be to, daugelis
žmonių gali naudoti prastos kokybės radijo imtuvus. Siunčiant reklamą elektroniniu paštu gali atsirasti
šriftų nesuderinamumų, todėl dalis informacijos gali būti neteisingai ar apskritai nesuprasta. Todėl
užkoduojant pranešimą reikia numatyti, kas galėtų iškraipyti pranešimą ir kaip to išvengti.
Komunikacijos mokslų pateikiamą triukšmo apibūdinimą marketingo komunikacijų teoretikai
papildo konkurentų reklaminiais, propagandiniais pranešimais, kitų pardavėjų ar gamintojų skleidžiama
informacija ar dezinformacija. Plečiantis organizacijų veiklos geografijai, komunikacijos procese
triukšmo veiksniais tampa kultūra, kalba, šalies ekonomikos ir politikos būklė, šalies socialinė struktūra ir
kt.
Komunikacija iš lūpų į lūpas (angl. word of mouth communication). Ši sąvoka apima vartotojų
tarpusavio komunikacijos procesą, kurio metu keičiamasi informacija ir nuomonėmis apie organizaciją
ir (ar) jos produktus. Tokia informacija atrodo labai patikima, nes ją pateikia artimi žmonės, neturintys
jokio specialaus tikslo reklamuoti prekes. Informacijos perdavimas iš lūpų į lūpas pasižymi keletu
esminių bruožų:
 tai bendravimas tarp subjektų, kurie nebūtinai yra tiesiogiai susiję ar suinteresuoti informacija
apie organizaciją arba produktą;
 tai bendravimo būdas, kurio metu gaunamas grįžtamasis ryšys;
 informacijos šaltinis (draugas ar pažįstamas asmuo) laikomas daug patikimesniu nei apie save
ir (ar) savo produktus informuojanti organizacija.

Komunikacija iš lūpų į lūpas yra labai galinga priemonė, tačiau šios komunikacinio proceso srities
organizacija praktiškai negali valdyti. Nors komunikacija iš lūpų į lūpas nėra formali marketingo
komunikacinio proceso priemonė, tačiau šio proceso planuotojas turi pripažinti jos svarbą ir atsižvelgti į
ją, planuodamas marketingo komunikacijų veiklą.
186

Marketingo komunikacijų kompleksas. Marketingo komunikacijų (rėmimo) kompleksas – tai
komunikavimo elementai (būdai), kuriuos pasitelkdama organizacija komunikuoja su esamais ir
potencialiais vartotojais (tiksline auditorija).
Siekiant apibrėžti marketingo komunikacijų (rėmimo) kompleksą, išskiriami įvairūs
sudedamieji elementai.
Senesniuose šaltiniuose galima rasti informacijos apie rėmimą, sudarytą iš trijų dalių:
masinį pardavimą (apima reklamą ir ryšius su visuomene), asmeninį pardavimą ir pardavimo skatinimą.
Naujesnių šaltinių įvairūs autoriai į marketingo komunikacijų kompleksą įtraukia 4 elementus: reklamą,
pardavimo skatinimą, asmeninį pardavimą, ryšius su visuomene (populiarinimą). Tačiau prie visų šių
elementų pridedamas dar ir penktasis – tiesioginis marketingas.
Literatūroje galima aptikti ir kitokių 5 elementų marketingo komunikacijų kompleksų, tik autoriai
nurodo vis kitokį penktąjį sudedamąjį elementą. Vieni prie 4 pagrindinių marketingo komunikacijų
elementų taip pat priskiria renginius bei įvykius, o kiti – žodines rekomendacijas (komunikaciją iš lūpų į
lūpas).
Visgi, tiksliausia marketingo komunikacijų komplekso elementais traktuoti šešis pagrindinius
elementus:
 reklamą (angl. advertising);
 pardavimo skatinimą (angl. sales promotion);
 asmeninį pardavimą (angl. personal selling);
 ryšius su visuomene / populiarinimą (angl. public relations / publicity);
 tiesioginį marketingą (angl. direct marketing);
 interaktyvų / interneto marketingą (angl. interactive / internet marketing).

Kiekvienas iš pateiktų elementų turi tam tikrų savitų bruožų, nuo kurių priklauso, kaip šie
elementai bus taikomi.
Reklama – identifikuojamo užsakovo (rėmėjo) apmokama netiesioginė komunikacija, susijusi su
organizacija, gaminiu, paslauga, idėja, siekiant užsakovo numatytų tikslų. Tai yra masinė komunikacija,
nukreipta į didelę ir plačią auditoriją. Reklamos užsakovas nebando bendrauti su kiekvienu jį dominančiu
potencialiu vartotoju individualiai. Jis mėgina komunikuoti su tam tikra reklamos auditorija, nes žinutė
perduodama masinės komunikacijos kanalais (per televiziją, spaudą, radiją, lauko reklamą ir kt.).
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Reklamos auditorija (angl. advertising audience) – potencialūs pirkėjai, klientai ar žiūrovai,
kuriems skirta reklama.
Pagrindinės reklamos savybės:


ji gali pasiekti daug geografiškai pasklidusių vartotojų;



žinutę galima pakartoti daug kartų;



reklama yra vienos krypties komunikacija;



reklama svarbi produktams, skirtiems masinėms vartotojų rinkoms.

Pardavimo skatinimas – netiesioginė komunikacija su vartotojais norint per santykinai trumpą
laikotarpį paskatinti juos pirkti produktą. Pagrindinės pardavimo skatinimo savybės yra platus įvairių
formų (priemonių) asortimentas (kuponai, nuolaidos, premijos, pinigų grąžinimas ir kt.), patraukia
vartotojų dėmesį; sukuria dideles paskatas pirkti; greitai gaunamas vartotojo atsakas.
Asmeninis pardavimas – tai tiesioginė komunikacija tarp pardavėjo ir potencialaus pirkėjo, kurios
metu yra siekiama suformuoti norimą vartotojo požiūrį, paskatinti jį elgtis taip, kaip nori pardavėjas
(dažniausiai skatinama įsigyti tam tikrą produktą), užmegzti ir palaikyti santykius su vartotoju.
Pagrindinės asmeninio pardavimo savybės yra tokios:


jis apima bendravimą tarp dviejų ar daugiau žmonių;



leidžia sukurti ilgalaikius asmeninius santykius;



efektyvus būdas daryti įtaką vartotojui;



paprastai brangiausias marketingo komunikacijų komplekso elementas, skirtas vienam
kontaktui.

Ryšiai su visuomene – neapmokama komunikacija siekiant įtvirtinti gerus organizacijos santykius
su plačiąja visuomene, patrauklaus organizacijos įvaizdžio kūrimas, palankios vartotojų nuomonės apie
organizacijos siūlomas prekes ar teikiamas paslaugas formavimas komunikuojant netiesiogiai. Užmezgant
ir palaikant gerus organizacijos ir visuomenės santykius bei tarpusavio supratimą, formuojamas teigiamas
įvaizdis, sušvelninamos ar pašalinamos nepageidaujamos nuomonės, gandai ar vyraujančios nuostatos.
Pagrindinės ryšių su visuomene savybės yra tokios:


aukštas pasitikėjimo lygis;



jie sukuria ilgalaikį pasitikėjimą organizacija;
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pasiekia vartotojus, kurie vengia pardavimo agentų ir reklamos.

Populiarinimas – tai tiesiogiai neapmokamas organizacijai palankios informacijos skleidimas per
masinio informavimo priemones ar įvairių renginių metu. Šiuo komunikacijos būdu potencialūs vartotojai
labiausiai pasitiki, kadangi žinutė čia dažniausiai grindžiama faktais, o ne įtikinėjimais.
Tiesioginis marketingas – tiesioginė komunikacija su tiksliniu vartotoju, kai norima gauti atsaką iš
karto. Tiesioginis marketingas – tai pirkėjo ir pardavėjo tiesioginis bendravimas be tarpininkų. Jis labai
tinkamas naudoti, kai aiškiai pasirenkamas tikslinis vartotojas.
Interaktyvus / interneto marketingas – tiesioginė komunikacija su tiksliniu vartotoju naudojant
interaktyvias priemones: internetą, interaktyviąją televiziją, mobiliuosius telefonus, kioskus ir kt.
Pagrindinės interaktyvaus / interneto marketingo savybės: vartotojai modifikuoja informacijos formą ir
turinį; vyksta realiu laiku.
Apibendrinant galima teigti, kad marketingo komunikacijų komplekso elementai apima tiesioginę
(asmeninę, telefonu, paštu, internetu) ir netiesioginę komunikaciją (televizija, radijas, spauda ir kt.).
Tiesioginė komunikacija vyksta asmeniniame lygmenyje tarp dviejų ar daugiau asmenų, o netiesioginė –
nukreipta į didelę ir plačią auditoriją, masinė. Kiekvienoje konkrečioje situacijoje organizacija turi priimti
sprendimą, kurį elementą ar jų kombinaciją geriausia naudoti, nes komunikacijos procese kiekvienas
elementas turi savo pranašumų ir trūkumų. Dažniausiai situacija reikalauja panaudoti ne kokį nors vieną
komunikacijos elementą, bet jų derinį (tam tikrą kompleksą). Apskritai organizacija turi integruoti ir
koordinuoti marketingo komunikacijų elementus (būdus) (žr. pav.), kad galėtų pateikti aiškios, nuoseklios
ir išsamios informacijos apie save ir savo produktus tikslinei auditorijai.

Marketingo komunikacijų elementų (būdų) koordinavimas – tai tam tikrų elementų koordinavimas
pagal veiksmų atlikimo eilės tvarką ir koordinavimas laike.
Marketingo komunikacijų elementų (būdų) integravimas – tai tam tikrų elementų suliejimas,
subalansavimas suteikiant marketingo komunikacijoms didesnę veiklų sinergiją.

189

Marketingo komunikacijų kompleksas

Kai pasitelkiamas komunikacijų kompleksas, jo elementai gali pašalinti vienas kito trūkumus, taip
pat sukuriamas sinergijos efektas. Naudojant marketingo komunikacijų kompleksą, galima įvairiai
koreguoti organizacijos veiksmus, susijusius su terminais, apimtimi, intensyvumu ir kt. Jei vienas
elementas (būdas) neduoda laukiamų rezultatų, jį galima pakeisti kitu.

TEMOS BENDRAAUTORIUS
Jurgita Choromanskytė
Darbo patirtis: 10 metų politinės darbo patirties (Klaipėdos Liberalų sąjungos, Liberalų ir centro sąjungos
sk. administratorė (2002-2006); Klaipėdos miesto tarybos sekretoriato vyr. specialistė (2004-2006);
Klaipėdos miesto jaunimo reikalų koordinatorė(2006-2007); Klaipėdos miesto tarybos narė (2007-2009),
Europos Parlamento nario dr. Eugenijaus GENTVILO patarėja (2006-2009); virtualių seminarų
platformos „e-Akademija“ įkūrėja ir vadovė; „Modernios politikos instituto“ steigėja; „Politiniai
konsultantai“ partnerė.); Europos Parlamento nario dr. Leonido DONSKIO biuro vadovė.
Politiko Leonido Donskio komunikacija elektroninėje erdvėje
Leonidas Donskis (toliau – LD) prieš tapdamas Europos Parlamento nariu, jau naudojosi Facebook
socialiniu tinklu. Jis turėjo susikūręs savo profilį, kuriame buvo keli šimtai draugų. Šį profilį, Leonidui
Donskiui, tapus Europos Parlamento nariu, jo biuras išsaugojo, ir šiandien LD juo naudojasi pats. Kuriant
LD komunikacijos strategiją LD biuras griežtai laikėsi taisyklės, kad LD profilyje turi bendrauti LD
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žmogus, o ne LD politikas. Todėl profilyje yra šiek tiek mažiau grynai politinės informacijos, o daugiau
paties LD.

Leonido Donskio Facebook profilis
Rinkimų kampanijos į Europos Parlamentą metu, rinkimų štabas buvo sukūręs ir Leonido Donskio
palaikymo grupę Facebook tinkle. Ši grupė buvo aktyviai naudojama dar metus po LD išrinkimo į
Europos Parlamentą. Grupės nėra laikomos patogiausia forma bendravimui Facebook tinkle. Patys
Facebook kūrėjai labai puikiai apibrėžia skirtumus tarp grupių, puslapių ir asmeninių profilių. O politinėje
komunikacijoje yra sakoma, kad asmens profilis – tai tarsi miegamasis, grupė – artimiausio šeimos ir
draugų rato valgomasis, o puslapis – tai jau didelis salonas, kuriame priimi ir bendrauji su visais
atvykusiais pas tave į svečius. Būtent toks palyginimas ir pasako, kurie kanalai yra priimtiniausi
bendravimui su artimiausiais žmonėmis, kurie su platesne visuomenės grupe. Juk nėra padoru svečių
priimti miegamajame. Lietuvos politikai dažnai daro klaidą ir suplaka asmeninę erdvę su vieša, o tuo
pačiu, nesilaiko ir Facebook diktuojamų taisyklių. Reaguodami į profesionalios politinės komunikacijos
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tendencijas, beveik po metų LD grupę Facebook tinkle LD biuras pakeitė į puslapį Facebook tinkle, kuris
ir šiandien yra pagrindinis ir kasdienis LD, kaip Europos Parlamento nario ryšys su Lietuva, rinkėjais ir
simpatikais.
2009 rugsėjo mėn., t.y. per kelis mėnesius nuo LD išrinkimo į Europos Parlamentą, buvo sukurta
asmeninė LD svetainė www.donskis.lt. LD svetainę internete LD biuras vadina „Kas yra Kas apie
Leonidą Donskį“, joje galima rasti labai daug informacijos ne tik apie LD, kaip apie politiką, bet taip pat
apie LD kaip akademiką ir visuomenės veikėją. Jei ieškai objektyvios informacijos apie LD,
www.donskis.lt svetainė būtent tokią tau gali suteikti.

Leonido Donskio interneto svetainės pirmas puslapis
Kokiu tikslu kurta asmeninė svetainė ir kodėl nuspręsta sukurti profilį socialiniame tinkle?
XXI a. politinė komunikacija po Barack Obamos rinkimų kampanijos, kurioje jo komanda
pademonstravo pasauliui socialinių tinklų galimybes, nebeįsivaizduojama be taip vadinamos „online
presence“ arba būvimu internete.
Aktyvi komunikacija socialinių tinklų bei interneto svetainių dėka yra neatskiriama nacionalinės bei
europinės politikos dalis. Komunikacija internetu gali priartinti politiką arčiau rinkėjų, greičiau bei
efektyviau informuoti juos apie politiko veiklą, įtraukti rinkėjus į sprendimų priėmimo arba bent jau
konsultavimosi procesą, palaikyti glaudesnius ryšius ir megzti ilgalaikius santykius.
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Būtent dėl šių priežasčių ir buvo sukurti tiek asmeninė svetainė internete, tiek ir aktyviai naudotasi iš
pradžių grupe, vėliau puslapiu, Facebook socialiniame tinkle bei asmeniniais profiliais kituose tinkluose,
kaip Flickr (nuotraukų albumai), LinkedIn (išsamus gyvenimo aprašymas su CV), Twitter ir YouTube.
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LD biuras nepamiršo ir Wikipedia enciklopedijos. Kiekvienas viešas asmuo, o ypač politikas turi rūpintis
informacija pateikiama apie jį/ją Wikipedia enciklopedijoje – būtent enciklopedijoje. Juk Wikipedia
įrašas visada bus aukščiausiai google paieškoje, Wikipedia naudojamės mes visi vietoj senųjų
enciklopedijų. Tad, jei tavęs nėra Wikipedijoje, galima sakyti, kad tu esi nesvarbus. O nesvarbiu politikas
negali sau leisti būti.
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Socialiniai tinklai išpopuliarėjo jau 2008 m. Lietuva 2009 m. buvo sparčiausiai auganti šalis Facebook
tinkle. Šiandien daugiau nei pusė interneto vartotojų turi savo profilį Facebook tinkluose, beveik kasdien
naudojasi šiuo ir kitais tinklais, žiūri vaizdo įrašus YouTube kanale. Taigi, kaip ir graikų laikais turgaus
aikštėse žmonės pasisemdavo politinių žinių, taip šiandien turgaus aikštės vaidmenį perėmė socialiniai
tinklai. O politikai, norėdami būti populiarūs, išlaikyti glaudų santykį su savo rinkėjais ir auginti savo
simpatikų gretas, turi būti ten, kur yra jų rinkėjai.
Taigi, jei tavęs nėra internete arba/ir socialiniuose tinkluose, pagal šių laikų politinės komunikacijos
tendencijas, sakoma, kad tu tiesiog neegzistuoji.
Kaip vyko Leonido Donskio svetainės kūrimas: kas galvojo jos struktūrą, sprendė, kas joje bus
talpinama?
Svetainės kūrimas yra sudėtinis įvairių sričių specialistų darbas. Kurdamas svetainę, kūrėjas turi gerai
išmanyti paskutines tinklalapių kūrimo tendencijas, rinkėjų psichologiją ir sociologiją, politiko asmenybę
ir veiklos sritį, institucijos pobūdį, turėti politiko ateities darbo strategiją, žinoti komandos galimybes.
Taip pat svarbūs yra dizaineris ir programuotojai, kurie viziją paverčia kūnu.
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Svetainės idėjos ir funkcionalumo idėją kūrė Jurgita Choromanskytė, o ją realizavo įmonė „Intespa“.
Svetainės idėja sukurta buvo per porą mėnesių, o realizuota per mėnesį. Tačiau, būtina atkreipti dėmesį į
tai, kad svetainė bent jau kas pusę metų atsinaujindavo, pristatydama naują galimybę vartotojui ar tiesiog
tapdama labiau funkcionalia. Negyvos svetainės, kurios nereaguoja į sparčiai besikuriančias naujoves ir jų
nepritaiko savyje, yra tiesiog pasmerktos mirčiai.
Kuriant svetainę kaip vieną svarbiausių uždavinių LD biuras sau kėlė tikslą bendrauti su rinkėju ir tuo
pačiu, jį šviesti. Natūralu, kad šį tikslą padiktavo LD akademinė patirtis, kurios jokiu būdu buvo nenorima
ignoruoti ir apleisti. Absoliuti dauguma lietuvių dar ir šiandien asocijuoja LD su akademine veikla ir
prisimena jo vedamą laidą „Be pykčio“. „Be pykčio“ idėja buvo pritaikyta ir kuriant pačią svetainę,
renkant spalvas, stilių. Puslapyje vyrauja ramybė, kuri kviečia bendrauti, o tuo pačiu plėsti savo žinias.
Bendravimas ir atvirumas jau pademonstruojamas tituliniame LD svetainės puslapyje. Apsilankęs
www.donskis.lt svetainėje, žmogus visų pirma yra pasveikinamas, kad apsilankė ir pakviečiamas
užmegzti ilgalaikiškesnius santykius t.y. užsiprenumeruoti naujienlaiškį bei bendrauti Facebook ir Twitter
tinkluose. Čia pat, lankytojas yra informuojamas apie LD trilypumą, taip primenant, kad LD nėra vien tik
politikas, ar vien tik akademikas bei visuomenininkas.
Įdomu tai, kad statistika rodo, jog politiko profilis yra tris kartus aktyviau lankomas, nei kiti du profiliai.
Gal tai rodo, kad LD kaip politiko įvaizdis baigia prigyti visuomenės akyse?
Kokios išskirtinės funkcijos buvo numatytos kuriant svetainę www.donskis.lt?
Pirmasis išskirtinumas LD svetainės yra jo trilypumas. Antrasis – interaktyvumas. Trečiasis – išskirtinis
dėmesys švietimui. Nagrinėjant svetainės sudedamąsias dalis ir pateikiamą informaciją per šiuos trilypius
akinius, įsitikinsite, kad nėra nė vieno pamestinuko, kurio nebūtų galima priskirti bent vienai, o dažnai net
visiems trims išskirtinumo elementams.
Kad svetainė būtų lankoma, ji turėtų teikti pridėtinę vertę. Europos Sąjunga ir jos institucijos yra atskiras
pasaulis ir ja mažiau besidominčiam skaitytojui kyla daug klausimų. Todėl atsirado skiltys kaip „Ar
žinai...?“ ir „EP žodynas“. Į turinio kūrimą LD biuras įtraukė savo virtualius stažuotojus bei pačius
svetainės lankytojus. Buvo norima, kad čia pateikiama informacija būtų aktuali svetaine
besinaudojantiems LD simpatikams.
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Dažnam atrodo, kad politika tai ne žaidimas, ir politiko svetainėje žaidimų neturėtų būti, tik rimta
informacija. LD biuras kurdamas LD svetainę nusprendė įterpti ir skiltį, kuri yra skirta būtent žaidimams,
kurių pagalba galima sužinoti daugiau tiek apie pačią Europos Sąjungą, tiek apie jos institucijas ar veiklos
sritis. Šiuo atveju LD biuras nepamiršo google paieškos efekto, ir jei koks jaunas žmogus ieškotų
internete intelektualesnių žaidimų ar viktorinų, kaip vieną iš paieškos rezultatų jiems pasiūlytų LD
svetainę. O gal vienas kitas ir susidomės?
Žinoma, svetainėje yra ir jau įprastos funkcijos kaip kalendorius ar apklausos.

Svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad jei kokią funkciją pridedate į savo svetainę, privaloma ja naudotis ir
nuolatos atnaujinti. Tai dažnai daroma komunikacijos internete klaida. Dažnai interneto svetainės būna
prigrūstos įvairiausių funkcijų ir galimybių, o štai turinio prasme jos būna tuščios ir pasenusios. Kalbant
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apie papildomas funkcijas, jos bus naudojamos ir aktualios tuo metu, kai bus integruotos su kitomis
komunikacijos medijomis. Komunikacijoje internete integravimas yra kertinis žodis.
Į kokią auditoriją orientuota politiko internetinė svetainė?
Visų pirma, tiek svetainė, tiek profiliai socialiniuose tinkluose yra orientuoti į LD rinkėją ir LD ir liberalų
sąjūdžio (politinės partijos, kurios sąraše kandidatuodamas LD tapo EP nariu) simpatikus. Taip pat
žmonės besidominčius LD veikla tiek kaip akademiko, visuomenės veikėjo ir politiko. Kadangi puslapis
yra nuolatos verčiamas į anglų kalba, o dalis statinės informacijos yra pateikta ir prancūzų kalba, puslapio
skaitytojai yra ir užsieniečiai.
Kalbant apie socialdemografinį auditorijos pobūdį, svetainė visų pirma yra orientuota į akademinę ir
visuomeniškai aktyvią bendruomenę, vidutinio ir jaunesnio amžiaus, labiau išsilavinusius arba
studijuojančius.
Unikalu tai, kad kurdamas LD svetainę, biuras ją padalinome į tris profilius: politiko, akademiko ir
visuomenės veikėjo. Natūraliai toks padalinimas sufleruoja ir auditoriją, į kurią yra taikoma. Vieša
paslaptis ta, kad dalis informacijos yra susijusi ir besikartojanti visuose trijuose profiliuose, tačiau, jei
žmogų domina LD akademinė veikla, jam nėra priverstinai grūdama LD politinė veikla ir atvirkščiai.
Kas politikui asmeniškai labiau patinka – Facebook ar asmeninė svetainė? Kam skiriama daugiau
dėmesio?
Asmeniškai LD daugiausia naudojasi savo asmeniniu profiliu Facebook tinkle. Tiesa, šis profilis yra
susietas su puslapiu Facebook tinkle, kuris, savo ruožtu, yra integruotas su tinklalapiu www.donskis.lt.
Grįžtant prie LD politinės komunikacijos strategijos, nei vienas profilis socialiniuose tinkluose, nei viena
komunikacijos priemonė negyvena pati sau. Viskas yra susieta taip, kad papildytų teikiamą informaciją
apie LD įvairiausiais būdais ir priemonėmis vis pastiprinant siunčiamą žinią, www.donskis.lt svetainė yra
tarsi namai, kurie šią informaciją surenka, neleisdama jai pasimesti ar išsibarstyti.
Dėmesio skiriama visiems medijų kanalams vienodai, arba tiek, kiek reikalauja žinia, kuri yra viešinama.
LD nedalyvauja tinklalapio www.donskis.lt, puslapių ir profilių socialiniuose tinkluose administravime.
Tai daro LD biuras. Tačiau, jei koks skelbimas (post) yra komentuojamas LD vardu, 90% atvejų tai daro
pats LD. Biuras tik formuoja žinią, parašo pranešimą, jį išplatina reikiamais kanalais. LD jau pats
komentuoja ir bendrauja su komentatoriais.
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Kokia informacija dažniausiai pateikiama ir kokiomis temomis dažniausiai rašomi tekstai ir
komentarai svetainėje ir Facebook profilyje?
LD tinklalapis www.donskis.lt yra unikalus tuo, kad jį kuriant buvo pritaikyta strategija „trys viename“.
Svetainė turi tris profilius: politikas, akademikas ir visuomenės veikėjas. Informacija visuose šiuose
trijuose profiliuose iš dalies skiriasi t.y. ji yra sukurta ir pateikta taip, kad pristatytų LD skaitytojui būtent
kaip tos srities/veiklos atstovą.
Naujienų sraute informacija yra pateikiama bendra visiems trims profiliams. Tad naujienos gali būti tiek
apie LD kaip politiką, tiek kaip apie visuomenės veikėją, tiek kaip ir akademiką. Tačiau, kadangi LD šiuo
metu yra Europos Parlamento narys, o tai yra jo pagrindinės pareigos patikėtos Lietuvos Respublikos
rinkėjų, natūralu, kad informacija apie LD veiklą Europos Parlamente yra dažniausia.
Facebook‘o puslapyje (kurį administruoja LD biuras) yra skelbiama informacija, kuri yra patalpinama į
www.donskis.lt svetainę (naujienos yra integruojamos, kad skaitytojų srautas iš socialinių tinklų
atkeliautų į svetainę).

Tačiau, Facebook‘o profilį išimtinai naudoja, informaciją skelbia ir komentuoja tik LD (nors
administravimas, naujų draugų priėmimas ir pan. yra vykdomas taip pat biuro). Jame galima rasti
įvairiausios informacijos, kurį domina patį LD, ir kurių atžvilgiu LD turi savo nuomonę.
Ar temas diktuoti turi pats politikas, ar jis turi atsiliepti į skaitytojų poreikius? Kas svarbiau?
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Klausimas šiek tiek panašus į vištos ir kiaušinio dilemą – kas pirmiau?
Iš principo, politikas turi diktuoti savo veiklos prioritetus institucijoje, kurioje jis dirba. Komunikacijos
komanda turi padėti suformuoti žinią ir paruošti pranešimus, išplatinti juos reikiamais kanalais ir
prižiūrėti lankomumą bei aktyvumą. Tuo pačiu ir vykdyti spaudos/įrašų socialiniuose tinkluose priežiūrą
(monitoringą), šiandien tai daro vos vienas kitas politikas besinaudojantis internetu ar socialiniais tinklais,
o tai yra didelė klaida žvelgiant į tolesnę ateitį – galima prarasti nuovoką ir socialinis tinklas tokiu atveju
praranda savo prigimtinę funkciją – panaikinti vienpusį kalbėjimą, o sukurti daugiapusį.
Ne politiko darbas yra numatyti skaitytojų/lankytojų/rinkėjų poreikius. Tačiau, padeda, jei politikas yra
kompetentingas ir turi nuovoką tiek politinėje psichologijoje, tiek sociologijoje. Šiandien politikai,
politinės partijos ar net institucijos visos supranta, kad turi būti socialiniuose tinkluose, tik, deja, dar
nesupranta socialinių tinklų žaidimo taisyklių ir tendencijų. Tad dažnai naudoja socialinius tinklus kaip
vieną iš savo įprastų ir nepatrauklių vienpusės komunikacijos kanalų arba banalia komunikacija tarsi iš
savo miegamojo. Geras ir profesionalus politikas yra tas, kuris turi profesionalią komandą ir ja pasitiki.
Tačiau, jei kalbame apie grįžtamąjį ryšį ir komentavimą/bendravimą su skaitytojais, viena didžiausių
klaidų, kurią daro šių dienų politikai ir biurai, t.y. komentatorių ignoravimas arba politiko nedalyvavimas
jiems atsakant. Štai, čia biurui ir komandai vietos nereikėtų užleisti, šiuo atveju, turi dalyvauti jau pats
politikas.
Net ir pats kompetentingiausias biuras, kuris yra perpratęs politiko kalbos manieras ir stilių, puikiai
nusimano visuose einamuosiuose klausimuose, negalės perteikti politiko emocijos visais atvejais. O
skaitytojai nėra kvaili, po kurio laiko jie atpažins neautentiškumą ir netikrumą. Dažniausiai kai taip
įvyksta, žmogus paprasčiausiai nebebendrauja... O tai yra didžiausia nesėkmė politinėje komunikacijoje.
Beje, reikia atkreipti dėmesį į tai, kad Facebook tinkle žmonės yra kur kas labiau linkę tapti LD
asmeniniais draugais arba sekti jo asmenines naujienas, nei pamėgti LD politiko puslapį. Akivaizdu, kad
žmonės atskiria kur LD yra daugiau, o kur mažiau, todėl ir renkasi tą, kuris jiems atrodo autentiškesnis.
Šiuo atveju, LD biurui iš dalies tenka konkuruoti su pačiu LD dėl dalyvių skaičiaus ir jų aktyvumo.
Taigi, politikas neprivalo sugalvoti, pats parašyti ir nuspręsti kur ir kada skelbti tam tikras žinias ir
pranešimus, tačiau, privalo kartas nuo karto sureaguoti į skaitytojų komentarus ir pasisakymus. Ypač, jei
skaitytojas užduoda klausimą ar prašo patarimo, t.y., kai nori bendrauti.
Kokios temos svetainės ar profilio skaitytojams įdomiausios?
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Kas yra lankomiausia ir skaitomiausia šiandien pasako tinklalapių ir socialinių tinklų puslapių statistika.
Tai yra dar vienas ir labai svarbus komunikacijos komandos darbas, kurio nedaryti arba daryti atmestinai
negalima, nes neprofesionalumo kaina gali būti rinkėjų ir simpatikų skaičiaus mažėjimas. Iš principo
viena pagrindinių komunikacijos stratego darbo sudedamųjų dalių yra nuolat sekti ir analizuoti
lankomumo ir dalyvavimo statistiką.
Nors kartais tai ir liūdina, tačiau didžiausio lankomumo ir komentarų skaičiaus dažniausiai sulaukia
pačios „minkščiausios temos“ (soft topics), kuriomis dauguma žmonių turi savo nuomonę, kurios yra
rezonansinės arba paprasčiausiai yra tos dienos temos. Pvz. sveikinimai su įvairiausiomis šventėmis,
pasisakymas kokia labai aktualia tema: švietimo reforma, rezonansinės žmogaus teisių pažeidimų bylos,
pasauliniais įvykiais.

Rezonansinė tema
Natūralu, kad mažiausiai lankomumo ir komentarų susilaukia sudėtingiausios arba labai tikslinės temos.
Pvz. LD biuras švietimo ir edukacijos tikslais kas mėnesį rengia plenarinės sesijos apžvalgą. Tai labai
svarbus ir aktualus darbas, tačiau, skaitytojų būna vos keliasdešimt. Arba kas mėnesį ruošiamas
elektroninis naujienlaiškis, taip pat nėra labai aktyviai skaitomas, jis yra siunčiamas beveik šešiems
tūkstančiams prenumeratorių, iš kurių tik arti pusantro šimto paspaudžią kurią iš nuorodų esančių
naujienlaiškyje ir vedančių į svetainę. Kai pvz. žinia apie tai, kad LD gavo garbės daktaro laipsnį viename
JK universitetuose susilaukė arti kelių tūkstančių lankytojų ir komentatorių.
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Naujienlaiškis
Bet šiuo atveju svarbu yra neprarasti savo veido ir nenusileisti iki žemiausio lygio t.y. nepamiršti kas toks
esi ir ką veiki. Baisi ir neatleistina klaida yra leisti politikui pamėgti ar komentuoti įvairiausius juokelius
ar pornografija bei gašlumu dvelkiančius paveikslėlius bei vaizdo įrašus ar puslapius; įsivelti į nepadorias
diskusijas su kitais internautojais; skelbti savo asmenines ir labai intymias nuotraukas ar vaizdo įrašus.
Stebina tai, kad beveik kuris nors iš Lietuvos viešosios politikos atstovų tokią klaidą padaro bent kartą.
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Nors populiarumo viršūnėje ir būna sveikinimai su Kalėdomis ir pan. tai nereiškia, kad visiškai turi
pamiršti ir politinį turinį. Tačiau, negalima ignoruoti ir populiarių temų, nes jos padeda atlikti labai didelę
misiją – atvesti naujų skaitytojų bei priminti seniesiems apie save (socialinių tinklų algoritmų veikimas).
Kiek dėmesio svetainėje ir Facebook profilyje skiriama vidaus, ir kiek – užsienio politikos
klausimams? Kokios temos politikui svarbiausios, įdomiausios?
Kadangi LD yra Žmogaus teisių pakomitečio, kuris priklauso Užsienio reikalų komitetui, narys, natūralu,
kad tarptautinės temos LD komunikacijoje yra dažnos. Tačiau, ir čia komunikacijos ir strategijos
komandos nelieka nuošalyje, joms vadovauja LD biuro vadovė. Natūralu, kad lietuviui kai kurie žemynai
ar šalys yra toliau, nei kitos. Pvz. lietuviams labiau rūpi naujienos apie kaimyninių šalių: Rusijos ir
Baltarusijos ar buvusių mūsų bendradalių TSR sąjungoje: Kaukazo šalių, Moldovos ar Ukrainos
kasdienybė ir aktualijos. Tačiau, nėra ignoruojamos ir rezonansinės šalys ir žmogaus teisių padėtis jose
pvz. Šiaurės Korėjos, Kongo, Birmos atvejai ir pan.
Žmogaus teisės yra aktuali tema ir žmonėms jos rūpi. Nors pasitaiko ir gana dažnai komentarų, kad
verčiau LD rūpintųsi badaujančiais vaikais ir seneliais Lietuvoje, o ne pvz. Sudane, tačiau, akivaizdu, kad
neabejingų pasauliniams įvykiams lietuvių yra ir daugėja. Tai parodo ir skaitytojų išreikšta parama
pamėgstant ar komentuojant po naujieną, kuri kalba apie žmogaus teises bendrąja prasme.
Kokiais Europos kaimynystės tema klausimais dažniausiai rašomi tekstai? Kas sulaukia daugiausia
politiko dėmesio ir kodėl?
Tekstų šiomis temomis būna įvairių. Pranešimai ir naujienos yra rašomos LD biuro. Jie rašomi reaguojant
į įvykius Europos Parlamente, į svarstytus dokumentus, organizuotus renginius. LD pats rašo savo blogą
(delfi.lt) ir dienoraštį (alfa.lt). Dažniausiai rašydamas delfi.lt ar alfa.lt LD reaguoja į įvykius pasaulyje ir
Europos Parlamente. LD dėmesio sulaukia tos žinios/naujienos/įvykiai, kurie liečia jo asmeninio intereso
sritis, žmones, ar šalis. Kitais atvejais, svarbų vaidmenį atlieka biuras ir ypatingai biuro vadovas, kuris
nukreipia LD reikiama linkme ir formuoja visą strategiją.
Ar tik politikas rašo tekstus, atnaujina svetainę, publikuoja įrašus ir bendrauja su Facebook
profilio lankytojais, ar dar kas nors prie to prisideda?
Išimtinai pats LD naujienas publikuoja ir komentuoja tik savo asmeniniame Facebook profilyje (per
paiešką – žmonės).
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LD biuras prie profilio turinio nesikiša, nors jį prižiūri grynai iš administracinės pusės. Beje, LD biuras
kai kurias naujienas, paskelbtas LD puslapyje, paskelbia ir ant LD profilio sienos. Tačiau, ir čia
nepamirštama kur esame ir ką ten turime veikti – asmeninis profilis nėra skirtas politinei komunikacijai, o
bendravimui su draugais, tad asmeniniame profilyje politikos yra tikrai mažai.
Toliau, LD puslapis FB tinkle yra administruojamas ir jo turinys yra valdomas išimtinai LD biuro.
Tačiau, LD pats visada komentuoja po pranešimais. LD biuras LD vardu nekomentuoja, nebent klausimai
būtų labai techninio ir administracinio pobūdžio. LD pats gana dažnai seka ir skaito skaitytojų
atsiliepimus ir komentarus, jam tai yra svarbu. Ir dažnai leidžiasi į ilgas diskusijas su komentatoriais.
LD profiliai kituose socialiniuose tinkluose: Twitter, YouTube, Flickr, LinkedIn, Wikipedia yra
administruojami ir jų turinys valdomas, vėl gi, vien biuro. Strategiją formuoja biuro vadovas. Čia LD
beveik neužsuka pats, nebent retkarčiais ir labiau kaip skaitytojas ar klausytojas.
LD svetainė www.donskis.lt yra visiškai administruojama ir turinys valdomas vien tik LD biuro.
Kaip dažnai atnaujinama informacija interneto svetainėje? Facebook profilyje? Ar būna
vadinamųjų „tylos laikotarpių“, kai nieko neskelbiama? Jei taip, kodėl jie atsiranda?
Informacija yra atnaujinama kasdien. Pranešimai ir atnaujinimai yra labai atidžiai ir atsakingai
planuojami. Stengiamasi daugiau nei dviejų pranešimų per dieną nepublikuoti.
Tylos laikotarpiai būna per LD ir biuro atostogas. Daugiau tylos laikotarpių nebūna. Atostogos
dažniausiai būna per Kalėdų ir Velykų laikotarpius bei rugpjūčio mėnesiais, kai atostogauja visas Europos
Parlamentas ir nevyksta joks darbas.
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Kokią įtaką politiko aktyvumui virtualioje erdvėje daro rinkimai arba kokią įtaką rinkimams daro
politiko aktyvumas virtualioje erdvėje?
Politikai „atsibunda“ ir bendravimą su rinkėjais ir simpatikais prisimena rinkimams artėjant. Deja, tokia
yra realybė mūsų visuomenėje. Nors tai nėra labai blogai. Natūralu, kad rinkimams artėjant komunikacija
padažnėja, sustiprėja, nes nėra protinga manyti, kad rinkėjai visą kadenciją gyvena besidomėdami kas
vyksta politinėse institucijose. Artėjant rinkimams jie ir patys daugiau dairosi politinių naujienų, žvalgosi,
klausosi, renkasi. Todėl ir politinių naujienų būna daugiau, dažniau ir intensyviau, nei įprasta.
Tačiau, LD atveju, mes dirbame nuo pirmos dienos tokiu pat tempu, kaip galėtume/planuotume dirbti ir
rinkimų kampanijos metu. Yra labai neprofesionalu ir demonstruojamas labai neatsakingas požiūris į
politiką, jei politikas komunikaciją su rinkėjais ir simpatikais atsimena tik prieš rinkimus.
Komunikuoti reikia nuolatos, ypač, jei politikas jau yra išrinktas ir ketina būti perrinktas. O prieš
rinkimus, komunikacijos žinia turi šiek tiek keistis, taip pat ir šiek tiek dažnėti pats intensyvumas. Blogai
būtų, jei taip nevyktų.
Kokią naudą ir efektyvumą politikui asmeniškai (ir apskritai) duoda internetinės svetainės,
Facebook profilio turėjimas?
Tai yra ypatingai efektyvi politinės komunikacijos priemonė. Gal tik tiesioginės demokratijos laikais,
politikas galėjo būti taip arti savo rinkėjų ir vesti tiesioginį pokalbį su kiekvienu, kurį domino, ir kuris
kalbino. Politinė komunikacija be socialinių tinklų ir komunikacijos 2.0 yra nebeįsivaizduojama. Be jos,
papultume į tamsiuosius viduramžius ir būtų labai liūdna.
Asmeniška nauda bendravimo virtualioje erdvėje priklauso nuo kiekvieno politiko individualiai. Iš
principo, politikui komunikacija socialiniuose tinkluose padeda girdėti jo/jos rinkėjus. O tai yra labai
svarbu. Ir tokia galimybė atsirado tik interneto ir socialinių tinklų dėka. Žinoma, girdėjimo vien
nepakanka. Reikia klausyti, analizuoti ir atsakyti.
Svarbu atminti, kad internetas ir socialiniai tinklai nėra panacėja ir vien komunikacija internete politikas
žymus ir mėgiamas ilgai neišliks. Komunikacija internete yra tik viena komunikacijos dalis. Sakoma, kad
rinkimų kampanijos metu, ji turėtų būti atsakinga už dešimtadalį viso biudžeto. O laikotarpyje tarp
rinkimų iki pusė viso biudžeto. Kalbant apie išrinkto politiko komunikaciją, negalime ignoruoti
asmeninių susitikimų galios. Asmeniniai susitikimai, pasilabinimai ir rankos paspaudimai vis dar yra
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karaliais ilgalaikių santykių kūrime. Deja, bet politikai asmeninius susitikimus prisimena tik prieš
rinkimus.
Su LD asmeninius susitikimus su simpatikais ir rinkėjais mes ypatingai vertiname. Jiems skiriame beveik
tris savaites per metus, kai LD išimtinai visą laiką praleidžia Lietuvoje kasdien apsilankydamas bent
dviejose kartais ir keturiose susitikimuose. Susitikimai dažniau būna akademinio pobūdžio, nes
stengiamės reaguoti ir į masių psichologijos tendencijas – žmonės dažnai yra pavargę nuo politikos, o LD
jiems dažniau asocijuojamas su laida „Be pykčio“, tad ir susitikimus mes orientuojama labiau į tokius be
pykčio, be grynos politikos, o labiau akademinio pobūdžio. Dažnai jų metu būna pristatomos naujausios
LD knygos. Beje, tapęs Europos Parlamento nariu, LD išleido daugiau nei dešimt naujų knygų. Su jomis
visomis susipažinti galima ir www.donskis.lt svetainėje akademiko profilyje ir net nukreipiame ten, kur
būtų galima knygą įsigyti internetu.
Ar tai padeda politikui siekti kokių nors politinių tikslų? Jei taip, kokių ir kokiu būdu?
Politikui svarbiausias politinis tikslas yra būti perrinktam. Kadangi internetas ir socialiniai tinklai vaidina
vieną svarbiausių vaidmenų politinėje komunikacijoje, suprantama, kad jie padeda siekti ir užsibrėžto
tikslo.
Tačiau, atsakingas politikas kelia sau ne tik tikslą būti perrinktam, o svarbiausia, tikslą, įgyvendinti tam
tikras reformas, dėl kurių gavo rinkėjų palaikymą. Socialiniai tinklai padeda geriau jausti rinkėjų
poreikius, nuotaikas ir interesus. Taigi, kur kas lengviau yra siekti tikslo – atstovauti savo rinkėją toje
institucijoje.
Štai čia ir vėl galima atkreipti dėmesį į tai, kad politikas gyvendamas vien internete ir socialiniuose
tinkluose t.y. tapęs tinklažmogiu, rizikuoja įsisukti į uždarą ratą ir prarasti supratimą apie jį supantį
pasaulį. Jei politikas gyvai nebendraus su žmonėmis, nedalyvaus susitikimuose, nekalbės per radiją,
nesirodys televizijos laidose ir pan. ir t.t. žmonės greitai jį užmirš ir tikrai neieškos galimybių
susidraugauti su juo socialiniuose tinkluose ar sekti jo naujienas. Taigi, internetas ir socialiniai tinklai,
nors ir labai efektyvi bendravimo priemonė šių dienų komunikacijoje, ji nėra vienintelė, ir ji nėra
pagrindinė.
Ar internetas – efektyvi priemonė siekiant politinių tikslų? Ar ji Lietuvoje populiari, kodėl?
Taip, efektyvi. Šiandien Lietuva yra viena iš pirmaujančių ES šalių pagal interneto naudojimą ir
kompiuterizaciją. Iš principo, beveik kiekvienas jaunas ir darbingo amžiaus žmogus kompiuteriu ir
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internetu naudojasi beveik kasdien. Taigi, pasiekti rinkėją internetu yra kur kas paprasčiau, nei laidiniu
telefonu ar lankstuku.
Komunikacija internetu Lietuvoje auga. Tačiau, mes esame dar šviesmečiais atsilikę nuo vakarų šalių.
Atsilikę ne interneto naudojimo ar kompiuterio naudojimu, bet, atsilikę komunikacijos internete
raštingumu bei politinių įrankių naudojimu. Visų pirma todėl, kad komunikacija internete, kitaip, nei gali
atrodyti, yra labai brangus malonumas. Brangus ir investuojamų sumų prasme ir investuojamų
žmoniškųjų resursų prasme. Visų antra, ne visi politikai ir politinės partijos šiandien suvokia, kad
komunikacija internete yra daugiau nei savos svetainės ar puslapio socialiniuose tinkluose turėjimas bei
reklaminio skydelio naujienų portale per rinkimų kampaniją išpirkimas.
Šiandien domintis politine komunikacija internete ir socialiniuose tinkluose Lietuvoje galima susirinkti
daugiau pavyzdžių kaip nedaryti ir nesielgti, negu kaip daryti ir kaip elgtis.
Kiek laiko per savaitę ar per dieną politikas praleidžia internete? Kokius interneto puslapius
dažniausiai lanko?
Prie kompiuterio ir internete LD „sėdi“ beveik visą laiką t.y. visą darbo laiką. Dažniausiai jis „sėdi“
Facebook‘e bei delfi.lt, alfa.lt, bernardinai.lt naujienų portaluose.
Kokius internetinio bendravimo su auditorija privalumus ir trūkumus galima išskirti, lyginant su
bendravimu masinės komunikacijos kanalais ir lyginant su realiu bendravimu?
Privalumas – gali bendrauti su tais žmonėmis, su kuriais normaliomis gyvenimo sąlygomis neturėtumei
galimybių bendrauti (atstumo prasme).
Trūkumas – socialiniai tinklai defragmentuoja visuomenę ir yra pavojus, kad gali „užsibendrauti“ tik su
savo simpatikais ir jų draugų ratais, t.y. nebepasiekti kitaip mąstančių, nebežinoti ką mąsto kiti, kodėl ir
pan. Taigi, jei neseksi taip vadinamų konkurentų ir kitaip mąstančių bendruomenių puslapių atnaujinimų,
jei nedalyvausi pokalbiuose su jais, rizikuoji likti nežinojęs kas vyksta pasaulyje šalia tavęs. Politikui tai
ypač pavojinga.
Kai kurie politikai iš savo asmeninių svetainių pastebimai „emigruoja“ į Facebook‘ą ar bent jame
reiškiasi kur kas daugiau nei savoje svetainėje, kodėl?
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Labai blogai, kad „emigruoja“. Emigruoti negalima. Būtina integruoti. Svetainės internete turi būti tarsi
„namai“, į kuriuos yra sugrįžtama iš visų interneto pievų.
Būti aktyvesniems reikia daugiau socialiniuose tinkluose, nes jie ir yra sukurti „reiškimuisi“. Svetainės
internete yra sukurtos surinkti visą informaciją į vieną vietą, o socialiniai tinklai – bendravimui. Todėl,
natūralu, kad daugiau bendraujama yra socialiniuose tinkluose. Gal todėl ir manoma, kad politikai
emigruoja iš savo svetainių.
Emigracijos galima išvengti integruojant visus tinklus. Kad ir pvz. susiejant svetainėje skelbiamas
naujienas su Facebook tinklo komentarais ir integruojant su kitais socialiniais tinklais.
Kaip atrenkami Facebook draugai: ar priimami visi be išimties pasiūlymai „draugauti“, ar
ieškoma tam tikrų kontaktų?
LD facebook‘o tinkle draugų neieškojo ir nekvietė. Tai buvo pagrindinė taisyklė, kurią sau kėlė LD
biuras. Draugai turi pakviesti LD, o ne LD draugus. Išimtis tik su tikrais LD draugais, kuriuos jis gerai
pažįsta realiame pasaulyje.
Beje, ir visi nebuvo priimami. Buvo priimamos tik tikros asmenybės t.y. jokių reklaminių profilių, jokių
anoniminių profilių ir pan. Pasiekus 5000 draugų skaičių ir iki atsirandant prenumeratos galimybei, buvo
šiek tiek sudėtingiau. Nes daugiau draugų priimti nėra galimybės. Todėl, žinučių pagalba LD biuras
pakviesdavo visus norinčius tiesiog pamėgti LD puslapį Facebook tinkle.
Atsiradus prenumeratos galimybei, situacija pasikeitė. LD profilio naujienas gali sekti visi, kas nori.
Tačiau, draugų skaičius šiek tiek keičiasi, vieni išeina, kiti prisijungia. Priėmimą į draugus administruoja
LD biuras. O štai LD pats kartais išmeta draugus iš savo profilio, ypač tuos, kurie labai prieštarauja LD
mintims.
Visi Facebook draugai yra kruopščiai patikrinami ir suvedami į duomenų bazę, kurios nariai visi kartą per
mėnesį gauna LD biuro ruošiamą naujienlaiškį.
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4.5. Internetinis ir mobilių technologijų marketingas
Sparti interneto ir mobiliųjų technologijų raida lemia tai, jog veiksmai internete šiandien yra
vienas svarbiausių marketingo komunikacijos kanalų, o mobilių technologijų galimybės formuoja vis
sparčiau augančią naują paklausą ir pasiūlą marketingo veiksmams mobilioje erdvėje.
Pagrindiniai internetinio marketingo tikslai:
•

Produktų pardavimų apimties didinimas;

•

Aptarnavimo kokybės gerinimas;

•

Interaktyvi komuniakacija, abipusis bendravimas: vartotojas – elektroninė terpė;

•

Sąnaudų mažinimas: aptarnavimo, pardavimo, administravimo, spausdinimo ir siuntimo paštu išlaidų
mažinimas;

•

Reklama;

•

Bendruomenė: produkto vartotojų bendravimas tarpusavyje.
Internetinis marketingas - tai procesas, kurio metu jūsų svetainė tampa efektyvia verslo ir

pardavimų augimo terpe (H. Berkley).
Internetins marketingas – tai ne vien reklamos pirkimas internete, tai ir jūsų ryšys su vartotojais
elektroniniu paštu, skelbimų lentose bei forumuose, tai informacijos apie produktus atnaujinimas bei
pasiūlymų teikimas, tai jūsų bendrovės reklama internete6
Internetinis marketingas – tai įmonės komunikacija visais internetiniais kanalais su esamais arba
būsimais klientais (D. Lygnugaris).
Internetrinis marketingas – tai interaktyvus procesas, plėtojamas informacinių technologijų
erdvėje įmonės viduje bei užmezgant, kuriant, palaikant ilgalaikius santykius su vartotojais, su tikslu
pateikti, parduoti prekes (Ž. Šimkienė).
Internetinio marketingo komunikacijos priemonės:
•

Interneto svetainė;

•

Socialiniai tinklai;

6

BERKLEY, Holly. Internetinė rinkodara smulkiajam verslui
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•

Optimizavimas internetiniuose paieškos varikliuose SEO ir SEM;

•

Svetainės nuorodos talpinimas paieškos sistemose susiejant ją su mokamais raktiniais žodžiais
(AdWords);

•

Reklaminiai skydeliai;

•

Elektroninis paštas, naujienlaiškiai.
Interneto auditorija nuolat auga, o įprastinė reklama spaudoje, televizijoje ar radijuje dažnai

nepasiekia tikslinės auditorijos ar yra pateikiama vartotojui netinkamu laiku. Reklama internete bei
mobiliuose telefonuose (ypatingai populiarėjančiuose išmaniuosiuose telefonuose), yra pasiekiama
vartotojui tuo metu, kai jis tikslingai ieško informacijos apie jį dominančias prekes ar paslaugas.
Pagrindiniai interneto ir mobilių telefonų marketingo komunikacijos privalumai:
•

Pasiekiamumas. Reklama internete ir mobiliuose telefonuose yra pasiekiama 24 valandas per parą
nepriklausomai nuo vartotojo geografinės buvimo vietos. Reklama pasiekia tikslinę auditoriją, tuos
lankytojus, kurie kryptingai ieško juos dominančios informacijos ar tuos, kurie, pateikiamos reklamos
gausoje pasirenka juos dominančią informaciją. Kai prasideda informacijos ieškojimas, pirkėjas,
įsitraukia į pardavimo procesą. Reklaminiai pranešimai gali būti sukurti plačiajai auditorijai ar
tikslingai nukreipti tiksliniam segmentui, atitinkamai reklaminių pranešimų talpinimui yra prenkami
segmentų lankomiausi kanalai: interneto svetainės, blog‘ai, socialiniai portalai ir kt. Organizuojant
marketingo reklamos kampaniją intertene yra galimybė apjungti įvairius internetinės reklamos
kanalus, kad pasiekti kuo didesnį jos efektyvumą.

•

Interaktyvus ryšys. Įmonė ne tik gali pateikti informaciją apie save, produktus, bet ir gauti
atsiliepimus bei pageidavimus iš vartotojo, ko spaudos, radijo ar televizijos reklamoje nėra. Žmonės,
susidomėję pasiūlymu, nori sužinoti daugiau, kad būtų atsakyta į jiems kylančius klausimus ar, kad
būtų išsklaidytos jų abejonės. Abipusė komunikacija tarp pardavėjo ir pirkėjo suteikia galimybę kurti
santykių marketingą, palaikyti abipusį ryšį, skatinti domėjimąsi įmonės veikla ir produktais, lojalumą.

•

Tarptautiškumas. Vartotoją įmonės informacija gali pasiekti nepriklausomai nuo jo geografinės
buvimo vietos, atitinkamai įmonė, gali pateikti informaciją skirtingų šalių rinkoms, planuoti
nuotoliniu būdu reklamines kampanijas kitų šalių rinkų elektroninėje ir mobilioje erdvėje,
nukreipiančias į lokialią produkto gamybos, distribucijos ar pardavimo erdvę.
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•

Kaina. Priklausomai nuo marketingo tikslų ir priemonių, pasirinktų marketingo komunikacijos
metodų, priklauso ir kaina interenetinėje bei mobilioje erdvėje. Internetinė svetainė, skirta
reprezentuoti įmonę bei jos veiklą ar reklaminiai skydeliai, nukreipiantys į įmonės svetainę iš
partnerių interneto svetainių, yra pigi reklamos forma, jei dar įsivertinsime, kad ji yra prieinama
vartotojams ištisą parą. Populiariasiusių svetainių puslapiuose reklamos yra mokamos, o gera
reklaminė kampanija elektroninėje erdvėje šiandien kainuoja apie 20 000 - 30 000 litų. Tokio tipo
reklaminės kampanijos kainą sudaro: reklamos strategija, kanalų ir priemonių parinkimas elektroninei
bei mobiliai erdvei, jos įgyvendinimas, reklamos efektyvumo vertinimas ir ataskaitų pateikimas.

•

Analitika. Įdiegtomis stebėjimo priemonėmis galima sekti reakciją į pateikiamą informaciją ar
reklamą (paspaudimų skaičių) ir analizuoti lankomumą pateiktos interneto svetainėje medžiagos,
išplatintą žiniasklaidai informaciją ar patalpintą reklamos kontekstą ir kanalus. Galima stebėti
grįžtamą ryšį ir įsivertinti:
o

Kokios informacijos ir kaip ieško potencialūs pirkėjai ir klientai;

o

Kaip vartotojas priima sprendimą pirkti;

o

Kokie informacijos ar reklamos šaltiniai atveda daugiausia klientų;

o

Kaip klientai kreguoja į pateikiamą pranešimą, reklamos žinutę;

o

Kurioje informacijos pateikimo proceso grandyje (kanale) vyksta klientų nubyrėjimas,
prarandamas jų susidomėjimas;

o

Ar interneto komunikacijos priemonės atitinka ir pasiekia planuotus tikslus.

Vertinti rezultatus, pasirinktų reklaminių kanalų efektyvumą, reguoti į pateikiamos informacijos
kontekstą galima greitai.
•

Greitumas. Reklamą ir informaciją internete apie įmonę ar produktą galima pateikti ir paskleisti
greitai. Kaip vieną efektyviausių greitai plintančios reklamos formų internete galima paminėti
virusinę reklamą, ją paskleidus galima tikėtis sulaukti plačios auditorijos dėmesio ir labai greitai.
Dažniausiai virusinė reklama būna video formatu pateiktos istorijos ar nuotraukos, kurių kontekste
yra produktas. Virusinės reklamos istorijos sulaukia diskusijų, nes susitinka skirtingos žmonių
nuomonės bei požiūriai. Virusinė reklama visada sulauks teigiamų ir neigiamų vertinimų,
marketingo specialistai turi numatyti galimas virusinės reklamos pasekmes.
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Kuriant marketingo strategiją internetinėje ir mobilioje erdvėje yra svarbu suprasti kas yra
projekto potencialus vartotojas, nusistatyti tinkamas auditorijas, patikrinti komunikacijos kanalų
tinkamumą vartotojų grupei, rasti tinkamus raktinius žodžius ir sukurti ,,bendraujančią” žmonių grupę.
Marketingo praktikoje yra taikomi įvairūs integruotų sprendimų modeliai.
1) Marketingo veiksmai internete - „online“ + marketingo veiksmai už interneto arba ne internete „offline“.
Pateikiama schema iliustruoja kokius veiksmus kokiai veiksmų kategotijai priskiriame.

Vieninga prekinio ženklo koncepcija
Vieninga žinutė: pranešimo idėja,
kontekstas
Vieningas vizualas
Vieninga tiesioginio marketingo
koncepcija
Vieninga renginio koncepcija
Bendras marketingo veiklų kalendorius
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Paveikslas 48. Marketingo veiksmų internete kategorijos (Parengta pagal Advanced Media Productions, 2007. Jolita
Bernotienė)
2)

Šiandien būtų tikslinga analizuoti platesnį modelį: marketinko veiksmai internete - „online“ +
marketingo veiksmai už interneto arba ne internete -„offline“ + mobilių technoligijų marketingo
veiksmai „mobile“.
Sparčiai vystantis mobilioms technologijoms ir galimybėms jose pateikti informaciją bei reklamą apie
įmonę, produktus, tikslinga išskirti mobilių technologijų marketingo veiksmus – „mobile“.
Pateikiama schema iliustruoja kokius veiksmus kokiai veiksmų kategotijai priskiriame.

Vieninga prekinio ženklo koncepcija
Vieninga žinutė: pranešimo idėja, kontekstas
Vieningas vizualas
Vieninga tiesioginio marketingo koncepcija
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Paveikslas 49. Marketingo veiksmų internete ir naudojant mobiliąsias technologijas kategorijos

Ilgą laiką bene vienintelė ir populiariausia reklamos forma mobiliuose telefonuose buvo SMS
žinutės, atsiradus bevielių programų protokolui (angl. Wireless Application Protocol) – WAP,
suteikiančiam galimybę mobiliuose prietaisuose naudotis internetu ir vis labiau populiarėjant
išmaniesiems telefonams, reklama keliasi į mobilius įrenginius. Marketingo specialistams atsiveria
galimybės sinchronizuoti ir adaptuoti interneto svetaines mobilių telefonų ekranams, kad vartotojams
būtų patogu naršyti svetainėje, rasti reikiamą informaciją, stebėti vaizdo įrašus ar klausyti garso žinutes,
pirkti prekes, taipogi susieti mobilų telefonų technologijas, kaip kamera, GPS sistema, su savo
marketinginėmis kampanijomis.
Mobilių technologijų komunikacijos priemonės:
•

SMS reklama;

•

„Push notification“ metodas

•

Interneto (WEB) svetainės adaptavimas mobiliems telefonams, WAP tinklapiai;

•

Programėlė (įskaitan žaidimus);

•

Reklaminiai skydeliai;

•

QR kodų integracija.
Mobiliųjų technologijų marketingas – tai interaktyvi komunikacija ir santykių plaikymas su

vartotoju per mobilų prietaisą, siekinat sparčiai ir kokybiškai teikti vartotojui pasiūlymus, informaciją
apie įmonę, jos produktus, siekiat keistis idėjomis, patenkinančiomis tiek pardavėjo, tiek pirkėjo tikslus
(Ž. Šimkienė).
Naudojant integruotos komunikacijos strategiją yra labai svarbu suvokti, kad tiek „offline“, tiek
„online“, tiek „mobile“ veiksmus sieja tokie principiniai dalykai – kaip prekinio ženklo pateikimo
vientisumas, žinutės vieningumas. Skirtinguose kanaluose pateikiama informacija ar reklama sustiprina
siunčiamą vartotojui pranešimą, kuomet priemonės persidengia. Pavyzdžiui, daromas renginys klientams.
Jo metu daromi įrašai, nuotraukos, rašomi straipsniai apie renginį, paruošta informacija rodoma
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internetiniame puslapyje, publikuojama Facebooke, išplatinama žiniasklaidai. Tokiu būdų sujungiamos
kelios priemonės ir pasiekiamas maksimaliai efektyvus rezultatas.

Interneto svetainė, elektroniniai laiškai
Ilgus metus interneto svetainė buvo alternatyvų neturinti įmonės vizitinė kortelė internete.
Tobulėjant socialiniam tinklams ir jų teikiamoms galimybėms, šiandien kai kurios įmonės atsisako
internetinių svetainių ir kuria verslo puslapių profilius socialiniuose tinkluose, tačiau interneto svetainės
vis dar užima labai svarbią vietą įmonės komunikacijos kanalų sąraše.
Populiaraiusi interneto svetainės tipai pagal paskirtį:
•

Reprezentacinė, suteikianti informaciją apie įmonę ir jos teikiamas paslaugas;

•

Informacinė - skelbimų portalas;

•

Naujienų – žiniasklaidos portalas;

•

Komercinė elektroninė parduotuvė;

•

Klientams skirta specializuota informacinė sistema;

•

Produkto reklaminė svetainė.
Šiame skyriuje apžvelgsime bene populiraiusią interneto svetainės tipą - reprezentacinę svetainę.

Anksčiau, kad susikurti reprezentacinę svetainę, reikėjo mokėti programavimo pagrindus, samdyti
programavimo bei dizaino paslaugas teikiančias įmones. Šiandien, kad susikurti interneto svetainę,
nereikalaujančią ypatingo išskirtinumo, pakanka prisijungti prie interneto naršyklių ir naudojantis tam
tikrais įrankiais, patiems susikurti savo tinklapį.
Nusprendus susikurti reprezentacinę svetainę, reikia apsispręsti ar planuojama:
•

įsigyti interneto svetainės šabloną;

•

ruošti savarankišką projektą.
Kuriant interneto svetainę ir priimant sprendimą dėl jos pobūdžio bei konteksto, būtų tikslinga

įsivertinti tam tikrus aspektus bei atsakyti į tam tikrus klausimus:

216

1. Ar aiški interneto svetainės paskirtis: kas parduodama, kokia pagrindinė idėja, koks bus unikalus
pardavimo pasiūlymas (USP - Unique Selling Proposition), ar aiškios pirminės, svarbiausios žinutės,
siunčiamos vartotojui?
2. Individualių puslapių informacijos sugrupavimas. Šis žingnis reikalauja, kad būtų kruopščiai
apgalvota kokiose vietose kokie bus informacijos tekstiniai, vaizdiniai ir garsiniai blokai. Tai apima
logotipo vietą, prisijungimo blokus, naujienų blokus, pagrindinio meniu bloką ir pan. Šiame etape
nereikia patalpinti originalių tekstų, nuotraukų ar kitų fragmentų, reikalinga tik apsibrėžti puslapių
rėmelius, kuriuose ši informacija bus talpinama.
3. Kiek svetainės tituliniame puslapyje yra blokų? Rekomenduojama tituliniame puslapyje turėti ne
daugiau kaip šešis informacinius blokus. Juos pasirinkti reikėtų pagal svetainei keliamus tikslus.
4. Interneto vartotojai sprendimą, ar puslapis įdomus, padaro per pirmąsias penkias sekundes. Ką jūs
pastebite per pirmąsias sekundes? Ar tai tikrai tai, ką jūs, kaip vartotojas, norėtumėte sužinoti?
5. Ar internetinės svetainės adresas (domenas, prasidedantis www...) atspindi produkto, paslaugos esmę?
6. Ar turinys išdėstytas F raidės principu?
7. Ar galite pasakyti, kad svetainė yra “paprasta”?
8. Ar spalvos, paveiksliukai yra estetiški, ar fontas skaitosi lengvai?
9. Ar interneto svetainė tvarkinga, ar aiškūs ir trumpi paragrafai?
10. Ar meniu punktų pavadinimai vartotojui aiškūs ir jis supranta, kur nuveda?
11. Ar puslapio adresai pritaikyti paieškos sistemoms? Tai reiškia, kad patekus į vidinį puslapį, matome
ne nesuprantamus simbolius, o žodžius.
12. Ar pasiūlymai yra pakankamai įdomūs, kad vartotojai duotų savo elektroninio pašto adresą ar
užsiregistruotų?
13. Ar neprašote per daug informacijos iš vartotojų?
14. Ar puslapyje veikia paieškos sistema?
15. Ar naudojama multimedia?
16. Ar yra nuorodų į socialinius tinklus?
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Pats paprasčiausias ir ekonomiškiausias būdas susikurti interneto svetainę – įsigyti šabloną.
Šiandien įmonės gali pasiūlyti per 500 internetinių svetainių šablonų, tereikia išsirinkti ir naują svetainę
užpildyti turiniu: tekstai, nuotraukos video medžiaga, svečių knygos, diskusijų forumai ir pan. Svetainės
turinį galima ir reikia nuolat atnaujinti, kad vartotojai rastų naujienų, jiems aktualią informaciją, kuri
skatintų užeiti lankytojus ne vieną kartą. Interneto svetainė lankytojų srautų pati negeneruoja, ji yra šerdis
kitų veiksmų kontekste, siekiant atvesti ir sudominti lankytojus.

Paveikslas 50. Vienas galimų lankytojų modelių, skatinančių vartotojus užsukti į interneto svetainę.

Internetinės svetainės tikslas - pritraukti kuo daugiau lankytojų, tačiau žmonės interneto svetainėje
vargiai apsilankys, jeigu nebus paskatinti. Vienas populiariausių skatinimo priemonių yra elektronininiai
laiškai ir naujienlaiškiai, siunčiami elektroniniu paštu.

Elektroniniai laiškai – tai informacijos apie parduodamas prekes siuntimas elektroniniu paštu
tikslingai atrinktoms klientų grupėms, kurioms ši informacija gali būti įdomi.
TEMOS BENDRAAUTORIUS: UAB „Net Frequency“
Matas Pocius
Elektroniniai laiškai
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Plečiant paslaugų ratą UAB „Net Frequency“ sukūrė
pilno spektro el. pašto rinkodaros paslaugų servisą
Naujienlaiskiai.lt, kuris apima itin patogią naujienlaiškių
sistemą internete bei visas el. pašto rinkodaros
paslaugas - nuo tekstų kūrimo, naujienlaiškio dizaino iki
jo išsiuntimo.

Labai svarbu atskirti el. pašto rinkodarą nuo brukalų (angl. SPAM). SPAM - tai be vartotojogavėjo sutikimo siunčiami el. laiškai, su nepageidaujama informacija.
El. pašto rinkodara yra orientuota į:
•

potencialius klientus, į tuos žmones, kuriuos siunčiama informacija galėtų dominti ar domina,
siunčiama informacija būtų ar yra naudinga;

•

jau užsiprenumeravusius laiškų gavimą klientus;

•

esamus klientus, kurie galėtų tapti laiškų prenumeratoriais.
Elektroninių laiškų tipai:

•

Kasdieninės komunikacijos el. laiškai. Kasdieninėje veikloje rašomi el. laiškai gali būti puiki
priemonė iškomunikuoti pageidaujamą žinutę – naujienas, akcijas. Dažniausiai tai daroma el. pašto
paraše, laiško gale;

•

Naujienlaiškiai. Su vartotoju sutikimu siunčiami el. laiškai, su reklaminiu/ informaciniu turiniu,
dažniausiai apipavidalinti siuntėjo prekinio ženklo grafine stilistika;

•

Tranzakciniai-automatiniai el. laiškai. Automatiškai suformuojami el. laiškai, siunčiami vartotojais, su
kuriais jau yra užmegztas kontaktas. Pvz. pranešimas-pasveikinimas po registracijos el. parduotuvėje,
pranešimas-atsisveikinimas išvykus iš viešbučio.
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Paveikslas 51. Elektroninio laiško kūrimo procesas

Kuriant ir siunčiant elektroninius laiškus svarbu įsivertinti šiuos kriterijus:
•

Antraštė/ pavadinimas (angl. subject): turi skatinti gavėją atidaryti el. laišką, tačiau turi nenukrupti
nuo siunčiamo laiško turinio;

•

Įdomus ir aiškus turinys: pardavimo pasiūlymas, tekstai, juos iliustruojantys vaizdai.

•

Siuntimo dažnumas: manoma, kad optimalus siuntimo dažnis yra 1 – 2 laiškai per mėnesį, kad
neatbaidyti klientų įkyrumu, kita vertus, laiku priminti apie save, išlaikyti dėmesį bei kontaktą;

•

Klientų duomenų bazė: tikslinga susikurti klientų duomenų bazę, kad fiksuoti klientų reakciją,
susidomėjimą, valdyti pardavimus, nes pagrindinis tikslas yra produkto ar paslaugos pardavimas.
Elektroninių laiškų privalumai:

•

Užmezga, palaiko ir stiprina prekinio ženklo ar paslaugos ryšius su vartotojais;

•

Galima klientus segmentuoti ir siųsti tik tiems, kam gali būti ar yra naudinga informacija;

•

Galimi įvairūs formatai: tekstas, grafika, video, interakcija su socialiniais tinklais;

•

Gaunama statistika realiu laiku: paspaudimai, registracija, pirkimas ir t.t.

•

Pigiausia rinkodaros priemonė pasiekti tikslinį vartotoją (2011 m., Ogilvy).
Elektroninių laiškų trūkumai:

•

Vartotojai gali neįvertinti arba įtraukti į „brukalų“ sąrašus;
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•

Kai kurioms verslo sritims sunku ir brangu surinkti el. pašto adresus;
Naujienlaiškių Lietuvoje praktika:

•

Vidutiniškai el. laišką atidaro 25%-30% vartotojų;

•

Paspaudžia laiške esančias nuorodas 5%-15% vartotojų.
Kasdieninės komunikacijos el. laiškų pavyzdžiai:

Paveikslas 52. Kasdieninės komunikacijos el. laiško pavyzdys (1)

221

Paveikslas 53. Kasdieninės komunikacijos el. laiško pavyzdys (1)

Naujienlaiškių pavyzdžiai. Informaciniai naujienlaiškiai:
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Paveikslas 54. Informacinio naujienlaiškio pavyzdys (1)

Paveikslas 55. Informacinio naujienlaiškio pavyzdys (2)
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Naujienlaiškių pavyzdžiai. Šventės, sezoniškumai:

Paveikslas 56. Šventinio/sezoninio naujienlaiškio pavyzdys (1)

Paveikslas 57. Šventinio/sezoninio naujienlaiškio pavyzdys (2)
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Naujienlaiškių pavyzdžiai. Pardavimų akcijos, pasiūlymai:

Paveikslas 58. Naujienlaiškio, skelbiančio apie pardavimų akcijas ar pasiūlymus, pavyzdys (1)

Paveikslas 59. Naujienlaiškio, skelbiančio apie pardavimų akcijas ar pasiūlymus, pavyzdys (2)
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Tranzakciniai-automatiniai el. laiškai. Pavyzdžiai:

Paveikslas 60. Tranzakcinio-automatinio el. laiško pavyzdys (1)

Paveikslas 61. Tranzakcinio-automatinio el. laiško pavyzdys (2)
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Paveikslas 62. Tranzakcinio-automatinio el. laiško pavyzdys (3)

Problemos, kylančios elektroninių laiškų realizaciniame procese:
•

Taupant kaštus, naujienlaiškius bandoma siųsti savomis priemonėmis (MS Outlook, tinklalapio turinio
valdymo sistemų įskiepiai ir pan.), ko pasekoje:
o

30-50% prarandamas vartotojų pasiekiamumas, dėl naudojamų įprastų el. pašto serverių, dėl
kurių didžio dalis atsiduria „Spam“ kataloge;

o

Laiško turinys pasiekia vartotoją iškraipytas, dėl IT žinių trūkumo sudarant el. laišką/
naujienlaiškį.

•

Dažnai neturima pakankamai duomenų bazės segmentavimui;

•

Neturima laiko ar pinigų kurti stipraus pasiūlymų turinio vartotojams;

•

Neanalizuojamos ataskaitos;

•

Neturima ką pasakyti, bet vistiek norima siųsti laiškus.
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Paieškos sistemų optimizavimas
BENDRAAUTORIUS: UAB „Vitrina“
Domas Lygnugaris
Beautiforsale.eu – tai UAB „Virtina“ priklausanti
elektroninė parduotuvė. UAB "Vitrina" – tai 20
metus veikianti bendrovė, įkurta 1992 metais. Įmonė
viena iš pirmųjų Lietuvoje pradėjo importuoti
profesionalią kosmetiką grožio meistrams. Šiuo metu
įmonė yra daugelio prekinių ženklų atstovė Baltijos
šalyse ir gali pasiūlyti itin kokybiškus produktus už
priimtiną kainą ne tik grožio specialistams, bet ir
žmonėms besirūpinantiems savo išvaizda.
Beautiforsale.eu svetainė yra pritaikyta tiek Lietuvos,
tiek tarptautinei klientų rinkai. Produktus vartotojai
gali užsisakyti beveik iš bet kurios šalies bei miesto.

Dauguma interneto vartotojų informacijos apie paslaugas ir produktus ieško visame pasaulyje
populiariausioje paieškos sistemoje www.google.lt., atitinkamai įmonėms svarbu, kad įvedus paslaugos ar
prekės pavadinimą, ji būtų įvardinta pirmuosiuose puslapiuose. Optimizavimas paieškos sistemoms (angl.
Search Engine Optimization) – tai internetinio tinklapio optimizavimas paieškos svetainėse, jog ji būtų
aukščiau reitinguojama, lengviau pasiekiama, taptų populiaresnė. Praktikoje yra naudojamos sąvokos –
trupiniai, atkeliavę iš anglų kalbos:
•

SEO (Search Engines Optimization) – paieškos variklių optimizavimas.

•

SEM (Search Engine Marketing) – paieškos variklių marketingas.
Šiuos trumpinius naudosime ir mes, nes lietuviškus trumpinių atitikmenis praktikai naudoja retai

arba visai nenaudoja, be to, ieškant papildomos informacijos internete, ji randama būtent pagal SEO,
SEM trumpinius.
Knygoje ,,Search Engine Optimization: an hour a day” autorius tinklapio optimizacijos procesą
apibrėžia taip: ,,optimizavimas paieškos sistemoms yra veiklų rinkinys, kuris gali padidinti laukiamų
vartotojų kiekį internetiniame puslapyje per paieškos sistemas. Šis procesas apima techninę tinklapio
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modifikaciją ir tiesioginę ar netiesioginę įtaką paieškos varikliams”7. Kaip teigia kitas šios srities
specialistas Adrijus Rudaitis, Optimizavimas paieškos sistemoms yra procesas, kurio metu siekiama
padidinti lankytojų skaičių svetainėje ir pakelti svetainę kuo aukščiau tarp paieškos rezultatų. Kad jūsų
svetainė būtų reitinguojama aukščiau negu konkurentų, reikia padaryti ją kuo ,,draugiškesnę” paieškos
sistemoms.”8. Svetainės optimizavimas yra ilgai trunkantis ir daug kaštų reikalaujantis darbas. Paieškos
sistemos nuolat keičia viduje naudojamus svetainės kokybės algoritmus ir būdus, pagal ką vėliau yra
reitinguojama svetainė, todėl nors ir yra būdų santykinai greitai pakelti svetainės reitingus, jie yra
pavojingi ir ne visada leistini. Paieškos svetainei pastebėjus, jog yra sąmoningai manipuliuojama
žinomais algoritmais, ji gali būti ilgam laikui nukelta į paieškos sistemų galą. Kalbant apie optimizaciją
paieškos svetainėse, daugumoje atvejų turima galvoje Google paieškos sistemą, kadangi ji yra aiški šios
srities lyderė. Pagal ,,hitwise” atliktus tyrimus 2010 metų pirmais mėnesiais paieškos naršyklių lyderės
buvo šios: Google 71 %, Yahoo 14.46 %, Bing 9.55% rinkos dalies9 . Kadangi beveik tris ketvirtadalius
rinkos valdo vienas paslaugos tiekėjas, yra tikslinga optimizuoti svetainę būtent pagal jo sudarytus
algoritmus.
Tinklapio optimizacija gali būti dviejų tipų – išorinė ir vidinė. Išorinę optimizaciją dažniausiai
naudoja trumpalaikiams tikslams pasiekti ir pakelti reitingus, o naudojant vidinės optimizacijos principus
yra siekiama ilgalaikių svetainės optimizavimo tikslų. Nors Google paieškos sistema savo algoritmus ir
reitingavimo schemą laiko didelėje paslaptyje, ji taipogi siekia, kad kokybiški ir naudingi tinklapiai
atsirastų paieškos sistemų viršuje, todėl ji vartotojams duoda pakankamai informacijos, kaip tai galima
įgyvendinti10.
Google paieškos sistema yra išskirta į du paieškos rezultatus – natūrali paieška ir mokami paieškos
rezultatai (AdWords). Tai grafiškai atvaizduoja žemiau pateiktas paveikslas taktikų ir strategijų rinkinys,
kurį naudodami padidinate puslapio poziciją organinėje (natūralioje) paieškoje. Lietuvoje didžiausią
paieškos sistemų rinkų dalį užima Google, todėl daugiausia remsimės pavyzdžiais, susijusiais su Google.

7

GRADIVA, Couzin; GRAPPONE, Jennifer. Search Engine Optimization:an hour a day
RUDAITIS, Adrijus. Kas yra optimizavimas paieškos sistemoms?
9
LEWIS, Edward. Top Ten Search Engines
10
,,Google” paieškos sistemos optimizavimo pradedančiųjų vadovas
8
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Paveikslas 63. Google paieškos rezuultatų laukas

Kaip matoma Google pateiktoje lentelėje yra du atskiri paieškos rezultatų tipai. Rusvai yra
pažymėta vieta, skirta mokamiems paieškos rezultatams, o žaliai pažymėta paieškos rezultatų vieta yra
vadinama natūrali paieška, arba ,,organinė” paieška.
Sakykime, jog Google puslapyje jūs ieškote Renginių Vilniuje. Iškrenta tam tikri rezultatai.
Įmonių tikslas – būti kiek įmanoma aukščiau šioje paieškoje, manoma, kad būti pastebėtam turi atsirasti
tarp pirmųjų 30 paieškos rezultatų įmonei reikalingiausioje kategorijoje.

Paveikslas 64. Google paieškos rezultatų langas
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Kadangi trumpalaikiai principai, kaip pasiekti gerų rezultatų optimizacijos srityje nuolat kinta,
patikimiausias šaltinis yra pats Google paieškos sistemos vadovas, kuriame yra aptarti pagrindiniai
veiksniai įtakojantys ilgalaikį ir kokybišką optimizavimą paieškos sistemose11 :
Internetinės svetainės puslapių pavadinimai (angl. Title tag). Šis pavadinimas dažniausiai yra
keičiamas arba įrašomas naudojantis FTP programa arba per turinio valdymo sistemą – jeigu ši funkcija
yra integruota. Kaip teigiama Google išleistame internetiniame vadovėlyje ,,Pavadinimo žyma nurodo
naudotojams ir paieškos sistemoms konkrečią interneto puslapio temą. Žymos <title> vieta turėtų būti
HTML dokumento žymoje <head>”. Puslapių pavadinimų užpildymas leis ne tik paieškos sistemoms
lengviau suprasti puslapio turinį, bet ir atvaizduojamose paieškos rezultatuose bus rodomas šis puslapio
pavadinimas, kuris vartotojams leis lengviau suprasti ar tai būtent ta informacija, kurios jie ieškojo. Kad
varototojas lengviau susigaudytų tarp paieškos rezultatų, paieškos rezultatuose atsirandantys pavadinimai
yra paryškinami juodai, jeigu jie sutampa su įvestais į paieškos laukelį. Kad svetainė būtų geriau
reitinguojama rekomenduojama pasirinkti pavadinimą, kuris yra susijęs su pateikto puslapio informacijos
turiniu. Internetinės parduotuvės beveik visuomet turi daugybę skirtingų informacinių puslapių, taipogi
herarchinį – vertikalų išsidėstymą, todėl siekiant optimalių rezultatų Google rekomenduoja kiekvienam
puslapiui suteikti individualų pavadinimą. Internetinėse parduotuvėse prekių katalogų puslapių
pavadinimus yra populiaru pavadinti pagal tai, kaip vadinasi pats katalogas arba subkatalogas – tai vienas
iš būtų, kaip tiksliai pataikyti į turinio – pavadinimo suderinamumą. Pavadinime esantys žodžiai turėtų
būti kuo tikslesni, originalesni ir ne per ilgi. Šiame paveiksle parodyta, kaip yra atvaizduojami puslapių
pavadinimai paieškos rezultatuose:

Paveikslas 65. Puslapių pavadinimų atvaizdavimas paieškos rezultatauose (parengta pagal ,,Google” paieškos sistemos
optimizavimo pradedančiųjų vadovas (Google, 2008))

11

,,Google” paieškos sistemos optimizavimo pradedančiųjų vadovas
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Google sistema yra suindeksavusi šį puslapį, todėl mėlyna spalva yra rodomas html kode esantis
puslapio pavadinimas. Paieškos lauke įrašyti žodižiai, kurie sutampa su esančiais pavadinime –paryškinti,
jog vartotojas lengviau susiorientuotų pateiktuose paieškos rezultatuose.
Puslapio metažyma ,,aprašas”. Ši trumpa – keletos sakinių - metažyma yra trumpas puslapio
apibūdinimas. Jis yra rodomas po puslapio pavadinimu ir virš tinklapio adreso. Taip, kaip ir puslapio
pavadinimas, metažyma gali būti užpildyta per įrankį, esantį turinio valdymo sistemoje arba su bet kokia
Ftp programa. Aprašo metažyma veikia tuo pačiu principu, kaip ir pavadinimas – paieškos žodžiai
sutampantys su esančiais aprašo viduje yra paryškinami. Metažymos aprašas yra naudingas tuom, jog jis
gali būti ilgesnis ir tikslesnis nei puslapio pavadinimas. Esančioje internetinėje parduotuvėje patartina
sukurti tokią metažymą kiekviename puslapyje ir suteikti informaciją tik apie toje kategorijoje esančias
prekes ar paslaugas. Kuo tiksliau ir aiškiau bus aprašyta, tuo tikslingesnė vartotojų grupė aplankys
interneto portalą. Kaip atrodo metažymos aprašas paieškos rezultatuose pateikta šiame paveiksle:

Paveikslas 66. Metažymos aprašas paieškos rezultatuose (parengta pagal ,,Google” paieškos sistemos optimizavimo
pradedančiųjų vadovas (Google, 2008))

Juodas tekstas yra metažymos aprašas. Google sistema jį gali rodyti visą arba jo dalį – tekstas yra
atrenkamas pagal tuo metu egzistuojančius algoritmus. Kaip ir buvo minėta, sutampantys žodžiai yra
paryškinami supaprastinant paiešką vartotojui.
Internetinio adreso pavadinimo struktūra. Internetinio puslapio adreso pavadinimas paieškos
rezultatuose yra rodomas kartu su metažymos aprašu ir svetainės pavadinimu:
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Paveikslas 67. Internetinio puslapio adreso pavadinimas paieškos rezultatuose (parenta pagal ,,Google” paieškos sistemos
optimizavimo pradedančiųjų vadovas (Google, 2008))

Tvarkingas URL adresas yra naudojamas dėl keletos priežasčių. Pirmiausia, URL svetainės
pavadinime esantys žodžiai nurodo paieškos sistemoms kokia yra turinio tema. Tai leidžia paieškos
sistemoms pateikti tikslesnę informaciją interneto vartotojams tarp paieškos rezultatų. Visgi, jog šis
optimizacijos principas veiktų, yra reikalinga suderinti turinį, puslapio (angl. Title) pavadinimą, puslapio
aprašo metažymą ir patį URL adresą. Jeigu šie elementai tarpusavyje bus nesuderinti, tuomet paieškos
sistema gali ignoruoti šias dalis. Kitas privalumas, kurį suteikia tvarkingas URL adresas yra tas, jog
vartotojas lengviau įsimena tvarkingą URL adresą, nei skaičių ar atskirų simbolių derinį. Kaip ir kiti
paieškos atvaizdavimo elementai, vartotojui šis pavadinimas nurodo, ko jis gali tikėtis atidaręs šį puslapį.
Teisingai sukurti URL adresai yra atvaizduojami tarp paieškos rezultatų laukų – jeigu jie sutampa su
paieškos vartotojo raktiniais žodžiais – jie yra paryškinami.
Kad šis URL įrankis tinkamai atliktų savo paskirtį, reikalinga sukurti URL adresų sistemą
atitinkančią tinklapio hierarchinę sistemą. Po pagrindinio adreso pavadinimo turėtų sekti kiti raktiniai
žodžiai. Google paieškos sistema rekomenduoja pradžioje naudoti bendrinius turinio raktinius žodžius, o
gale visiškai tikslinius ir susiaurintus. URL adrese skyriai turėtų būti atskirti ,,/”, o tarpusavyje susiję
raktiniai žodžiai ,,-“ simboliais. Kai kurios svetainės naudoja statinius URL adresus vietoj dinaminių, t.y.
jog visi svetainės katalogai ir turinio skirsniai gali būti pasiekti vienu adresu. Google teigia, jog tinkamai
paruošta statinė URL adresų struktūra butų tinkamai optimizuota paieškos svetainėse, rekomenduojama
naudoti dinaminius pavadinimus dėl kitų privalumų.
Svetainės skyrių struktūra. Tiek paieškos svetainėms, tiek vartotojams yra labai svarbu, kokia yra
interneto tinklapio struktūra dar kitaip vadinama ,,svetainės medžiu”. Kiekvienas tinklapis turi būti
pagrįstas hierarchine svarbumo sistema, kuri padeda geriau orientuotis tinklapyje. Katalogų gylis neturi
būti dirbtinis, t.y. vienodos svarbos ar temos skyriai turi būti viename lygmenyje. Elektroninėse
parduotuvėse dažna klaida yra prekių katalogas padarytas ne iš tekstinės informacijos, o vaizdo nuorodų –
tai apsunkina paieškos variklių darbą, todėl Google rekomenduoja visur naudoti tekstines puslapių
nuorodas. Vienas iš Google rekomenduojamų atributų yra kiekviename puslapyje integruoti turinio gylio
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nuorodą ( angl. Breadcrumb). Ši nuoroda leis lengviau orientuotis puslapio lankytojui ar paieškos
sistemoms. Dar vienas būdas palengvinti paieškos variklių darbą yra sukurti XML failą su svetainės
suindeksuotais puslapiais. XML failas turi būti patalpintas svetainės medyje ir patvirtintas per Google
,,webmaster tool” įrankį. Tokiu būdų Google paieškos varikliai galės aiškiai matyti ir suindeksuoti visus
norimus svetainės puslapius.
Turinio kokybė. Kaip teigia Google, efektyviausias būdas internetinę svetainę padaryti matoma –
sukurti unikalų, įdomų, ieškomą ir naudingą turinio tekstą. Jeigu turinys naudingas, nuorodomis į jį bus
pasidalinta įvairiais media kanalais, taip svetainei suteikiant aukštesnį rangą tuo pačiu jai suteikiant
pranašumą paieškos svetainėje prieš kitus portalus. Rašant svetainės turinį reikia apgalvoti, kokiais
raktiniais žodžiais vartotojai gali naudotis bandydami surasti atitinkamą portalą. Tekstas privalo būti
universalus, kadangi priklausomai nuo vartotojų grupių, jis gali būti ieškomas skirtingais pavadinimais ir
raktiniais žodžiais. Skirtingų žodžių ar frazių populiarumą galima pasitikrinti Google raktinių žodžių
įrankyje. Paieškos sistemoms taipogi yra svarbus naujas tekstas, apie kurį kol kas nėra patalpinta daug
informacijos – unikalus ir tvarkingas tekstas paieškos rezultatuose pakils kur kas greičiau už populiarų ir
dažnai naudojamą. Dažnai paieškos sistemų optimizacijomis įmonės naudojasi neleistinais būdais,
norėdamos pakelti svetainės reitingus. Šiame etape būna nukopijuojami ar perdirbami kitų svetainių
tekstai ir patalpinami į portalą. Į tekstą yra įmaišomi mažai su turiniu susiję paieškos žodžiai, sukuriamas
papildomas tekstas matomas tik paieškos svetainėms, bet nematomas vartotojams – šie veiksmai yra
uždrausti Google kompanijos ir kai jie būna pastebimi, svetainės reitingas gali būti labai stipriai
sumažintas neterminuotam laikui ir padarytas leistinas optimizacijos darbas gali prarasti savo vertę.
Nuotraukų ir video medžiagos optimizavimas. Norint padaryti vizualiai įdomią svetainę neužteks
visur sudėti vien tekstinę informaciją – bus reikalinga pateikti ir grafinių elementų, kuriuose esančio
teksto paieškos svetainės nemato. Internetinėje parduotuvėje nuotraukos yra talpinamos ne tik tam, kad ji
būtų pagyvinta, bet taipogi tai yra prekių katalogas su kiekvienos prekės nuotrauka. Į grafinius elementus
yra galimybė įterpti ,,alt” nuorodos pavadinimą, kurį gali matyti paieškos sistemos. Nors šis atributas yra
vertinamas mažiau nei tekstinės nuorodos, jis gali padėti atpažinti nuotraukas ir video klipus. Visus
vaizdų failus yra patartina naudoti viename kataloge, o jų failus pavadinti pagal atvaizduojamą objektą.
Įkeliamas nuotraukas patartina konvertuoti į populiariausius formatus: jpeg, gif, png ar bmp. Nors šie
veiksmai ir yra veiksmingi, jie nėra tokie efektyvūs, kaip tekstinės nuorodos, todėl Google pataria ,,jei
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visgi nusprendžiate vaizdą naudoti kaip nuorodą, Google gauna daugiau informacijos apie nurodomą
puslapį, kai pateikiamas jo alternatyvusis tekstas”12.

,,Google AdWords” reklamavimosi kampanija
Dažnas internetinis portalas netampa sėkmingu internetiniu verslo projektu ne dėl įdėjos ar
techninio paruošimo, bet būtent dėl marketingo stokos – yra labai klaidinga nuomonė, jog gera idėja ir
gerai parengta internetinė parduotuvė ar svetainė gali tapti pelninga be investicijų į reklamą. Nors
tradicinis svetainės optimizavimas paieškos sistemoms turėtų būti organizacijų prioritetas, jis yra
pasiekiamas per ilgesnį laiko tarpą ir reikalauja ilgalaikės strategijos. Kol internetinė parduotuvė įgauna
geras pozicijas paieškos sistemose, yra būdas ją pozicionuoti pirmose paieškos svetainių vietose
naudojantis mokama reklama. Dauguma paieškos sistemų – Yahoo, Msn, Bing – teikia šią galimybę,
visgi, kaip ir natūralioje paieškoje, šios srities lyderė išlieka Google. Mokama reklama Google paieškos
sistemoje yra vadinama ,,AdWords”. CNN žinių portale buvo pristatyta 10 svarbiausių įvykių
technologijų srityje per praeitą dešimtmetį tarp kurių vienas iš dešimtuko buvo AdWords sukūrimas. Kaip
teigiama straipsnyje ,,Google sukuria AdWords sistemą ir tampa svarbiausia kompanija technologijų
srityje.”13
Google AdWords sistemos veikimą iliustruoja šis pavyzdys: Google paieškoje suvedame
„Dovanos mamai“. Dešinėje pusėje rodomos nuorodos yra įmonių pirkta reklama.

Paveikslas 68. Google AdWords sistemos veikimo pavyzdys
12
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KERSTETTER, Jim. Top 10 tech news stories of the decade. [interaktyvus]. CNN
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Tokios reklamos privalumai:
•

Mokama už paspaudimą;

•

Reklama į interneto svetainę atveda vartotoją daugiau ar mažiau susidomėjusį produktu (priklauso
nuo tikslinio raktažodžio);

•

Rezultatas iš karto;

•

Žinutę galime rodyti tik tam tikriems, mūsų pasirinktiems vartotojams.
Google jau prieš tai buvo pirmaujanti paieškos variklių sistema ir mažų mokamų reklaminių

skydelių atsiradimas šalia paieškos rezultatų Google kompaniją padarė pačia sėkmingiausia kompanija
šioje srityje. Google kompanija iš AdWords 2007 metais uždirbo 64 % pajamų – 10,62 milijardų dolerių,
o 2008 metais 66 % - 14,4 milijardų dolerių.
Kaip nurodoma Lietuvos Statistikos departamento atliktame tyrime Lietuvoje šiuo laikotarpiu
reklamos srityje buvo 33,3 % kritimas14. Nepaisant to, šiuo laikotarpiu Lietuvoje atsirado labai daug
reklamos kompanijų parduodančių AdWords paslaugas – iš to galima daryti prielaidą, jog tradicinės
reklamos dalį sparčiai užemė šis reklamavimosi būdas ir Lietuvoje.
Taigi, norint pasiekti greitą matomumą internete ,,AdWords” reklama yra vienas efektyviausių
būdų tai padaryti. Šią programą įgyvendinti galima dviems būdais – susirasti šias paslaugas teikiančią
kompaniją arba susikurti AdWords paskyrą savarankiškai. Samdant kitą įmonę ,,AdWords” raktažodžiai
gali pabrangti iki 10 kartų, kadangi reklamos įmonė bus suinteresuota, jog kuo didesnė suma būtų išleista
šiai reklamai. Dar vienas iš trūkumų naudojantis kitos įmonės paslaugomis yra konfidencialumas. Įmonė
iš išorės žinos visus projekte naudojamus raktinius žodžius, jų efektyvumą bei trūkumus – tuo tarpu ji bet
kada tas pačias paslaugas gali pasiūlyti rinkoje esantiems konkurentams ir taip sumažins pranašumą prieš
panašias prekes ir paslaugas teikiančias kompanijas. Be kita ko, įmonei dirbančiai visose paslaugų ir
prekių reklamos segmentuose bus sudėtingiau tinkamai pateikti reklaminius skelbimus negu darbuotojui
iš įmonės vidaus, kuris yra gerai susipažinęs su visa įmonės veikla. Atsižvelgiant į tai, šį reklamos būdą
yra geriausia patikėti įmonės viduje esančiam darbuotojui, atsakingam už reklamą ir rinkodarą – taip bus
galima sutaupyti reklamos biudžetą, išlaikyti sėkmės konfidencialumą bei pateikti strategišką ir efektyvią

14

Paslaugų statistika [interakytuvs]. [Vilnius]: Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, 2009

236

reklaminę kampaniją. Toliau pateikiame rekomendacijas, kaip sukurti efektyvią reklaminę kampaniją
savarankiškai 15.
Google paieškos svetainėje yra du rezultatų rodymo principai. Pirmasis yra susijęs su natūraliais
paieškos rezultatais t.y. vartotojas į paieškos lauką įveda ieškomą frazę, o Google sistema perskanuodama
visus savo suindeksuotus puslapius pateikia labiausiai atitinkančias ir patikimiausias nuorodas paeiliui.
Šalia šių rezultatų pateikiami antrieji paieškos rezultatai – mokami AdWords reklamos skelbimai.
Įmonės sukuria šiuos skelbimus ir nurodo raktinius žodžius, kuriuos įvedus į paieškos sistemą turėtų
atvaizduoti susijusius skelbimus. Esminis skirtumas su natūralia paieška yra tas, kad jie yra paremti ne
nuorodos turiniu, bet suma, kurią yra pasirengęs mokėti užsakovas. Tarp rezultatų pirmoje eilėje nuorodas
šiuo būdu galima pateikti per keletą mėnesių ar per keletą minučių. Skelbimai – nuorodos yra
atvaizduojami aukciono principu.

Paveikslas 69. Google AdWords sistemos veikimo pavyzdys

Užsakovas kiekvienam raktiniam žodžiui pateikia maksimalią sumą, kurią yra pasiryžęs mokėti už
atvaizdavimą arba paspaudimą. Skelbimų kaina yra grindžiama dviem esminiais principais – kaina už
nuorodos paspaudimą (angl. Cost-per-click) arba kainą už 1000 skelbimo parodymų (angl. Costper - 1000
impressions).
AdWords struktūra. Iš pirmo žvilgsnio AdWords reklamos paskyra ir struktūra gali atrodyti paini,
todėl reikėtų pažiūrėti kaip ji atrodo grafiškai:

15
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Paveikslas 70. Google Adwords reklamos paskyros struktūra

Kaip matome paveiksle, struktūros viršuje yra vartotojo paskyra (angl. Account). Šiame lygyje
egzistuoja penki pagrindiniai skyriai – reklaminių kampanijų valdymas, ataskaitų valdymas, analizės
skyrius, vartotojo duomenų skyrius ir mokėjimo skyrius. Paspaudus ant reklaminių kampanijų valdymo
galima matyti ir valdyti reklamines kampanijas bei skelbimus, ataskaitų valdyme galima sukurti sau arba
klientams skelbimų ir reklaminių kampanijų efektyvumo ataskaitas, analizės skyriuje yra galimybė geriau
išanalizuoti ar vykdoma reklama yra veiksminga, vartotojo duomenyse galima pasikeisti savo asmeninius
duomenis, prisijungimus ar kitą asmeninę informaciją, o mokėjimo skyriuje bus galimybė stebėti visus
savo mokėjimus ir sąskaitas. Šie nustatymai galioja visai AdWords struktūrai. Kitame lygyje yra
reklamos kampanijos (angl. Campaigns). Vienoje vartotojo paskyroje galima turėti iš viso 25 skirtingas
reklamines kampanijas. Jų lygyje yra nustatomi tokie reklamų paramterai: dienos biudžetas,
pozicionavimas pagal kalbą ir gyvenamąją vietą, kokiose tinklapiuose reklama turėtų būti rodoma,
reklamos pradžios ir pabaigos datos. Ir paskutinėje grandyje yra reklaminių skelbimų grupės (angl. Ad
groups), kurios priklauso pasirinktai reklaminei kampanijai. Viena kampanija gali turėti iki 2000
tūkstančių skelbimų grupių. Šiame lygyje yra kuriami skelbimai, kurie vėliau būna rodomi tarp paieškos
rezultatų, pasirenkami raktiniai žodžiai ir nustatoma raktinių žodžių kaina.
Reklaminės kampanijos sukūrimas. Kiekvienos reklaminės kampanijos esmė yra sugalvoti, koks
jos tikslas. Labai svarbu turėti konkretų siekį, jog būtų galima įvertinti ar ši kampanija pasiteisino ar ne.
Kampanijos tikslas gali būti - parduoti kuo daugiau pasirinktos prekių grupės produktų atitinkamoje
šalyje. Kampanija taipogi gali siekti – pasirinkto prekinio ženklo žinomumo didinimas ir pan. Šios
kampanijos gali būti labai skirtingos, bet Google kompanija rekomenduoja pasirinkti tokį tikslą, kuris
būtų kuo lengviau įvertinamas. Kai kampanijos tikslas apibrėžtas, belieka jai nustatyti konkrečius
nustatymus. Dienos biudžetas – šis biudžetas galios vienai kampanijai ir visiems skelbimams bendrai,
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kurie bus jai priskirti. Reikia gerai apgalvoti, kiek įmonė gali skirti pinigų būtent šio tikslo įgyvendinimui.
Kitas nustatymas yra auditorijos kalba t.y. kokia kalba kalbančiai auditorija šios kampanijos skelbimai
bus rodomi. Nėra prasmės skelbimų rodyti kalbomis, į kurias tinklapis nėra išverstas. Dar reikia
atsižvelgti, jog vienoje šalyje gali būti daug kitakalbių, todėl vien geografinis reklamos rodymas nėra
pakankamas. Kitas nustatymas yra būtent geografinis skelbimo pateikimas – nustatomos šalys bei miestai,
kuriose norima, kad rodytų skelbimus. Tarkim, kampanijos tikslas yra pritraukti daugiau klientų į naujai
atidarytą parduotuvę pasirinktame mieste – būtų tikslinga nustatyti, jog skelbimus rodytų tik tiksliniame
ar keletoje aplinkinių miestų. Kadangi AdWords reklama yra pateikiama dviem principais – paieškos
sistemoje ir kitų svetainių turinyje, kampanijai galima nustatyti ir šiuos paramterus. T.y. galima pasirinkti,
jog reklama būtų rodoma tik paieškos sistemose, tik svetainių turinyje arba ir ten, ir ten. Taipogi yra
galimybė nustatyti kokio turinio svetainėse reklama būtų rodoma. AdWords reklamos efektyvumas
pasireiškia per itin tikslios auditorijos nustatymą ir taikymą, todėl šie nustatymai ir yra pagrindas
sėkmingos kampanijos įgyvendinimui.
Reklaminio skelbimo sukūrimas. Reklaminio skelbimo sukūrimas gali būti sunkiausias etapas
AdWords reklamoje, kadangi jį kuriant reikia itin gerai įsigilinti, kokį tekstą reikia sukurti, jog ant jo
paspaustų būtent teikiamų prekių ir paslaugų potencialus klientas. Reklaminis skelbimas yra sudarytas iš
trijų dalių:

Paveikslas 71. Google reklaminis skelbimas

Kaip matome paveiksle, skelbimą sudaro antraštė, skelbimo tekstas ir svetainės nuoroda. Kadangi
šie tekstai yra riboti reikia nusistatyti tik pačius svarbiausius žodžius kiekvienam laukeliui. Skelbimo
antraštėje gali būti iki 25 simbolių. Antraštėje turėtų būti būtent tie žodžiai, kuriuos tikimasi, jog klientas
suves į paieškos sistemą. Jeigu suvesti raktiniai žodžiai sutaps su antrašte – jie bus paryškinti. Skelbimo
tekste iš viso gali būti iki 35 simbolių ir yra suteikiamos dvi eilutės. Skelbimo tekste turėtų būti pateikti
ne tik parduodami produktai ar paslaugos, bet ir jų pranašumas.
Google rekomenduoja naudoti tokias frazes, kaip ,,nemokamas pristatymas” ar ,,užsisakyk
internetu”. Jeigu vartotojas ieško tik informacijos ir neketina įsigyti siūlomos produkcijos, jis tikriausiai
nepasirinks šio skelbimo ir taip sutaupys neefektyvius reklamos kaštus, o jeigu vartotojas ieško būtent kur
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galėtų įsigyti produkcijos - tai patrauks jo dėmesį. Paskutinis laukelis yra svetainės URL adresas.
Skelbime rodomas URL adresas nebūtinai turi sutapti su realia nuoroda – sistema suteikia galimybę
įrašyti vieną vizualiai atvaizduojamą, o kitą realiai nukreipiantį. Taip yra todėl, kad dažniausiai skelbimai
reklamuoja konkrečią prekę ar prekių grupę, o ne visą tinklapį ir norint, kad vartotojas greičiau surastų
tai, ko ieško yra verta jį nukreipti būtent ten, o ilgas URL adresas vizualiai gali atrodyti nelabai patrauklus
arba gali viršyti leistiną simbolių skaičių. Google išskiria tokias skelbimų sėkmės pagrindines gaires16 :
•

Antraštėje naudoti tuos raktinius žodžius arba jų junginius, kurių gali ieškoti vartotojai;

•

Sukurti skelbimo turinį susijusį su tinklapio nuorodos turiniu, jog į tinklapį ateitų tik potencialūs
klientai ir jie rastų ten tai, ko ieško;

•

Turinyje naudoti žodžius, kurie vartotoją nuteiktų imtis to veiksmo, kokio yra tikimasi iš kampanijos
tikslo.
Laikui bėgant bus lengviau įvertinti, kurie skelbimai pasiteisino ir kuriuos reikia pakoreguoti ar

panaikinti, todėl skelbimo teksto sukūrimas nėra vienkartinis veiksmas. Reikia nuolat stebėti, kurie
skelbimai labiausiai padėjo pasiekti užsibrėžtų rezultatų.
Raktinių žodžių pateikimas ir analizė. Tinkamas raktinių žodžių parinkimas gali būti tiek pat
svarbus, kaip ir skelbimo teksto ar kampanijos tikslo sukūrimas. Šis etapas yra svarbus ne vien dėl to, jog
būtent pagal šiuos žodžius klientams bus rodomas reklaminis skelbimas, bet tinkamai parinkti ir tikslūs
žodžiai leis šiuos klientus atvesti į norimą puslapį su mažesniais kaštais. Google pateikia labai patogų
įrankį šiems žodžiams rasti ir įvertinti – raktinių žodžių įrankis (angl. Keyword tool). Šis įrankis leidžia
pakankamai tiksliai pamatyti, kiek kiekvienas žodis ar frazė yra ieškomi paieškos sistemose pasirinktose
kalbose ar geografinėse vietovėse. Taip pat leidžia pamatyti ar yra didelė šių žodžių konkurencija.
Generuojant raktinius žodžius pirmiausia reikėtų sugalvoti kuo daugiau raktinių žodžių ir frazių,
susijusių su siūlomomis prekėmis bei paslaugomis ir įvesti į šį raktinių žodžių įrankį. Tarp pateiktų
rezultatų bus ne tik tie žodžiai, kurie buvo suvesti, bet ir pasiūlyti Google susiję žodžiai. Sugeneravus
šiuos žodžius reikėtų atkreipti dėmesį į du pagrindinius stulpelius – mėnesio paieškos apimtys ir
reklamuotojų konkurencija. Didesni konkurencijos rodikliai automatiškai lemia ir didesnę šio raktinio
žodžio kainą, o mėnesio paieškos apimtys parodo ar ieškoma frazė yra populiari.

16
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Sekančiame etape pageidaujamus žodžius reikalinga priskirti vienai iš keturių arba kelioms
atitikmenų kategorijoms: plačiai, frazės, tiksliai arba neigiamai. Plačioje atitikmenų kategorijoje yra
talpinami raktažodžiai ir frazės, kurie aktyvuos skelbimą, jeigu bus įvestas vienas ar keli iš frazės raktinių
žodžių bet kokia eiga. Raktažodžius priskyrus į frazės raktinių žodžių kategoriją skelbimas bus
aktyvuotas, jeigu į paieškos lauką bus įvestas tekstas, kuriame bus ir raktinių žodžių junginys – jeigu
žodžių junginyje bus pašalinis žodis – šis skelbimas nebus rodomas. Tiksli atitikmens kategorija
aktyvuoja atitinkamus skelbimus tik tuomet, kai į paieškos lauką yra įvedama tiksli frazė be jokių
pašalinių raktinių žodžių nei teksto pradžioje, nei pabaigoje. Raktinius žodžius priskyrus neigiamai
kategorijai skelbimas nebus rodomas, jeigu ieškomoje frazėje bus atitinkamas raktinis žodis. Priskiriant
šiuos žodžius minėtoms kategorijoms reikia nepamiršti atkreipti dėmesį ir į kiekvieno iš jų konkurencijos
bei populiarumo parametrus.
Suskirsčius visus raktinius žodžius į šias kategorijos raktinių žodžių įrankis leidžia susigeneruoti
patogų šių grupių su žodžiais sąrašą norimu formatu. Tai padarius yra reikalinga kiekvieno žodžio bei
frazės peržiūra – ar šie raktiniai žodžiai yra tikslingi savo turiniu, taipogi ar jų kokybės bei galimos kainos
santykis smarkiai neviršyja bendros koreliacinės linijos. Sutvarkius šiuos žodžius yra reikalingas jų
susisteminimas – geriausias rezultatas bus pasiektas tuomet, kai kiekviena skelbimų grupė turės savo
individualų raktinių žodžių rinkinį. Raktinių žodžių rinkiniai gali būti paremti produktų, produktų grupės,
prekinio ženklo ar kitomis tikslinėmis temomis.
Google reklamoje vyrauja dinaminė aplinka – nuolat atsiranda daug naujovių, kurių ieško klientai
vis kitais raktiniais žodžiais. Konkurentai taipogi nuolat keičia savo strategijas pagal raktinių žodžių
galiojančias kainas, naujų paslaugų ir produktų atsiradimą. Dėl šios priežasties yra reikalingas pastovus
šių žodžių monitoringas ne tik per raktinių žodžių įrankį, bet ir savo AdWords reklamos paskyroje –
įvertinant kainą, populiarumą, kokybės rodiklius17.
Nors iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti, jog susikurti Google AdWords reklamą individualiai
nesinaudojant kitos įmonės paslaugomis yra sudėtinga – taip nėra. Google kompanija savo produktus –
AdWords, Google analytics, Webmastertool, Google Checkout, Google Sketch up, YouTube, Google
Maps - pateikia taip, jog jais galėtų naudotis kuo platesnė auditorija. Nors šių reklaminių kampanijų
sukurimui ir bus reikalingi didesni laiko kaštai – ilgalaikėje perspektyvoje jie neabejotinai turėtų atsipirkti
tikslinga, mažesnio biudžeto reikalaujančia bei atsiperkančia mokama internetine reklama. Kaip buvo
minėta CNN bei Reuters agentūrų straipsniuose18, Google AdWords reklama tapo įrankis Google
17
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kompanijai tapti galingiausia interneto technologijų srityje, todėl šis reklamos įrankis paieškos tipo
svetainėse yra neabejotinai veiksmingas ir populiarus. Kitas kryptingas bei šiuolaikinis būdas reklamuoti
savo prekes bei paslaugas internete yra socialiniai tinklai, kurių aiškus pasaulinio lygio lyderis yra
Facebook su 400 milijonų registruotų vartotojų19 , tačiau skaičiai kinta kiekvieną mėnesį.

Socialiniai tinklai
BENDRAAUTORIUS: UAB „Vitrina“
Domas Lygnugaris
Beautiforsale.eu – tai UAB „Virtina“ priklausanti
elektroninė parduotuvė. UAB "Vitrina" – tai 20
metus veikianti bendrovė, įkurta 1992 metais. Įmonė
viena iš pirmųjų Lietuvoje pradėjo importuoti
profesionalią kosmetiką grožio meistrams. Šiuo metu
įmonė yra daugelio prekinių ženklų atstovė Baltijos
šalyse ir gali pasiūlyti itin kokybiškus produktus už
priimtiną kainą ne tik grožio specialistams, bet ir
žmonėms

besirūpinantiems

savo

išvaizda.

Beautiforsale.eu svetainė yra pritaikyta tiek Lietuvos,
tiek tarptautinei klientų rinkai. Produktus vartotojai
gali užsisakyti beveik iš bet kurios šalies bei miesto.

Socialiniai tinklus galima būtų apibūdinti kaip interaktyvią socialinių ryšių formą elektroninėje
erdvėje, kuriančia ir apjungiančia tam tikrą bendruomenę per sukurtą komunikacijai platformą.

19
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Paveikslas 72. Žmones socialiniuose tinkluose apjungiantys veiksniai

Reklama socialiniuose tinkluose iki Facebook gyvavimo pradžios buvo išnaudota tik labai maža
dalimi. Tokie socialiniai tinklai, kaip MySpace ar Twitter bandė tai padaryti, bet tai netapo tokiais
išskirtiniais fenomenais, kaip Google Adwords arba Facebook ads sukurtos reklamavimosi programos.
,,Webby” dešimtmečio apdovanojimų sąraše už svarbiausius įvykius internete buvo ir Facebook
socialinio tinklo evoliucija ,,2006 metais Facebook tinklas išsiplėčia iš studentų rato iki bet kurio, kuriam
daugiau nei 13 metų”20. CNN žinių reporteris kelia tokius klausimus, kaip ,,Facebook: pasaulyje
geriausias reklamavimosi tinklas?”21 . Tokie klausimai kyla dėl to, kad priešingai nei Google AdWords ar
bet kokios kitos internete esančios reklamavimosi vietos neturi sukaupusios tiek daug asmeninės
informacijos, kiek Facebook socialinis tinklas. Kaip teigia autorius ,,Google neturi susistemintos
informacijos apie žmonių draugus bei pomėgius, o Facebook – turi. Šiuo metu Facebook yra pasiruošę
padaryti pasaulyje geriausią paieškos variklį, kuris būtų paremtas asmeniniais ryšiais bei draugystėmis.
,,Patinka (angl. like)” mygtuko sukurimas Facebook socialiniame tinklapyje įgalino apie vartotoją
sužinoti daugiau informacijos nei bet kada anksčiau”

22

. Facebook rekomendacijos mygtukai atsirado ir

buvo integruoti beveik visų tipų interneto tinklapių – naujienų portaluose, tinkliaraščiuose, skelbimų
portaluose, elektroninėse parduotuvėse ir daugelyje kitų tipų svetainių. Tokiu būdu vartotojai dalinasi
šiomis nuorodomis, skelbia juos sudominusius tinklapius bei naujienas – nuorodų dalinimasis Facebook
tinklui leidžia sukaupti didžiulį kiekį kokybiškos, naujausios informacijos. Dalį tokios informacijos

20
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Facebook panaudoja kryptingoms reklamoms. Kuriant reklaminius skelbimus Facebook tinkle galima
susiaurinti tikslinę grupę pagal geografinę vietą, amžių, lytį, raktinius žodžius, išsilavinimą, darbovietę,
santykius, kalbas, pomėgius ir kt. – kol kas nei vienas tokio mąsto tinklalapis nebuvo panaudojęs tiek
daug sukauptos informacijos susiaurinant tikslinę grupę kaip Facebook. Dėl šio Facebook unikalumo
nemažai internetinės rinkodaros ekspertų svarsto, jog šio socialinio tinklapio reklama gali ne tik labai
sparčiai augti, bet ateityje net ir viršyti Google AdWords reklamos apimtis. Ši reklama leidžia būti
kūrybiškesniems, išnaudoti ne tik tekstinius, bet ir vizualinius elementus, taipogi apibrėžti tikslinę grupę
taip tiksliai, jog reklama pasiektų tik tuos vartotojus, kurių ji neerzintu, o būtų lyg suasmeninta skelbimų
lenta.
Facebook socialinis tinklas buvo įgyvendintas 2004 metais. Kaip teigiama oficialiame tinklapyje
,,Facebook yra socialinis įrankis, kuris padeda lengviau bendrauti su draugais, šeima ir bendradarbiais.
Įmonė kuria technologijas, kurios padeda dalintis informacija elektroniniu tinklu su realaus gyvenimo
pažintimis. Kiekvienas gali tapti Facebook bendruomenės nariu ir bendrauti tarpusavyje patikimoje
elektroninėje erdvėje”

23

2010 m. Facebook socialinis tinklas turi daugiau nei 400 milijonų aktyvių

vartotojų, iš kurių daugiau nei 50% prie socialinio tinklo prisijungia kiekvieną dieną. Kiekvienas iš šio
tinklo vartotojų vidutiniškai turi po 130 susietų draugų. Šis tinklapis taipogi turi virš 160 milijonų
objektų, su kuriais tinklo vartotojai gali būti susieti – vidiniai puslapiai, grupės ar renginiai. Vienas
vartotojas savo profilyje turi vidutiniškai apie 60 susietų tokių objektų. Daugiau nei 25 milijardų
informacijos dalių būna paskelbta socialiniame tinkle kiekvieną mėnesį. Šiuo metu Facebook tinklapis
gali būti naudojamas netgi 70 skirtingų kalbų – vertimai yra ganėtinai tikslūs, kadangi į vertimo procesą
buvo įtraukti patys Facebook vartotojai. Daugiau nei 250.000 tinklapių nuo 2008 metų į savo sistemą
integravo Facebook prisijungimą24.Visi šie faktai bei statistika yra rimtas argumentas apsvarstyti, kaip
sparčiausiai auganti internetinės rinkodaros sistema gali pasitarnauti kuriamai elektroninei parduotuvei.
,,Facebook ads”, kaip ir Google adwords reklamavimosi programa yra pritaikyta lengvam jos
realizavimui t.y. jog įmonės savo reklamines kampanijas galėtų sukurti ir palaikyti savarankiškai.
Reklama socialiniame tinkle nėra identiška reklamai paieškos sistemose – kaip teigia Facebook reklamos
ekspertas ,,jeigu reklamuojatės Facebook socialiniame tinkle su tikslu akimirksniu padidinti pardavimų
apimtis – tai ne ta vieta, kur tai reikėtų daryti”25. Todėl reklamuojantis Facebook tinkle pirmiausia
reikėtų atkreipti dėmesį į tokius aspektus:

23

24

BAKER, Luke; CASCIATO, Paul. Feature – privacy chiefs keep watch over Facebook. [interaktyvus]. Reuters

Facebook
Factsheet.
[interaktyvus].
Facebook.
http://www.facebook.com/press/info.php?factsheet>.
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1. Facebook reklamos principas yra orientuotas į ilgalaikius ryšius su klientais. Facebook tinklapis yra
bendruomenės ir komunikavimo kanalas. Tai nėra ta vieta, kur klientai ieško, kur galėtų įsigyti prekių
ar paslaugų – tai ta vieta, kur jie bendrauja arba kitaip leidžia savo laisvalaikį. Google AdWords
reklama yra orientuota į tiesioginį pardavimų apimties didinimą, tuo tarpu Facebook tinkle reklaminių
skelbimų pagalba yra svarbu sukurti ilgalaikę klientų rato grandinę, kuriai būtų suteikta pakankamai
informacijos, jog prireikus atitinkamų prekių ar paslaugų, jie kreiptųsi būtent į reklamuojamą objektą.
Kad tai būtų pasiekta, reikalinga ne tik sukurti patrauklų reklaminį skydelį ant kurio žmonės
paspaustų, bet šios reklamos esmė yra, kad jie liktų sudominti tuom, kas atsiranda po paspaudimo –
reklamuojamos prekės, įdomus straipsnis, netradicinis pateikimas, informatyvus puslapis ir pan.
Pavyzdžiui, jeigu yra reklamuojama kosmetikos elektroninė parduotuvė – AdWords reklamos
skydelyje būtų tikslinga reklamuoti konkrečią prekę ar prekių grupę, o naudojantis Facebook
socialinio tinklo reklama būtų kur kas naudingiau reklamuoti straipsnį apie tai, kaip atitinkamomis
kosmetikos priemonėmis galima išspręsti vienas ar kitas problemas – jeigu straipsnis bus kokybiškas,
klientas ne tik susidomės netiesiogiai reklamuojamomis prekėmis, bet ir rekomenduos jas draugams ir
pažįstamiems.
2. Tikslinės auditorijos nustatymas. Šis aspektas yra pagrindinis privalumas prieš visas iki šiol
egzistavusias reklamos internete rūšis. Nors Google kompanija ir turi nemažai duomenų apie
kiekvieną savo vartotoją iš individualių produktų kaip Gmail elektroninis paštas, YouTube vaizdo
klipų duomenų bazė ir kt., kaip teigia CNN reporteris ,,Google tikrai stengėsi personalizuoti
reklaminius skelbimus, bet Google žinios apie klientų draugus ir pomėgius yra kur kas labiau ribotos
nei Facebook”26 . Facebook pirmoji sugebėjo ne tik surinkti šiuos duomenis taip, jog vartotojai patys
mielai jais dalinasi, bet ir panaudoti personalizuotai reklamai. Facebook tinkle sukūrus skelbimą jo
rodymą šiuo metu galima apibrėžti tokiais kriterijais27:
•

Geografinės vietos – skelbimų rodymą galima susiaurinti pagal vartotojų gyvenamąją šalį, valstiją,
provinciją arba miestą;

•

Amžių – šis požymis yra galimas daugelyje internetinio marketingo kanalų, bet jis yra vienas
svarbiausių tikslinės grupės požymių;

•

Gimimo diena – suteikia galimybę rodyti skelbimą tik vartotojams, kurių gimtadienis yra būtent tą
dieną;

26

CASHMORE, Pete. How Facebook won the web. [interaktyvus]. CNN

27

O’NEILL, Nick. The 10 Laws of Facebook Advertising no marketer can afford to ignore. [interaktyvus]. All Facebook
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•

Lytis – dar vienas populiarus tikslinės grupės kriterijus;

•

Raktiniai žodžiai – šie raktiniai žodžiai, skirtingai nei AdWords reklamoje yra susieti su žmonių
asmenine paskyra, kurioje vartotojas talpina informaciją apie savo veiklą, mėgstamas knygas, tv
laidas, filmus ir kt. Jeigu prekė yra virtuali arba yra galimybė ją pristatyti į bet kurią teritoriją, ši
funkcija yra ypač naudinga. Susiejus reklamos rodymą su vartotojo pomėgiais – produktyvumo
procentas turėtų ženkliai padidėti;
Išsilavinimas – Facebook suteikia galimybę ne tik pasirinkti standartinį šio klasifikatoriaus tipą

•

t.y. vartotojas yra baigęs pradinę, vidurinę mokyklą arba universitetą, bet leidžia netgi pasirinkti
konkrečią mokslo instituciją. Kitiems socialiniams tinklams tai padaryti neįmanoma, dėl to, jog jie
turi kur kas mažiau vartotojų, o Facebook tinklas, talpinantis virš 400 milijonų aktyvių vartotojų,
tai įgyvendinti turėjo puikų pagrindą;
Darbovietė – tai dar vienas individualus klasifikatorius padėsiantis susiaurinti tikslinę auditoriją

•

orientuojantis, pavyzdžiui, į pajamas arba veiklos sritį;
Santykių statusas – Facebook savyje kaupia tokius duomenis, kaip ar vartotojai yra susituokę,

•

išsiskyrę, susižadėję ir pan. jeigu teikiamos paslaugos yra susijusios su vestuvių paslaugų ar
prekių sfera, šis klasifikatorius gali tapti ypač svarbiu;
Kalbos – šis klasifikatorius yra būtinas skelbimo pateikimui ir yra naudojamas daugelyje reklamos

•

tinklapių;
Ryšių klasifikatorius – socialiniame tinkle žmonės nurodo įvairias veiklas, pomėgius bei hobius ir

•

ši funkcija įgalina reklaminius skelbimus padaryti preciziškai tikslingus. Tinkamai panaudojus šį
susiaurinimą skelbimas gali tapti ne erzinanti reklama, o pagalba klientui jos dar net nieškant.
Investavus į bet kokią reklamą paspaudimų sulaukti yra nesudėtinga, bet, kad šie paspaudimai
pasiteisintų – reikalinga kruopšti analizė bei tikslų nusistatymas. Šis Facebook reklamos auditorijos
nustatymas kol kas yra pagrindinis sekmės elementas išskiriantis portalą iš kitų internetinės reklamos
tiekėjų.
Reklaminio skelbimo tikslas. Kaip ir kitose reklamose, Facebook skelbime galima nurodyti, kur
klientas pateks, paspaudęs ant reklaminio skelbimo. Reikia labai tiksliai nusistatyti reklaminės
kampanijos tikslą – ar norima sukurti virtualią bendruomenę, su kuria bus nuolat komunikuojama ar
norima klientą priversti kuo greičiau įsigyti parduodamą prekę ir paslaugą. Jeigu įmonės biudžetas tai
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leidžia – visuomet geriau naudoti abu šiuos reklamos stimuliavimo būdus, bet jeigu įmonei reikalinga
pasirinkti vieną iš jų, ilgalaikėje reklamos perspektyvoje efektingesnis taps ryšių su klientais užmezgimas.
Kadangi Facebook tinklas yra skirtas bendravimui, verslo subjektams yra suteikta galimybė nemokamai
susikurti savo verslo profilį, kuriame gali būti talpinamos visos naujienos ir informacija – šią informaciją
klientai gali ir ,,užsiprenumeruoti” ,,tapti gerbėju” mygtuku, o reklaminių skelbimų panaudojimas kaip
prenumeratorių rato pildymas yra puikus kelias tai padaryti. Jeigu socialinio tinklo vartotojas taps įmonės
profilio prenumeratorius – priėjimas prie jo ir informacijos pateikimas jam taps nemokamas. Būtent taip
Facebook analitikai rekomenduoja užsitikrinti ilgalaikius ryšius su potencialiais klientais.
Tinkamo reklamos biudžeto nusistatymas. Kaip ir kiekvienoje tokio tipo reklamavimosi sistemoje
Facebook reikia pasirinkti dienos biudžetą kiekvienai reklaminei kampanijai. Kaip buvo aptarta anksčiau
– Facebook stiprioji pusė nėra tiesioginių pardavimų stimuliavimas – Facebook reklama geriausiai veikia
ilgalaikių kontaktų su vartotojais užmezgimui. Nusistatant reklaminių kampanijų dienos biudžetus reikia
nusistatyti tikslus, kokius yra siekiama pasiekti su šiuo biudžetu per atitinkamą laikotarpį. Facebook
tinkle, skirtingai nei Google AdWords reklamoje, nėra patartina nusistatyti tikslus, susijusius su
pardavimų apimties didinimu. Facebook tikslai turėtų apimtį tokius siekius, kaip vidinio Facebook
puslapio naujienų prenumeratorių pagausėjimas, grįžtačių lankytojų elektroninėje parduotuvėje procento
išaugimas, padidėjęs vartotojų aktyvumas Facebook verslo profilyje ir pan. Jeigu norima įvertinti
ilgalaikę Facebook reklaminės kampanijos naudą pardavimuose į įsigyjimo procesą galima integruoti
apklausą, pagal kurią galima būtų nustatyti, koks buvo pirminis šaltinis pagal kurį lankytojas apsilankė
puslapyje. Nusistačius visus reklaminių kampanijų tikslus galima apsibrėžti kiek už kiekvieną iš tikslų
įmonė yra pasirengusi mokėti. Šį procesą integravus į reklaminių kampanijų kurimą bei vystymą, bus
galima turėti sėkmingų ir nesėkmingų kampanijų kriterijus ir pamatysi, kurias kampanijas verta vystyti
toliau, o kurias reikėtų sustabdyti arba modifikuoti.
Sukurtų skelbimų monitoringas. Sukūrus reklaminius skelbimus yra reikalingas pastovus jų
stebėjimas. Facebook, kaip ir Google AdWords savyje turi įrankį šiems stebėjimams atlikti ir įvertinti.
Nustatyti kampanijų tikslai gali būti neįgyvendinti arba įgyvendinti, bet ryšius ir tikrąjį efektyvumą, kuris
buvo pasiektas Facebook reklamos dėka bus galima suprasti tik tinkamai išanalizavus veikiančių
skelbimų duomenis. Facebook siūlo trijų tipų ataskaitas. Reklamavimosi efektingumas (angl. advertising
performance) – šioje statistikoje bus galima matyti kiek kartų skelbimas buvo parodytas, kiek kartų ant jo
buvo paspausta, koks procentas mačiusių skelbimą juo susidomėjo bei kiek pinigų buvo išleista jo
paspaudimams. Kitas ataskaitos tipas yra demografinis (angl. responder demographics) – jis leidžia
pamatyti įvairius demografinius duomenis apie vartotojus, kurie turėjo ryšį su skelbimu. Ir paskutinis
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ataskaitos tipas yra profilio informacijos ataskaita (angl. responder profiles). Profilio ataskaitos
informacijoje galima matyti vartotojų, kurie susidomėjo skelbimu įvairią profilių informaciją – mėgiamos
knygos, filmai, muzika, tv laidos ir pan. Visos šios ataskaitos leidžia tinkamai suprasti, kokie vartotojai
yra pritraukiami vykdomų reklaminių kampanijų. Tuomet galima palyginti ar ši vartotojų grupė yra ta
tikslinė grupė, kurios buvo tikimasi sulaukti, pagal šiuos duomenis galima daryti tikslinės auditorijos
pakeitimus ir patobulinimus.
Reklama tiek socialiniuose puslapiuose, tiek paieškos svetainėse egzistuoja ypač dinaminėje
aplinkoje – todėl visus atliktus veiksmus reikia nuolat stebėti ir pritaikyti prie įmonės viduje ir išorinėje
reklamoje vykstančių pokyčių. Minėti Facebook reklamos aspektai leis suprasti, kuom reklama
socialiniuose tinklapiuose gali būti naudinga konkrečiam verslui, į ką derėtų orientuotis vykdant reklamą
socialiniuose puslapiuose ir kaip ji skiriasi nuo reklamos paieškos svetainėse. Kol kas reklamos
pardavimų apimtimis Facebook neprilygsta Google AdWords, tačiau jeigu reklamos ekspertai kelia tokius
klausimus kaip ,,ar Facebook taps dominuojantis žaidėjas visame internete ?”28 – reikėtų imtis
iniciatyvos ir pirmam pradėti savo sėkmės istoriją naudojantis naujausiomis reklamos galimybėmis.
Marketingo specialistai nusprendžia, kad jų įmonės informacijai ar produktų pristatymui verta
naudoti socialinių tinklų sukurtas platformas, nes:
•

Internetu naudojasi apie 70%, o socialiniais tinklais 38% Lietuvos gyventojų, pasaulinė statistika.

•

Interaktyvus ryšys su vartotojais: galimybė išgirsti, išklausyti, tiesiogiai bendrauti. Galimybė kartu su
vartotojais kurti paslaugas, išbandyti naujoves.

•

Svarbus informacijos šaltinis vartotojo apsisprendimo (angliškai consideration) procese, kai jis
renkasi informaciją, ką pasirinkti.

•

Pigi informacijos skleidimo priemonė, galimybė sumažinti kitų komunikacijos kanalų naudojimo
kaštus.

•

Vartotojai yra „tikri“, statistika ir informacija yra pakankamai patikima.

•

Galimybė pagerinti paieškos sistemų rezultatus su papildomu turiniu ir nuorodomis.

•

Galimybė augti greičiau nei konkurentai.
Planuojant veikmus socialiniuose tinkluose, yra įsivardinamos ir galimos grėsmes, pavyzdžiui:

28

SUTTER, John. What you should know about Facebook’s changes. [interaktyvus]. CNN
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•

Vartotojas „išlempa“ nuo prekinių ženklų dėmesio ir reikalauja materialinių dovanų, fanais tampama
iš materialinių paskatų.

•

Dėl didelio „brukalų“ ir informacijos srauto vartotojas nesigilina į informaciją, jos kokybę.

•

Vartotojai prisijungia tik 3-5 prekinius ženklus.

•

Vartotojai vienijasi pagal interesus ir vengia komercijos.

•

Kodėl vartotojų reakcijos galėtų būti neigiamos.

Reklaminiai skydeliai
Reklaminiai skydeliai yra bene pati populiariausia reklamos forma, naudijama atvesti vartotojus į
elektroninę svetainę ar socialinį portalą. Juos yra tikslinga talpinti tose elektroninėse erdvėse, kurios gali
atvesti didžiausią srautą tikslinės auditorijos vartotojų.
Reklaminių skydelių privalumai:
•

Puiki priemonė, kai reikia norima atskleisti emociją, nes galimos įvairios išraiškos formos: vaizdas,
video, garsas.

•

Patogu sukurti žinomumą, reklaminiai skydeliai pasiekia daugiau žmonių nei reklama per kitus
interneto kanalus.

•

Galima naudoti ir siekiant veiksmo (action to call).

•

Galima naudoti ne tik vaizdą, bet ir garsą.
Norint sudominti potencialius vartotojus reikia, kad reklama jų neerzintų, būtų informatyvus ir

įdomus turinys, intriguojanti antraštė.
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Paveikslas 73. Reklaminio skydelio pavyzdys

Mobilių technologijų marketingas
TEMOS BENDRAAUTORIUS: UAB „Idėjų spaustuvė“
Ernestas Žvaigždinas
UAB „Idėjų spaustuvė“ 2005 m. veiklą pradėjo kaip
marketingo
informacinių

ir

komunikacijų

technologijų

bendrovė.

rinkai,

įmonė

Augant
pradėjo

specializuotis mobilių technologijų bei marketingo
programinės įrangos gamybos srityse.

Mobilių technologijų marketingo priemonės:
•

SMS reklama;

•

„Push notification“ metodas

•

Interneto (WEB) svetainės adaptavimas mobiliems telefonams, WAP tinklapiai;

•

Programėlė (įskaitan žaidimus);

•

Reklaminiai skydeliai;

•

QR kodų integracija.
SMS reklama. SMS reklamos tikslas – pardavimų skatinimas, dažniausiai orientuotas į lojalius

klientus, kurie yra prisiregistravę kaip įmonės produktų vartotojai. Populiariausi vartotojų registracijos
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būdai: vartotojas užpildo anketas pardavimo taškuose ar elektroninėje terpėje, vartotojai patenka į
registruotų sąrašus išsiimant lojalumo korteles.
Planuojant ir vykdant SMS reklamą svarbu žinoti šiuos kriterijus:
•

Identifikuoti ir atsirinkti tikslinį segmentą, kuriam siunčiama informacija yra ar gali būti aktuali;

•

SMS reklama suteikia galimybę pasiekti didelį srautą vartotojų už mažaą kainą;

•

Apie 20% siunčiamų SMS grįžta atgal, nes žmonės dažnai keičia mobilius telefonus;

•

Analitika. Turint lojalių klientų duomenų bazes, kuriuose yra jų identifikavimo duomenys, galima
nustatyti ar klientas reagavo į pasiūlymą ir pirko, taip pat galimas ir procesas, kuomet pagal pirkinių
kvitus yra nustatoma perkamiausia vartotojo prekė, skatinant jo lojalumą prekei įsigyti siunčiami
specialūs pasiūlymai.
„Push notification“ metodas. „Push notification“ metodas 2009 m. buvo sukurtas Apple, o vėliau

ir kitų kompanijų, kaip galimybė per jų serverį tiesiogiai siųsti tekstus, garsus, ženklinimus į prietaisuose
esančias programėles reklamos ir komunikacijos tikslais.
Interneto (WEB) svetainės adaptavimas mobiliems telefonams, WAP tinklapiai. Interneto
svetainė jau patapo būtinybė kiekvienai organizacijai, tačiau progresuojant mobiliai industrijai atsiranda
poreikis savo svetainę adaptuoti mobiliai erdvei. Žmonės vis daugiau laiko praleidžia naršydami internetą
telefone, todėl tenka svetaines pritaikyti telefonų ekranams, kurių parametrai dažnai kinta nuo gamintijojo
ar modelio.
Pagrindinės geros mobilios svetainės savybės:
•

Rezoliucijos pritaikymas visiems galimiems prietaisams;

•

Patogi ir intuityvi piršto lietimui pritaikyta navigacija.
Žemiau pateikiamios neadaptuotos ir adaptuotos mobilios svetainės.

http://www.sportchalet.com/
Neadaptuota mobili svetainė telefono ekranui

Adaptuota mobili svetainė telefono ekranui
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Paveikslas 74. Neadaptuotos ir adaptuotos mobiliosios svetainės palyginimas ()

http://www.gatorade.com/
Neadaptuota
ekranui

mobili

svetainė

telefono Adaptuota mobili svetainė telefono ekranui
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Paveikslas 75. Neadaptuotos ir adaptuotos mobiliosios svetainės palyginimas (2 variantas)

Programėlė (mobili aplikacija). Programėlių kūrimo procesas:
1) Įsivertinama koks turėtų būti programėlės turinys, kad atitiktų įmonės tikslus ir uždavinius.
•

Kokios galimos integracijos su esamomis sistemomis ir duomenimis;

•

Kokios galimos papildomos funkcijos.

2) Nustatoma komercinė nauda:
•

Kaip programėlė įtakos produktų pardavimus;

•

Kokią pridėtinę vertę kurs programėlė, pavyzdžiui, vartotojų lojalumas ar paslaugos kokybės
gerinimas – patogumas.

3) Nustatoma nauda klientui:
•

Kokią pridėtinę vertę klientui suteiks programėlė ar jos funkcija;

•

Kaip patraukti vartotojo dėmesį, jog jam būtų aktualu naudotis programėle.

4) Įsivertinama, kokioms platformoms – mobilių telefonų įrangos sistemoms, tikslinga gaminti
programėles.
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Ekzistuojančios platformos:
•

Android

•

Apple iOS

•

BlackBerry

•

Symbian

•

Windows

•

Kiti

Šiuo metu platformų globalus pasiskirstymas pagal parduodamų prietaisų skaičių:

Paveikslas 76. Platformų globalus pasiskirstymas pagal parduodamų prietaisų skaičių

Prognozuojama, jog Apple ir Android ir toliau išliks dominuojančiomis platformomis.
Optimaliausią rezultatą suteikia integruotas programėlės sprendimas:
o kuomet programėlės turinys pritaikomas skirtingoms mobilių telefonų platformoms.
o kuomet programėlių turinys integruojamas su kitais kanalais: socialiniai tinklai, WEB, TV. Tai
suteikia galimybę pasiekti itin plačią auditoriją. Kuriant programėlę, tikslinga pagalvoti ne tik
apie integraciją su vidiniais įmonės kanalais, WEB ar Facebook profiliu, bet apgalvoti kokių
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kitų organizacijų elektroninės erdvės integracija galima, kad pasiekti kuo platesnę tikslinę
auditoriją ar atskirus segmentus.
4) Įsivertinti ar bus mokamų paslaugų ar ne ir jei bus, kaip jas apmokęstinti.
•

Per esamas bankų sistemas;

•

Per operatorius, įtraukiant mokėjimą į sąskaitą už telefono paslaugas;

•

Per trečių šalių sprendimus.

5) Įsivertinti programėlių teikiamas galimybes ir jas pritaikyti prie savo marketinginės kampanijos ir
veiklos. Kelios galimybės, kurias teikia programėlės:
•

Greitas pasiekiamumas. Vartotojai dažniausiai mobiliuosius telefonus turi prie savęs, tad
informaciją jis gauna tuoj pat, kai ji yra siunčiama.

•

Lengvai ir greitai pateikiamas turinys: tekstai, vaizdai, naujienlaiškiai iš karto patenka į visus
informacinius kanalus, kurie yra integruoti programėlės sprendime.

•

Programėles parsisiunčia tikslinė auditorija, kuri domisi pateiktomis paslaugomis ar prekėmis, jas
ketina įsigyti ar vartoja nuolat.

•

Pasiekiamumas. Programėlė gali būti pateikiama į globalias programėlių parduotuves, įvairiomis
kalbomis, o parsisiūsti gali bet kas, kas turi tinkamą mobilų įrenginį, nesvarbu kokia šalis.

•

Greitas pardavimus skatinančios reklamos pateikimas, akimirksniu galima išsiuntinėti naujienas,
pasiūlymus, kuponus visiems registruotiems vartotojams, ar tiems, kuriems siunčiama informacija
gali būti aktuali.

•

Informaciją mobiliame telefone patogu išsaugoti, ją vartotojas nešiojasi su savimi.

•

Tiesioginė komunikacija su vartotoju. Mobilus telefonas suteikia galimybę vartotojui iš karto
susisiekti su tiekėju, bet kur, kur vartotojas bebūtų.

•

Analitika – vartotojo elgsena galima analizuoti kaip ir internetineje erdveje iki šiol, tačiau
papildomai galima įtraukti parametrus, kuriuos jis atlieka nuėjęs nuo kompiuterio ir naudodamas
telefoną realioje erdvėje, o tai suteikia jo lokacijos ir kitos veiklos duomenis.
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•

Virusinės sklaidos galimybės. Integruojant socialinius tinklus, galima savo veiklą, nuotraukas,
nuomonę dalintis akimirksniu su draugais.

•

Mobilaus apmokėjimo funkcija suteikia galimybes pardavimams naujame kanale.

•

Įmonės, kurios jau šiandien gaminasi programėles yra vertinamos kaip dinamiškos ir inovatyvios.

•

Planuojant marketingo veiksmų kompleksą programėlėje, reikia numatyti kaip bus gerbiamas ir
išlaikomas vartotojo privatumas.

6) Sukurti programėlės skatinimo kampaniją.
•

Kaip vartotojai sužinos apie programėlę;

•

Kas juos motyvuos parsisiųsti programėlę.

Reklaminiai skydeliai

Pasaulyje yra daug organizacijų, kurios yra sukūrusios reklaminių skydelių tinklus, pionieriai:
Apple „iAd“ ir Google „admob“. Jie suteikia kelias galimybės:
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1) Jei esi programėlių gamintojas ir nori uždirbti iš reklamos jose, yra galimybė įsidiegti reklaminių
skydelių tinklų įrankius ir transliuoti reklamą savo programėlės vartotojams.
2) Jei nori reklamuotis mobilioje erdvėje, gali kreiptis į tau priimtiną reklaminių skydelių tinklą, kurie
tavo reklamą transliuos savo klientų programėlėse.
Kaip pavyzdį pateiksime Apple „iAd“ tinklo duomenis ir galimybes. Tačiau verta atkreipti dėmėsį
ir į kitus tinklus.
2012 m. kovo mėnesio duomenimis:
•

Apple vartotojai yra parsisiuntę daugiau kaip 15 milijardų programėlių;

•

Apple yra pardavę 315 milijonų iOS prietaisų;

•

Jų vartotojai praleidžia vidutiniškai 73 minutes per dieną naudodami programėles;

•

Vidutiniškai praleidžia apie 60 sekundžių prie iAd tinklo reklamų.
„iAd“ tinkle reklama gali būti taikoma konkrečiai žmonių grupei pagal šias kategorijas:

•

Demografiniai duomenys;

•

Aplikacijų duomenys;

•

Mėgstami muzikos, kino, TV žanrai;

•

Lokacijos duomenys;

•

Prietaiso duomenys (iPhone, iPad, iPod)

•

Tinklo duomenys (WiFi, 3G)
Reklamų skydeliuose galima:

•

Įkelti į vartotojo kalendorių priminimą, prekių sąrašą ar kitą su laiku susijusią funkciją;

•

Išsiųsti reklaminius el. Laiškus;

•

Rodyti 3D grafiką;

•

Rodyti video, garso medžiagą;
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•

Parsisiųsti į telefoną kuponus, receptus, programėles ar kitokią skaityminę medžiagą;

•

Rodyti žemėlapį ir aplinkui vartotoją esančią informaciją;

•

Dalintis turiniu.

QR kodų integracija. Kadangi didžioji dalis mobilių prietaisų turi integruotas kameras, atsiranda
galimybė turėti „kišenėje“ kodų skanavimo prietaisą. Kodai šiuo atveju gali būti įvairūs, kaip QR,
brūkšninis, privatūs kodai ir kt. Jie savije gali laikyti informaciją, kurią nuskanavus su mobiliu prietaisu
gali iš karto būti nukreiptas į paslaugą, svetainę ar teksto laukelį.
Kaip pavyzdį pateiksiu sėkmingą QR kodų panaudojimą:
Pietų Korėjoje “Tesco” parduotuvių tinklas turi mažiau parduotuvių už Nr.1 parduotuvių tinklą, o
korejiečiai taupydami laiką mėgsta apsipirkti greta esančiose vietose. “Tesco” turėjo sugalvoti kaip tapti
lyderiu, nedidinant parduotuvių skaičiaus.
“Tesco” sugalvojo iškabinti savo prekių plakatus populiariose vietose, prie kiekvienos prekes
pritaikant QR kodą, kurį nuskanavus galima užsisakyti prekę į namus. Šio sprendimo rezultate
pardavimai išaugo 130%.

Paveikslas 77. QR kodų naudojimas prekybos tinkle „Tesco“
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4.6. Reputacijos ir įvaizdžio valdymas
Reputacija pastaruosius keturis dešimtmečius kelia marketingo specialistų ir mokslininkų
susidomėjimą. Reputacija yra kilusi ir nagrinėjama įvairiose mokslo šakose, kaip: ekonomika,
marketingas, vadyba, sociologija ir psichologija.
Pastebima esminė problema dėl skirtingų ir dažnai klaidinančių požiūrių į reputaciją ir įvaizdį.
Nustatyta, kad reputacija ir įvaizdis dažnai suvokiami identiškai, visiškai skirtingai arba nurodomas jų
tarpusavio ryšys.
Teisingiausiai reputacija suvokiama kaip ilgame laikotarpyje susidaręs požiūris į organizaciją,
kuris priklauso nuo kasdienių organizacijos įvaizdžių, kuriuos susidaro visuomenė ir atskiros jos
visuomenės dalys, kaip: vartotojai, darbuotojai, žiniasklaida ir t.t.
Reputacija gali būti apibrėžta kaip visų susijusių suinteresuotų grupių (vartotojų, darbuotojų,
tiekėjų ir kt.) suvokimai ir įvertinimai organizacijos veiklos, produktų, paslaugų, asmenų ir kt. atžvilgiu ir
pagarba organizacijai, kuri kyla iš visų šių faktorių.
Reputacija gali būti apibrėžta kaip kolektyvinių tikėjimų rinkinys apie organizacijos galimybes
patenkinti įvairių suinteresuotų grupių interesus.
Reputacijos svarba organizacijoms nėra abejojama. Rūpestis geros reputacijos kūrimu ir išlaikymu
išplito daugelyje organizacijų. Šiandienos verslo pasaulyje vargiai atsirastų organizacija, abejojanti geros
reputacijos svarba. Reputacija, jos vertinimas ir valdymas yra viso pasaulio lyderiaujančių organizacijų
planuose. Reputacija ir jos valdymas tapo svarbus visų tipų ir dydžių organizacijoms, nes reputacija yra
ypač svarbi siekiant verslo tikslų. Organizacijų vadovai pripažįsta reputacijos svarbą organizacijoms ir jų
sėkmei. 24 proc. aukščiausio lygio vadovų reputaciją laiko kaip esminį dalykų formuluojant strategiją.
Egzistuoja daug priežasčių kodėl organizacijos turi domėtis reputacija. Per pastarąjį dešimtmetį
organizacijos įsivėlė į nemažai incidentų, kurie turėjo neigiamos įtakos jų reputacijai. Šie incidentai kilo
ne tik organizacijų nekontroliuojamų veiksmų, kaip produktų padirbinėjimas, rezultate. Nurodomi ir
organizacijų kontroliuojami veiksmai, kaip kokybės praradimas, aplinkos užteršimas, darbuotojų
diskriminacija ar blogos darbo sąlygos, kurie neigiamai įtakoja reputaciją. Nei viena organizacija nėra
atspari incidentams, kurie gali greitai pabloginti reputaciją, neigiamai paveikti organizacijų veiklą ir
įtakoti mažesnes pajamas.
Gera reputacija turi eilę naudingų rezultatų ir pasekmių organizacijoms. Dėl šios priežasties
reputacija užima vis svarbesnį vaidmenį organizacijose joms suteikdama galimybes sukurti ir išlaikyti
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rinkos dalį, įtakoti vartotojų ir kitų žmonių nuomonę. Taip pat reputacija įtakoja kiek patrauklia yra
laikoma organizacija. Gera reputacija laikoma kaip vienas vertingiausių organizacijos turtų, kuris
sumažina visuomenės netikrumą apie organizacijos ateities veiklas, sustiprina organizacijų konkurencinį
pranašumą, prisideda prie visuomenės pasitikėjimo ir sukuria vertę padidindama organizacijos galimybes
nustatyti didesnes kainas už produktus ar paslaugas.
Reputacija organizacijoms teikia tokias naudas, kaip:
•

sėkmingesnė organizacijos veikla/ efektyvumas,

•

finansinės naudos,

•

didesnis pelnas,

•

mažesni kaštai,

•

didesnė organizacijos akcijų paklausa/ investicijų pritraukimas,

•

didesnė rinkos vertė/ akcijų kainos,

•

kokybės signalas,

•

pirmenybės teikimas produktams ir paslaugoms,

•

dažnesni/ didesni pirkimai,

•

aukštesnės produktų/ paslaugų kainos,

•

mažesnis jautrumas kainoms,

•

organizacijos patrauklumas,

•

organizacijos išskirtinumas konkurentų tarpe,

•

konkurencinis pranašumas,

•

visuomenės pasitenkinimas/ pasitikėjimas,

•

palanki visuomenės elgsena,

•

palanki vartotojų elgsena,

•

vartotojų pritraukimas/ išlaikymas,
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•

vartotojų lojalumas,

•

darbuotojų pritraukimas/ išlaikymas,

•

darbuotojų pasitenkinimas/ pasitikėjimas,

•

darbuotojų lojalumas,

•

organizacijos kaip darbdavio patrauklumas,

•

palankesnis žiniasklaidos požiūris.
Manoma, kad kartais gera reputacija turi neigiamą poveikį organizacijoms. Pavyzdžiui, gerą

reputaciją turinčios organizacijos susiduria su žymiai didesniais vartotojų lūkesčiais. Neigiamas
reputacijos poveikis organizacijoms yra retai pasitaikantis, todėl organizacijos turi siekti turėti gerą
reputaciją visuomenės tarpe.
Norint suvokti kaip kuriama reputacija, reikalinga atskirti kas yra organizacijos identitetas,
įvaizdis ir reputacija.
Identitetas yra tai, kas iš tikrųjų yra organizacija. Tai yra tikroji organizacijos pusė, jos realybė.
Įvaizdis yra trumpalaikis ir momentinis organizacijos suvokimas visuomenės ar individų požiūriu.
Reputacija yra ilgalaikis organizacijos suvokimas, požiūris į ją ir jos vertinimas visuomenės
akimis.
Organizacijos identitetas ir įvaizdis yra esminiai reputacijos formavimo ir valdymo komponentai.
Reputacija yra formuojama ir valdoma vystant identitetą, kuris komunikuojant su visuomene jos mintyse
sukuria įvaizdį, o ilgesniame laikotarpyje – reputaciją. Identitetas padeda sukurti įvaizdį, o pakartotini
įspūdžiai organizacijos identiteto atžvilgiu gali per tam tikrą laiką suformuoti reputaciją.
Visgi, tarp identiteto, įvaizdžio ir reputacijos gali egzistuoti skirtumai. Manoma, kad identitetas
gali būti geras, tačiau tarp suinteresuotų grupių susiformavęs įvaizdis – blogas. Organizacija gali turėti
pozityvų įvaizdį, bet blogą identitetą. Organizacija taip pat gali turėti gerą reputaciją, tačiau turėti
netinkamą įvaizdį. Atvirkštinė situacija taip pat galima: geras įvaizdis gali neatitikti prastos reputacijos.
Visgi, daugelis praktikų, konsultantų ir akademikų pabrėžia identiteto, įvaizdžio ir reputacijos
suvienodinimo svarbą.
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Identitetas. Identitetas traktuojamas kaip reputacijos formavimo ir valdymo atsvaros taškas arba
reputacijos pagrindas. Gera reputacija yra visuomet grindžiama geru identitetu, kuris gali būti
suformuotas tik per nuoseklią ilgalaikę veiklą. Pastovus identiteto naudojimas ir atskleidimas įvairiomis
formomis padeda suinteresuotoms grupėms pažinti organizaciją, todėl identitetas yra kuriamas siekiant
per laiką suformuoti palankią reputaciją.
Tiksliausias būdas apibrėžti identitetą yra jį sulyginti su tuo kas yra tikra apie organizaciją, nes
identitetas yra organizacijos realybė ir unikalumas. Identitetas atspindi organizacijos vidų ir gali būti
apibrėžtas kaip organizacijos veidas, tikslai ir vertybės, kurie sukuria individualumo ir skirtingumo
jausmą. Identitetas yra organizacijos savęs pateikimas visuomenei ir priemonė, kuria ji save atskiria nuo
visų kitų organizacijų. Identitetas atspindi unikalias organizacijos charakteristikas arba jos kultūrą, kuri
atsiranda iš organizacijos atstovų elgsenos. Taigi, identitetas turi būti traktuojamas kaip esminė ir
pagrindinė organizacijos charakteristika, kurią vertindama visuomenė susikuria tam tikrą įvaizdį ir
reputaciją.
Organizacijos identitetas susideda iš tokio organizacijos savybių rinkinio – komunikacijos
(žodinių žinučių), elgsenos (remiamų iniciatyvų ir veiksmų) ir simbolizmo (vizualinių ir garsinių
simbolių) – kurių pagrindu yra apibūdinama organizacija. Organizacijos elgsena yra pats svarbiausias
identiteto komponentas, nes visuomenė organizacijas dažniausiai vertina pagal jų veiksmus.
Organizacijos identitetas labai dažnai ir deja klaidingai yra siejamas tik su vienu jo elementu –
vizualiniu identitetu, kuris susideda iš penkių esminių komponentų:
•

organizacijos pavadinimo,

•

logotipo/ simbolio,

•

šrifto,

•

spalvų,

•

šūkio.
Organizacijos pavadinimas. Iš įvairių organizacijos vizualinio identiteto elementų, labiausiai

svarbus yra organizacijos pavadinimas. Pavadinimas apibūdina organizacijas – ką jos daro, ką atstovauja
ir jų siekius. Pačioje komercinių organizacijų kūrimosi pradžioje, daugumai organizacijų buvo duodami
pavadinimai, kuriuose įvardinamas organizacijos įkūrėjas. Tai buvo būdas užtikrinti vartotojams ir
investuotojams, kad patikimas žmogus valdo organizaciją. Toks organizacijų pavadinimų sudarymo
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būdas vis dar naudojamas pavyzdžiui audito ir konsultacinių firmų bei teisės kontorų. Kita anksčiau
naudota praktika – organizacijoms suteikti pavadinimus remiantis jų pagrindiniu gaminamu produktu,
pavyzdžiui Campbell Soup Company, US Steel ir t.t.
Išskiriama dešimt organizacijų pavadinimų tipų:
•

įkūrėjų pavardės (Ford, Philips, Rolls-Royce, Hewlett-Packard, Nestle),

•

vieta (Lloyd‘s of London, Saks-Fifth Avenue),

•

gyvūnai ir kita (Shell, Apple, Jaguar),

•

apibūdinantys (Holiday Inn),

•

sutrumpinimai (Nabisco (The National Biscuit Co)),

•

inicialai (ABC, IBM),

•

abstraktūs (Kodak, Xerox),

•

analogiški (Burger King, Nike (graikų pergalės deivė)),

•

dinamiški (Whirlpool, Speedo),

•

sudaryti (Coca-cola (iš kokainmedžio lapų ir kolamedžio riešuto)).
Sudarant ar renkantis organizacijos pavadinimą rekomenduojama atsižvelgti į keletą taisyklių:

1. Pavadinimai yra geriau suprantami, kai juos kuriant pirmiausia ištestuojamas jų skambesys. Tai yra,
jei pavadinimas gerai skamba ausiai, jis bus gerai suprantamas perduodant bet kokia komunikacijos
priemone.
2. Kai organizacija gamina naują produktą ar teikia naują paslaugą, kurios vartotojai tikrai nori, galima
naudoti nieko nereiškiantį žodį, kaip Kodak, Coca-cola, Xerox ir t.t. Kai naujas produktas yra geras,
vartotojai noriai išmoksta, kad Xerox reiškia kopijavimo aparatus, Coke reiškia kolą, o Kodak reiškia
fotoaparatus.
3. Reikia vengti taip vadinamų „alfabeto mišinio“ pavadinimų, kaip ABC, CBS, CNN, NBC ir t.t. Tik
kai organizacija dominuoja kategorijoje arba tampa labai žinoma, saugu naudoti organizacijos
inicialus.
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4. Pavadinimą turi būti lengva ištarti, pasakyti paraidžiui ir atsiminti šalyse, kuriose jis naudojamas.
Pavyzdžiui, Lietuvoje L‘occitane savo internetiniame puslapyje vartotojus mokino kaip ištarti
pavadinimą. Be to, bereikšmis pavadinimas turi neigiamą vertę. Bayerische Motorenwerke išsprendė
šią problemą naudodami pavadinimą BMW.
5. Reikia vengti pavadinimų su šalies nuoroda arba žodžiais „Continental – žemyninis“, „General –
bendras“, „Global – pasaulinis“, „International – tarptautinis“, „National – nacionalinis“. Šie žodžiai
yra per daug dažnai naudojami ir dažniausiai atspindi organizacijos troškimus, o ne realybę.
6. Negalima žaisti semantinių ar kitų žaidimų su pavadinimu. Geras pavadinimas yra pirma suviliojimo
fazė, tačiau jis neturėtų būti mįslė. Čia kalbama apie įvairių dievų, deivių vardų naudojimą, kur nėra
prasmės.
7. Reikia būti atsargiems keičiant pavadinimą. Kartais pavadinimą geriau perpozicionuoti, nei pakeisti.
Pavyzdžiui, American Express seniai išsiplėtė už Amerikos ribų, tačiau pavadinimo keisti buvo
neverta ir to nebuvo padaryta, tačiau buvo pakeistas pozicionavimas išplečiant į tarptautinę rinką.
8. Dažna priežastis organizacijos pavadinimo keitimui yra organizacijų susijungimai ar savininkų
pasikeitimas. Profesionalių paslaugų versle, tokia veikla sąlygoja vienus prasčiausių organizacijų
pavadinimų. Pavyzdžiui, pradžioje buvo įkurta Saatchi&Saatchi Anglijos reklamos agentūra. Vėliau
susijungus su Garland-Compton agentūra, jie tapo Saatchi&Saatchi Garland-Compton. Dar vėliau
agentūra buvo pavadinta Saatchi&Saatchi Compton Worldwide. Visgi, visą laikotarpį agentūra
geriausiai buvo žinoma kaip Saatchi&Saatchi.
9. Dar viena rizika organizacijai siejama su trumpų pavadinimų naudojimu, nes kai žmonės nemėgsta
organizacijos, pavadinimo raides naudoja pasišaipyti iš jos. Pavyzdžiui, Amerikoje Ford buvo
vadinamas „Fix Or Repair Daily“.
Logotipas ir simbolis. Logotipas yra organizacijos identifikacijos ženklas. Pavyzdžiui, šveicarų
maisto gamintojas – Nestle turi pavadinimą ir logotipą su simboline reikšme. Nestle Šveicarijos vokišku
dialektu reiškia „mažą lizdą“, todėl logotipas vaizduoja paukštį maitinantį mažą paukštelį savo lizde (kas
yra labai tinkama maisto organizacijai).
Keletas logotipų yra pasiekę pasaulinio masto atpažinimą. Apple prakąstas obuolys yra laikomas
vienu pasaulyje geriausiai žinomų korporatyvinių logotipų. Tyrimai rodo, kad paveikslai sulaukia
didesnio dėmesio ir yra lengviau atsimenami bei atpažįstami, nei žodžiai. Taip pat konkretūs žodžiai yra
geriau, nei abstraktūs žodžiai. Be to, tam tikros spalvos turi kultūrinę reikšmę, t.y. kas tinka vakarų
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pasauliui, gali nebūti tinkama rytams. Todėl verta išskirti keletą pasiūlymų, padedančių sukurti
atpažįstamą ir įsimenamą organizacijos logotipą:
1. Susieti organizacijos pavadinimą ir logotipą (pvz. Apple obuolys).
2. Pasirinkti logotipą, kuris atkuria organizacijos pavadinimą (pvz. Jaguar, Shell).
3. Sukurti šūkį logotipui (ir/ arba organizacijos pavadinimui), kad žmonės žinotų trokštamą asociaciją
(pvz. 3M – inovacijos).
4. Naudoti simetrišką struktūrą (pvz. Nike ženklas).
5. Vizualinį identitetą susieti su reklama (varpas - Taco Bell, reklamos tema „ieškok varpo“, naudojamas
varpo garsas).
6. Vizualinį organizacijos identitetą naudoti ant visų produktų.
Spalva. Įrodyta, kad žmonės greičiau pastebi spalvą, nei figūrą ir ilgiau išlaiko dėmesį.
Pavyzdžiui, Coca-cola raudona ir balta spalvos, McDonald‘s geltoni lankai yra svarbūs įsimenant ir
atpažįstant organizaciją. Tyrimai rodo, kad tam tikros spalvos gali sukelti nuspėjamas emocijas ir
psichologinį efektą. Kultūrinis kontekstas, kuriame naudojamos spalvos taip pat gali būti svarbiu.
Pavyzdžiui, balta spalva dažnai simbolizuoja tyrumą ir švarą, tačiau kai kuriose šalyse tai yra gedulo
spalva.
Spalvų tyrinėtojai nustatė, kad bendrąją prasme skirtingos spalvos turi tokį efektą žmonėms:
1. Raudona dažnai suvokiama kaip energija, jausmingumas ir gyvumas.
2. Mėlyna reiškia autoritetą, atsakomybę ir ramybę.
3. Ruda yra žemiška, nebeprasmiška spalva.
4. Žalia yra rami, atgaivinanti ir tyli.
5. Pilka sukuria orumo ir saugumo jausmą.
6. Geltona yra draugiška ir linksma, tai laimingiausia iš spalvų.
7. Tamsesnės spalvos yra stipresnės.
8. Juoda ir balta bei auksinė ir sidabrinė yra prestižo spalvos.
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Šriftas. Šriftų pasirinkimas yra labai didelis, tačiau tuo pačiu dar reikia pasirinkti jo dydį ir stilių
(didžiosios ar mažosios raidės, plonos ar pastorintos, tiesios ar pakreiptos ir t.t.). Dėl tokių didelių
galimybių, atrodytų kiekviena organizacija turėtų naudoti skirtingą šriftą, tačiau taip nėra. Reklamos
agentūros pastebėjo, kad yra labai mažai šriftų tinkamų lengvai komunikacijai ir atpažinimui. Pavyzdžiui,
nors didžiosios raidės sunkiau skaitosi, tai yra vienas dažniausiai naudojamų šriftų, kai organizacija turi
vieno žodžio pavadinimą.
Išskyrus savitą Coca-cola šriftą, nei vienas mūsų turbūt neatsimintų tokių garsių organizacijų kaip
Toyota, McDonald‘s, Pepsi, Kodak ir kt. naudojamų šriftų. Atrodytų, kad jokio skirtumo kaip
organizacija rašo savo pavadinimą, kokias naudoja spalvas, kol jis išsiskiria iš kitų ir yra aiškus. Tačiau
kai kurie šriftai gali perduoti subtilią reikšmę apie organizaciją. Pavyzdžiui, manoma, kad aukštos ir
siauros raidės su pagrąžinimais atrodo elegantiškai, apvalios ir storos raidės atrodo draugiškai, šriftas kaip
ranka rašytas perteikia žmonių asmenybę, o didžiosios raidės perduoda autoritetą. Taigi, jei žmonės daro
tokias išvadas, svarbu tai įvertinti renkantis tam tikrą šriftą.
Šūkis. Dauguma organizacijų turi ir naudoja tam tikrą šūkį. Šūkis naudojamas dėl daugelio
priežasčių. Pavyzdžiui, Lexus šūkis „be kompromisų“ vartotojams suteikia pažadą ir darbuotojams
primena apie trokštamą automobilio kokybę. Pagrindinė kritika organizacijų šūkiams yra ta, kad šūkiai
dažnai būna bereikšmiai, banalūs ar sureikšminantys organizaciją. Todėl geriausias būdas sukurti šūkį yra
jį kurti remiantis organizacijos vizija.
Įvaizdis. Aktyvus įvaizdžio kūrimas yra svarbiausias organizacijų rūpestis suinteresuotų grupių
atžvilgiu formuojant ir valdant reputaciją. Įvaizdis reprezentuoja realybę ir yra grindžiamas organizacijos
tikromis savybėmis ir veiksmais. Įvaizdis yra identiteto refleksija, t.y. kaip kiekviena suinteresuota grupė
mato organizaciją. Įvaizdis yra momentinis vaizdas sąmonėje, kurį suinteresuotos grupės turi
organizacijos atžvilgiu tam tikru konkrečiu laiko momentu. Visgi, svarbu prisiminti, kad įvaizdis gali
atitikti organizacijos savęs supratimą ir tiksliai apibūdinti esminius organizacijos simbolinius bruožus
arba neatitikti.
Įvaizdis gali būti suformuotas organizacijos, bet nėra jos kontroliuojamas. Organizacija siekdama
įtakoti įvaizdį tai gali padaryti tik per identiteto valdymą. Taigi, būtų sunku suformuoti gerą įvaizdį nesant
tinkamam identitetui. Todėl įvaizdis gali būti laikomas organizacijos identiteto reprezentacija.
Įvaizdis gali būti sustiprintas ar pakeistas pozityviu, organizacinėmis pastangomis formuojant ir
valdant identitetą. Jei identitetas yra gerai valdomas, rezultate gaunamas įvaizdis, kuris tiksliai atspindi
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organizacijos vertybes, tikėjimus ir strateginę kryptį. Visgi, ryšys tarp identiteto ir įvaizdžio yra abipusis:
identitetas įtakoja įvaizdį, bet įvaizdis taip pat gali įtakoti identitetą.
Įvaizdis susideda iš visų suinteresuotų grupių organizacijos interpretacijų arba įspūdžių. Įvaizdis
yra suinteresuotų grupių įspūdžių visuma apie tai, kaip organizacijos save sąmoningai arba atsitiktinai
reprezentuoja. Įvaizdis yra siejamas su patirtimis, tikėjimais, jausmais, žiniomis, asociacijomis ir
impresijomis arba įspūdžiais, kuriuos apie organizaciją turi kiekviena suinteresuota grupė. Taigi, įvaizdis
traktuojamas kaip suinteresuotų grupių bendri įspūdžiai apie organizacijos savitų simbolių rinkinį.
Reikia atsiminti, kad organizacija neprojektuoja vieno vienintelio įvaizdžio. Organizacija gali
turėti daugiau nei vieną įvaizdį ir jie gali būti nevienodi, nuo ko nukenčia reputacija. Organizacijos turi
daug suinteresuotų grupių su įvairiomis biografijomis, tikslais ir priklausomybės lygiais, todėl negalima
tikėtis, kad egzistuos atskiras, bendras ir pastovus įvaizdis. Realybėje suinteresuotos grupės turi skirtingus
tos pačios organizacijos suvokimus, kurie susiformuoja skirtingų sąveikų metu su organizacijos
siunčiamais identiteto signalais. Taigi, įvaizdžiai gali varijuoti laike priklausomai nuo skirtingų
suinteresuotų grupių įspūdžių.
Įvaizdis yra labai vizualus, todėl įvaizdžio formavimo bei valdymo pastangos dažnai yra skirtos
turėti efektą per vizualinės komunikacijos metodus. Geras įvaizdis gali būti suformuotas koordinuotos
įvaizdžio kūrimo kampanijos dėka, kuri apima formalią komunikacijos sistemą:
•

pavadinimą,

•

logotipą,

•

ženklą,

•

korporatyvinę reklamą,

•

viešuosius ryšius.
Įvaizdis nėra susijęs tik su vizualine komunikacija. Įvaizdis taip pat yra susijęs su įvairiomis

organizacijos fizinėmis ir elgsenos savybėmis. Įvaizdis turi tiek funkcinį komponentą, tiek ir emocinį.
Funkcinis įvaizdžio komponentas yra siejamas su apčiuopiamomis ir lengvai išmatuojamomis
organizacijos savybėmis, o emocinis komponentas yra siejamas su psichologinėmis savybėmis, kurios
pasireiškia jausmais organizacijai ir požiūriu į ją.
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Įvaizdis ir reputacija. Įvaizdis ir reputacija dažnai yra traktuojami sinonimiškai arba nurodomas
klaidinantis jų tarpusavio sąryšis. Visgi,

įvaizdis ir reputacija nėra identiški ar vienas kito kopija,

nors reputacija yra

artimai susijusi su įvaizdžiu ir įvaizdis yra reikalingas, kad būtų suformuota reputacija.
Nepaisant panašaus proceso, kuriuo įvaizdis ir reputacija yra formuojami ir valdomi, jie skiriasi
keletu svarbių aspektų. Esminis skirtumas tarp reputacijos ir įvaizdžio yra laikas. Reputacija paprastai
susiformuoja per tam tikrą laiką kaip nuoseklios veiklos, sustiprintos efektyvios korporatyvinės
komunikacijos rezultatas. Tuo tarpu įvaizdis gali būti suformuotas greičiau gerai apgalvotų
komunikacijos programų pagalba.
Be to, įvaizdis taip pat gali būti greičiau pakeičiamas nei reputacija, kuri reikalauja daugiau laiko
ir nuoseklių pastangų. Reputacija gali būti įtakojama įvairių suinteresuotų grupių, todėl ją sunkiau valdyti
ir kontroliuoti nei įvaizdį.
Įvaizdis nuo reputacijos taip pat skiriasi tuo, kad įvaizdis remiasi visuomenės momentiniais
įspūdžiais apie organizaciją, o reputacija reprezentuoja vertybinį organizacijos kokybių įvertinimą.
Įvaizdis nuo reputacijos skiriasi tuo, kad įvaizdis apima paskutinį visuomenės tikėjimą apie organizaciją.
Tuo tarpu reputacija pristato per tam tikrą laiką suformuotą vertybinį organizacijos kokybių įvertinimą ir
fokusuojasi ties tuo, ką organizacija daro ir kaip elgiasi.
Įvaizdžio atskyrimas nuo reputacijos taip pat gali būti siejamas su tarp jų egzistuojančiu sąryšiu.
Įvaizdis įtakoja reputaciją, nes reputacija yra per tam tikrą laiką įvykusi įvaizdžio akumuliacija, kas gali
būti traktuojama kaip ilgo laikotarpio įvaizdžio esmė. Taigi, reputacija susidaro

per tam tikrą laiką

iš įvairių

organizacijos suinteresuotų grupių turimų įvaizdžių, todėl organizacija dažnai turi ne vieną, o eilę
įvaizdžių, kurie formuoja reputaciją.
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III. SAVITIKRA
1. Kontroliniai klausimai žinių tikrinimui ir gilinimui
1) Ar tiesa kad (pažymėkite teisingus atsakymus):

Taip

Ne
x

a) Marketingas yra reklama
b) Marketingas suprantamas kaip veikla rinkoje, siekiant gauti naudų mainais x

patenkinant kilo subjekto poreikius
c) Marketingo veiksmai skatina produkto judėjimų nuo gamintojo link vartotojo

x

d) Svarbiausi marketingo komplekso elementai: produktas, kaina, pateikimas x

(paskirstymas), rėmimas
x

e) Marketingas yra grindžiamas filosofija - plėsti gamybos apimtį, atsisakant

nepelningų, tačiau paklausių produktų
f)

Marketingo mąstymas nukreiptas į rinką

x
x

g) Marketingas yra kūrybiškas

h) Marketingas – tai prekių, paslaugų, organizacijų, žmonių, teritorijų ir idėjų x

paklausos numatymą, valdymą bei patenkinimą mainų dėka

2) Kokie išvardintų mokslų metodai kokiose marketingo veiklose yra taikomi:
Marketingo veiklose taikomi šio mokslo metodai

Ekonomika
Statistika
Sociologija
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Psichologija
Informacinės technologijos
Matematika
Teisiniai normatyviniai aktai
Oratorinis menas
Literatūra
Dizainas

3) Išvardinkite marketingo makropalinkos ir mikroaplinkos elementus:

Teisingi atsakymai:
Makroaplinka: gamtinė, ekonominė, socialinė – kultūrinė, mokslinė – technologinė, politinė –
teisinė;
Mikroaplinka: konkurentai, pirkėjai, prekybos tarpininkai, tiekėjai, prekybos pagalbininkai.

4) Pažymėkite teisingus atsakymus, šalia neteisingų atsakymų pateikite teisingus:

a) Rinka – tai erdvė, kurioje formuojami mainai, prekybiniai ryšiai, pasireiškiantys pardavimo ir
pirkimo sandėriuose tarp pardavėjų ir pirkėjų, o pastarųjų sprendimai formuoja pasiūlą bei
paklausą bei jų tarpusavio priklausomybę.
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
___________________
b) Tikslinės grupės/ tikslinė rinka identifikuojama pagal vartotojų grupei būdingus bendrus
požymius, pirkimo įpročius.
_______________________________________________________________________________
_________________________________________________
c) Rinkos segmentas identifikuojama pagal vartotojų poreikius.
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_______________________________________________________________________________
_________________________________________________

5) Pateikite po vieną produkto pavyzdį kiekvienai iš tikslinės rinkos identifikavimo strategijų:
• Nediferencijuotas marketingas _________________________________
• Koncentruotas marketingas ____________________________________
• Diferencijuotas marketingas ___________________________________

6) Sugrupuokite į lentelę vartotojo elgsenos veiksnius pagal jų priklausomybę atitinkamai
kategorijai:
Išoriniai
Kultūriniai

Socialiniai

Vidiniai
Asmeniniai

Psichologiniai

Kultūra ir subkultūra, žinios, socialinės klasės, gyvenimo būdas, asmenybė ir tapatybė, šeima, motyvacija,
suvokimas, vertybės, įsitikinimai ir požiūriai, įtakos grupės.
7) Kodėl įmonės vykdo vartotojų segmentavimą?
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_____________________
8) Ką reiškia sąvoka ‚pozicionavimas‘?
9) Kodėl įvedant naują produktą į rinką yra svarbu apskaičiuoti „lūžio tašką“?
10) Pažymėkite teisingus atsakymus:
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Teisinga
a) Turėdamos pelno maksimizavimo tikslą įmonės nustato minimalią

Neteisinga
x

kainą, siekiant gauti maksimalų pelną iš kiekvienos parduotos prekės
b) Marketingo komplekso strategija yra vienas produkto kainos nustatymą x

įtakojančių veiksnių
c) Išgyvenimo tikslas, kuomet yra mažinamos produktų kainos, yra x

trumpalaikis, nes su minimaliu pelnu ar be jo įmonė išgyventi ilgai
negali ir bus priversta pasitraukti iš rinkos
d) Prekybos tarpininkai nėra veiksnys galintis įtakoti kainos nustatymą

x

e) Pardavimo apimties didinimas reiškia, kad įmonės siekia parduoti kuo x
daugiau prekių, daugiau nei parduoda konkurentai
f)

„Grietinėlės nugriebimo strategija“ ir „Skverbimosi į rinką strategija“ yra x
naujų produktų įvedimo į rinką strategijos.

11) Kokią naudą turi įmonės, darydamos reklamines akcijas, kurių metu yra mažinama produkto
kaina?
Atsakymas: Įmonei sumažinus kainas, vartojimas išauga.

12) Aprašykite sąnaudomis grįstą kainodarą:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
___________________________________________________________
13) Ar tiesa, kad „Preke ar produktu vadiname ne tik fizinius daiktus - gaminius, tačiau ir paslaugas,
idėjas arba išvardintų elementų kombinaciją?“
Taip

Ne
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2. Praktinės užduotys mokytojų žinių ir gebėjimų vertinimui
1) Marketingo komplekso elementas – produktas: produkto ir jo vartotojų identifikavimas.
Užduotys, temų įsisavinimui:
• Sugalvokite produktą, kurį galėtumėte sukurti realiai ir įvesti į rinką: gaminys, paslauga,
idėja (temos: 4.2.3.1.; 4.2.3.2.).
• Nustatykite kokius poreikius patenkina Jūsų produktas – kokia yra prekės vartojamoji vertė?
(temos: 4.2.3.1.; 4.2.3.2.).
• Nustatykite kokiai rinkos kategorijai yra skirtas Jūsų produktas (tema 4.2.2.):

•

Apibrėžkite savo produktui tikslinė grupę (temos: 4.2.2.; 4.2.2.1.).

•

Atlikite konkurencinės aplinkos analizę: naudodamiesi interneto pagalba ir paieškos sistemomis
atraskite analogiškus produktus, kurie jau egzistuoja rinkoje, nustatykite kokias pagrindines
produkto vertes vartotojams pateikia konkurentai: produktas – jo savybės, kaina, paskirstymas,
rėmimas (temos: 4.2.1.; 4.2.1.1.; 4.2.1.2; 4.2.4.3.).

Produkto pozicijos rinkoje konkurentų atžvilgiu nustatymui naudokite šiuos metodus:
o Prekių išdėstymas pagal kainą (pavyzdžiui, mažėjančia tvarka).
o Prekių savybių lyginamoji analizė, užpildykite lentelę:
Prekės

A
B...

Produkto savybės
Pavyzdžiui,

Pavyzdžiui,

Pavyzdžiui,

skaidrumas

patogumas

žema kaina

...

...

/
/
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Pirmoje skiltyje surašykite prekes konkurentes, o antroje savybes, kurias joms priskiriat, prie produktų
žymėkite savybes, po to sudėkite balus, kuri prekė surinks didžiausią balų skaičių, ta ir turės konkurencinį
pranašumą.
o Surašykite kokius paskirstymo pateikimo kanalus naudoja konkurentai
o Surašykite pagrindines reklamos priemones ir kanalus, kuriuos naudoja konkurentai, jų
naudojamą šūkį – devizą.
•

Nustatykite produkto tikslinę rinką pagal produkto tikslinės rinkos identifikavimo strategiją (tema
4.2.2.).
o Apibrėžkite savo produktui tikslinės grupės segmentus: pasirinkite segmentavimo kriterijus
ir apsirašykite segmentų charakteristikas (temos: 4.2.2.; 4.2.2.1.);
o Suformuokite apklausos anketą ir atlikite apibrėžtų segmentų apklausą – potencialių
vartotojų nuomonė apie Jūsų identifikuotas produkto savybes, kainą, planuojamus
pateikimo į rinką kanalus (tema 4.2.2.2.);

Medžiaga apklausos anketos formavimui - Anketinės apklausos tyrimų klausimynai ir jų sudarymo
tipai (L. Unterhauser, 2006)
o Pagal gautus apklausos duomenis galutinai nusistatykite tikslinę grupę, segmentus ir
produkto poziciją rinkoje - strategiją (temos: 4.2.2.; 4.2.2.1.; 4.2.2.2.).
•

Rezultatus surašykite šioje lentelėje:

Mūsų produkto pagrindinė vertė – savybė yra:
Mūsų produkto tikslinė grupė yra:
Mūsų produkto segmentai yra (įvardinama grupė ir 1.
aprašoma jos charakteristika):

2.
3.
Ir ...

Mūsų produkto pozicija (pozicionavimas) rinkoje
yra:

2) Marketingo komplekso elementas – kaina.
Užduotys, temų įsisavinimui:
•

Įsivertinkite produkto rinką (4.2.1.1.);
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•

Nustatykite naujam produktui keliamus tikslus kainos atžvilgiu, pasirinkite produktų kainodaros
strategiją (temos: 4.2.3.; 4.2.3.2);

•

Pasirinkite kainos nustatymo metodą, nustatykite kainą, įsivertinkite paklausą (temos: 4.2.1.1.;
4.2.3.).

•

Rezultatus surašykite šioje lentelėje:

Mūsų produkto rinka yra:
Produktui keliami tikslai kainos atžvilgiu:

1.
2.
3.
Ir ...

Produkto kainodaros strategija yra:
Mūsų kainos nustatymui pasirinktas metodas yra:
Mūsų produkto kaina yra:
Produkto paklausos kreivė

3) Marketingo komplekso elementas – paskirstymas/ pateikimas.
Užduotys, temų įsisavinimui:
•

Pasirinkite produkto pateikimo vartotojui/ klientui būdus ir kanalus (tiekimo grandinę) (tema
4.2.4.)

•

Rezultatus surašykite šioje lentelėje:

Mūsų produkto paskirstymo/pateikimo būdas yra:
Mūsų produkto pateikimo/ paskirstymo kanalai yra: 1.
2.
3.
Ir ...

4) Marketingo komplekso elementas – rėmimas.
Užduotys, temų įsisavinimui:
•

Sukurkite produktui prekinį ženklą, jei produktas – gaminys, tai sukurkite dizaino bei pakuotės
koncepciją (temos 4.2.3.1.; 4.2.4.1.; 4.2.4.2);

•

Sukurkite produkto įvedimui į rinką reklaminę žinutę ir parinkite kanalus jos transliavimui (temos
4.2.4.3. – 4.2.4.5.)
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•

Rezultatus pateikite po 1 – 3 užduoties dalių rezultatų lentelių.
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Pamoka 1. Pamokos „Marketingas ir paklausa“ pavyzdys

Tema: Marketingas ir paklausa
Užduotis mokiniams – užpildyti žemiau pateiktą lentelę apie skirtingas prekes/produktus. Užpildę
pateiktą lentelę, mokiniai turi suvokti:
•

Kad kiekvienas produktas siekia patenkinti vartotojų poreikius, jei poreikiai nebus tenkinami, žmonės
produkto nepirks, jis neturės komercinės vertės.

•

Pamokos metu mokytojai pildo mokinių atsakymų variantus, juos sumuodami.

•

Mokytojui suvedus balsus ir paskelbus duomenis, mokiniams paaiškinama:
o

kad šioje užduotyje klasė tapo potencialia rinka, kurios poreikiai buvo tiriami, siekiant
išsiaiškinti produkto paklausą per jo vertę: pagal surinktų atsakymų „ne“ arba „taip“ skaičių
galima spręsti apie produkto vertės paklausą tiriamai auditorijai;

o

vienos klasės apklausa yra per maža auditorija tiek produkto pardavimų apimtims, tiek
profesionaliai apklausai atlikti;

o

tikslinės rinkos ir vartotojų tyrimai yra atskira marketingo tyrimų sritis. Siekiant išsiaiškinti
vartotojų poreikius ir produkto paklausą, marketingo specialistai ieško atsakymų į tokius
klausimus, kaip: ką vartotojai perka, kaip perka, kada perka, kur perka, kodėl perka? Atliekant
tyrimus, analizuojami vartotojų išoriniai (kultūriniai ir socialiniai) bei vidiniai (asmeniniai,
psichologiniai) veiksniai. Tam egzistuoja daug įvairių rinkos tyrimų metodologijų.
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Užduoties lapas „Marketingas ir paklausa“

Mokiniai užpildo
Produktas/prekė

Kokius poreikius Kokias

(pasirenkamas

siūlo

vertinimui

prekė?

produktas

ar

paslauga

iš

prekinio

ženklo

patenkinti problemas

vartotojų Ar

prekės

tenkinami

sprendžia siūloma poreikiai sužadina
prekė?

siekimą ją įsigyti?
(parašoma „taip“
arba „ne“)

produktų grupės)
„PILDYK“
www.pildyk.lt

„LABAS“
www.labas.lt
„Drakoniuko“

mėsos

produktai
http://www.drakoniuko.lt/

Dantų pasta
www.blendamedinstitutas.l
t

279

„Marketingas ir paklausa“. Mokytojo suvedamų rezultatų lentelė:

Ar prekės tenkinami poreikiai sužadina siekimą ją įsigyti?
Produktas/prekė

Taip (sumuojami mokinių Ne
balsai:1+1.... = viso?)

(sumuojami

mokinių balsai:1+1....
= viso?)

„PILDYK“
www.pildyk.lt

„LABAS“
www.labas.lt

„Drakoniuko“

mėsos

produktai
http://www.drakoniuko.lt/

Dantų pasta
www.blendamedinstitutas.lt
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Pamoka 2. Pamokos „Marketingo ir jo komplekso suvokimas“ pavyzdys

Marketingo ir jo komplekso suvokimas

Tema
Tikslinės

grupės

amžius/klasė

10,11,12 klasės

Suvokti marketingo paskirtį ir kokias įmonės veiklos sferas apima

Tikslas

marketingas produkto valdymo procese.
Marketingas.

Pagrindinės sąvokos

Marketingo

komplekso

elementai:

prekė

(produktas),

kaina,

pateikimas (paskirstymas), rėmimas (skatinimas).
135 min.

Trukmė
Integravimas į mokomąjį
dalyką (-us), programas;

Ugdymas karjerai
Tarpdalykinis
bendradarbiavimas

Naudojami metodai

Reikalinga

mokomoji

Pasirinkto produkto analizė: informacijos rinkimas, piešimas,
braižymas, koliažas, pasakojimas, diskusija, pokalbis.

Užduočių lapai, rašymo priemonės.

medžiaga ir priemonės
Kiekvienas iš mūsų kasdien vartojame greito vartojimo produktus
maisto ir ne maisto prekių kategorijose: pienas, sausainiai, saldainiai,
dantų pasta, muilas, kremas ir pan.
Mokiniams yra duodama užduotis pasirinkti vieną produktų, kuris
Eiga

jiems labiausiai patinka, turi savo prekinį ženklą ir pakuotę, produktą
atsinešti į pamoką.
Pamokos metu mokiniai turi:
1) Prekė. Atlikti prekės analizę pagal pakuotę:
•

aprašyti prekinį ženklą – logotipą, kokios spalvos vyrauja,
koks raidžių šriftas, kokia simbolika ir kokias asociacijas
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ji kelia;
•

aprašyti pakuotę: kokie užrašai vyrauja ant pakuotės:
produkto pavadinimas, vaizdai - dizainas, svoris, maistinė
vertė, ženklai – simboliai (kokie, kodėl), prekės kodas,
maistinė vertė, prekės išskirtinumas ir kt.

•

atlikus aprašymus kiekvienas mokinys pristato savo klasei
pastebėjimus. Prekinio ženklo analizė padės atskleisti
vyraujančių spalvų ir šriftų tendencijas, kurie yra labiau
pastebimi, žinomi ir kodėl? Pakuotės analizė padės
suvokti, kad informacija ant pakuotės yra pateikiama
neatsitiktinė, kad prekės išskirtinumą jai teikia dizainas,
tekstų išdėstymas ir kt. Dalinantis informacija mokiniai
suvoks, kad kai kuri informacija pateikti yra privaloma,
nes ji kartojasi ant daugumos pakuočių, galbūt, bandys
nuspėti kokiai produktų grupei kokios tarnybos ar
įstatymai reikalauja tam tikros informacijos pateikimo.

•

produkto savybės: aprašyti paties produkto savybes, naudą
vartotojui – kokią problemą produktas išsprendžia
(malšina troškulį, daro plaukus puresnius, skanėstas
kasdieniniam stalui ir pan.), koks jis būtų, jei neturėtų
prekinio ženklo ir pakuotės. Mokiniai turi suvokti, kad
mineralinis vanduo stiklinėje yra tik mineralinis vanduo,
kai atsiranda pakuotė, atsiranda, pavyzdžiui, mineralinis
„Vytautas“ su jo savybėmis, kurias komunikuoja „žinutės“
siunčiamos vartotojui per produkto pakuotę, marketingo
reklamos ir komunikacijos kanalus.

•

mokiniams duodama užduotis patiems pagaminti pakuotę
jų mėgstamam produktui: kokia ji turėtų būti, kad
išsiskirtų iš konkurentų, atskleistų produkto savybes,
kokie užrašai turėtų ant jos būti.

2)

Kaina ir paskirstymas:
• Atlikti analizę: kur yra parduodamas produktas, tai yra
surašyti pardavimo kanalus ir kainas juose (parduotuvės,
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turgus,

prekybos tinklai,

elektroninės parduotuvės),

akcijines kainas, atlikti palyginimą. Mokiniai matys, kad
net skirtinguose prekybos centrų tinkluose kainos dažnai
to paties produkto skiriasi, elektroninėse parduotuvėse
kainos dažnai būna mažesnės, nes pardavimus galima
organizuoti išvengiant tam tikrų paskirstymo grandžių
(pvz. prekybos tinklų, gali būti prekiaujama tiesiai iš
gamintojų ar distributorių sandėlių), kas mažina produkto
galutinę kainą. Taip pat bus galima pastebėti, kad kai
vyksta reklaminė akcija tam tikro produkto viename
prekybos

tinkle,

kituose

analogiškų

akcijų

nebus

aptinkama, mokinių diskusijai paliekama spėjimai –
kodėl?
3)

Reklama:
• Atrasti produkto reklamos pavyzdžių, pateikti juos klasėje
ir padiskutuoti: reklamos siužetas, kokią žinutę –
pagrindinę mintį transliuoja reklama, kokią žmonių
auditoriją norima pasiekti pagal amžių, pomėgius ir pan.?

Suvokimas, kad marketingas nėra vien reklama, tai yra produkto
Rezultatai

(mokinių valdymo mokslas ir procesas.

darbai, ir kt.)

Sukurta produkto pakuotė, atlikta marketingo komplekso dalių
suvokimo analizė.

Uždavinys
UAB „Sanofi aventis Lietuva“
Martynas Aukštikalnis

Jūs turite pateikti rinkai inovatyvų produktą - vaistą „A“ ir numatyti jam kainą. Liga, kuriai yra skirtas
vaistas „A“, serga 2000 žmonių. Kokią kainą pasiriksite iš pateiktų variantų, jeigu:
•

už 500 Lt. jį galimai pirktų 100 sergančių žmonių;

•

už 200 Lt. jį galimai pirktų 300 ligonių;
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•

už 100 Lt. jį galimai pirktų 600 ligonių;

•

už 70 Lt. jį galimai pirktų 1000 ligonių?

Kaip pasieksite 1000 žmonių, kurie nesigydo ligos?
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Pamoka 3. Pamokos „Vartotojo elgsena ir jo identifikavimas“ pavyzdys

Vartotojo elgsena ir jo identifikavimas.

Tema
Tikslinės

grupės

amžius/klasė

10,11,12 klasės

Suprasti, kokią įtaką produktui daro vartotojo elgsena: išoriniai veiksniai
bei asmeninės savybės, psichologiniai veiksniai;
Išsiaiškinti, kas yra vartotojo motyvacija, elgsena, patirtis ir nuomonė, kaip
Tikslai

informaciją apie vartotoją naudoja praktikai marketinge;
Paaiškinti vartotojo sprendimo pirkti procesą;
Suvokti identifikavimą vartotojų ar jų grupių, kuriant naujus produktus.
Kultūra, subkultūra, socialinės klasės, įtakos grupės, nuomonių lyderiai,
rinkos žinovai, šeima, gyvenimo būdas, asmenybė ir tapatybė, vertybės,
motyvacija, suvokimas, įsitikinimai ir požiūriai, stereotipai, vartotojų
etnocentrizmas, priešiškumas prekės kilmės šaliai, vartotojo lojalumas,
žinios.
Temą papildančios sąvokos:

Pagrindinės sąvokos

Norai – konkrečią išraišką įgijęs poreikis.
Poreikis – abstraktus jausmas, kai ko nors trūksta.
Paklausa – tai perkamąją galia, t. y. galimybe sumokėti pagrįsti norai.
Vertybės – visa, kas vartotojo ar vartotojo požiūriu turi vertę.
Nuomonė – vartotojo patirties, jausmų, vertinimų, susijusių su tam tikru
objektu, sąveikos rezultatas.

Trukmė

90 min.

Integravimas

į Etika, psichologija
mokomąjį dalyką (-us),
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programas;
Tarpdalykinis
bendradarbiavimas
Naudojami metodai

Reikalinga

mokomoji

Stebėjimas, diskusija

Video medžiaga

medžiaga ir priemonės

Vartotojo elgsena ir kultūriniai veiksniai.
Elgsenos pavyzdžiai:
http://www.youtube.com/watch?v=kSR1W1vJjM&feature=related

Amerikos

ir

Europos

palyginimas.
http://www.youtube.com/watch?v=kSR1W1vJjM&feature=related Vakarai ir Rytai.
http://www.youtube.com/watch?v=uKC4XGGlnRI&feature=
related Europa ir Italija.
Eiga
(http://vddb.library.lt/fedora/get/LT-eLABa0001:E.02~2007~D_20080115_151850-53458/DS.005.0.02.ETD)
Subkultūra.

Reklamų pavyzdžiai:
Tas pats operatorius, skirtingos šalys, skirtinga reklama:
http://www.youtube.com/watch?v=03J1-geBxzw
http://www.youtube.com/watch?v=Kuap2WEZ08c&feature=
related

286

Diskusija: vartotojo elgsena ir kultūriniai veiksniai.
Pažiūrėjus video siužetus, padiskutuoti:
•

kuo lietuviai skiriasi nuo kitų Europos tautų;

•

ko tikrai nepirktų lietuvis arba atvirkščiai;

•

kokios egzistuoja pasaulinės tendencijos, keičiančios vartojimo
įpročius?

Galimi pateikti pavyzdžiai: ekologija, alternatyvi energetika, sveikas
maistas, skaitmeninės knygos ir pan.
Naudinga nuoroda internete apie socialinių klasių tyrimus Lietuvoje:
http://www3.lrs.lt/docs3/kad5/w5_istorija.show5p_r=1714&p_d=56481&p_k=1.html
Įtakos grupės.
Diskusija: įtakos grupės.
•

Kokios sporto, meno, muzikos žvaigždės kokį produktą galėtų
atstovauti kaip įtakos grupės nuomonės lyderis?

•

Kaip facebook draugų grupė įtakoja ar neįtakoja domėtis prekėmis
ir paslaugomis, jas įsigyti?

Įtakos grupės, reklamų pavyzdžiai:
http://www.youtube.com/watch?v=JxtqupfEnuc
http://www.youtube.com/watch?v=jwOoi_hGZmk

Šeima.
Diskusija: šeima.
•

Mokiniai sugalvoja pirkinį, kurį jų šeima planuoja arba turėtų
įsigyti, surašo šeimos vaidmenis pirkimo procese ir paskirsto roles,
tai yra kaip kuris šeimos narys įtakos pirkimą sugalvotam pirkiniui.

Gyvenimo būdas.
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Diskusija: gyvenimo būdas.

Gyvenimo būdas, nuorodos diskusijai internete:
http://www.youtube.com/watch?v=mweZH3bOFG4
http://www.youtube.com/watch?v=-JKRAV6sB7s
http://www.youtube.com/watch?v=_KvMqByKDhY

Asmenybė ir tapatybė.
Užduotis namų darbams: susirasti reklamos pavyzdžių, turinčių savo
reklamos veidus, apie kurių charakterio savybes mokiniai turi savo
įsivaizdavimą ir nuomonę. Pavyzdžius atsinešti į pamoką.
Diskusija pamokoje:
• Kaip manote, kokios šio žmogaus charakterio savybės yra siejamos arba
tapatinamos su prekinio ženklo asmenybe?
Diskusijai.
Internetiniame puslapyje anglų kalba galima atlikti apklausą ir nusistatyti
asmenybės tipą, analizuoti tipo įtaka pirkimui ir prekinio ženklo
pasirinkimui.
http://www.strategicbusinessinsights.com/vals/presurvey.shtml
Vertybės.
Užduotis.
Mokiniai jau turi surašytus šeimos narius užduočiai „Šeima“, užduotis pagal vertybių LOV sąraše aprašytas veiklas, kuriomis yra linkę užsiimti
sąraše esantys asmenys, identifikuoti kuri vertybė kuriam šeimos nariui yra
būdingiausia.
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Rezultatai

(mokinių

darbai, ir kt.)
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Pamoka 4. Pamokos „Produktas – marketingo komplekso elementas“ pavyzydys

Produktas – marketingo komplekso elementas

Tema
Tikslinės

grupės

amžius/klasė

Temos tikslai

11, 12 kl.

-

Paaiškinti, kas yra produktas, prekė ir paslauga.

-

Apibūdinti produkto savybių svarbą rinkodaros procese.

-

Supažindinti su prekių asortimentu, prekių linijos pločio ir gylio
terminais ir jų reikšme.

Produktas, prekė, paslauga, prekių asortimentas, prekių linija, prekių

Pagrindinės sąvokos

linijos plotis bei gylis.
45 min.

Trukmė
Integravimas

į

mokomąjį dalyką (us), programas;

Istorija, psichologija, geografija

Tarpdalykinis
bendradarbiavimas
Diskusija

Naudojami metodai
Reikalinga mokomoji
medžiaga

ir

priemonės
Siūlomos temos diskusijoms:
Produkto esminės bei papildomos naudos bei jų svarba marketingo
sprendimuose.
Pasirinkite produktą, pavyzdžiui, duoną pasiaiškinkite, kas būtų:
Eiga
I.

Produkto esminės savybės. Tai pačios pagrindinės produkto
suteikiama naudos, - kodėl produktas yra reikalingas.
Duonos esminė savybė – malšina alkį.

II.

Produkto visuma. Tai bus tos savybės, kurios leis produktui
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išsiskirti iš kitų produktų.
Pavyzdžiai:
Duona, skirta kepinti, yra specialiai pritaikyti “Tosterių” aparatams.
Duona, pavadinta „Ajerų“ nes kepta ant ajerų.
Duona su vaisiais.

III.

Papildoma nauda.

Pavyzdžiai:
Duona, supjaustyta riekelėmis.
Duona, skirta mažų sumuštinių gamybai ir

nebereikalauja

papildomo pjaustymo.

Vartojimo prekių klasifikacija, sprendimo pirkti priėmimas, atitinkamų
prekių grupių kaina. Galimi diskusijos klausimai:
-

Kaip moksleiviai apibūdintų savo asmeninius pirkinius, į kokias
grupes

jie

patenka?

pasirenkamosios,

Žr.

Teorinę

ypatingos,

dalį

pasyvios

–

kasdienės,
paklausos,

nepageidautinos prekės.
-

Kaip priimami sprendimai pirkti vieną ar kitą produktą
pavyzdžiui, kokią perka kavą, saldainius, kokio mobiliojo
operatoriaus paslaugomis naudojasi, kodėl?

-

Ar moksleiviai galėtų pasakyti, kokia kaina paprastai būna
kiekvienai iš grupių. Kasdienės prekės – pigios, pasirenkamųjų
produktų kainos yra aukštesnės,- vartotojai daug lygina tarp tos
pačios kategorijos prekių, ypatingos prekės – aukšta kaina.

Produkto savybių pritaikymos vartotojų segmentui.
Galima diskusija po automobilių reklaminių klipų peržiūros. Klipų
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pavyzdžiai pateikiami žemiau. Užduotis:
-

Palyginti, kokiomis savybėmis skiriasi mašinos

-

Pagalvoti, kokiai tikslinei auditorijai vienas ar kitas automobilis
buvo sukurtas.

http://www.youtube.com/watch?v=TeHeFmCNSPY
http://www.youtube.com/watch?v=50HDpob3__8
http://www.youtube.com/watch?v=Tq4nrmnqY9o
http://www.youtube.com/watch?v=dCwqZDdT8-M
http://www.youtube.com/watch?v=-OFfmOJWI9E

Produkto kokybės ir kainos santykis.
Galimas žaidimas, kurio metu moksleiviai pasiskirsto grupėse ir
kiekviena iš jų kuria produktą tam tikrai tikslinei auditorijai,
nustatydama tam tikrus kokybinius parametrus ir kainą. Žaidimo
užduotis – sukurti produktą, kuris konkuruotų su kitais ne žemiausia
kaina, tačiau savo kokybiniais parametrais.
Žaidimo pabaigoje kiekviena grupė pristato produktą, dalyviai
asmeniškai išsirenka tą, kurį, būdami tikslinės auditorijos atstovai,
pirktų.
Produkto pavyzdys. Kojinės. Brangesnės kojinės perkamos, nes galbūt
jų geresnė sudėtis, - pavyzdžiui, daugiau vilnos, o gal todėl, kad jos
labai gražios spalvos ar rašto, o gal todėl, jog gamintojas pateikia
informaciją, jog jos tarnaus dvigubai ilgiau nei kitos.
Rezultatai

(mokinių

darbai, ir kt.)
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Pamoka 5. Pamokos „E-marketingas“ pavyzdys

Tema: E-marketingas
Pamokos tikslas – mokyti mokinius atskirti skirtingus internetinių svetainių tipus, geriau suprasti jų
paskirtį.
Užduotis mokiniams – surasti internete ir pateikti pavyzdžius populiariausių interneto svetainės tipų pagal
paskirtį:
•

Reprezentacinė, suteikianti informaciją apie įmonę ir jos teikiamas paslaugas;

•

Informacinė - skelbimų portalas;

•

Naujienų – žiniasklaidos portalas;

•

Komercinė elektroninė parduotuvė;

•

Klientams skirta specializuota informacinė sistema;

•

Produkto reklaminė svetainė.
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Pamoka 6. Pamokos „Reklamos kampanija“ pavyzdys

Tema: Reklamos kampanija
Užduotis mokiniams: Pažiūrėti pateiktus „Jacobs“ reklaminių kampanijų vizualus ir padiskutuoti:
•

Kokią pagrindinę žinutę „Jacobs“ transliuoja vartotoju: įvertinti atskirų reklaminių kampanijų
žinutes?

•

Atkreipti dėmesį kaip atskiros reklaminės kampanijos ta pati žinutė transliuojama „Facebook“,
interneto svetainėje, video klipuose, reklaminėje atributikoje (puodeliai, indai, šalikai)?

•

Kokį efektą duoda „Jacobs“ marketingo reklamoje integruoti „Online“ ir „Ofline“ veiksmai?

•

Kaip vartotojų dalyvavimą akcijoje įtakotų mobilių technoligijų marketingo priemonės:
o SMS reklama;
o „Push notification“ metodas;
o Interneto (WEB) svetainės adaptavimas mobiliems telefonams, WAP tinklapiai;
o Programėlė (įskaitan „Jacobs“ žaidimą mobiliame telefone);
o Reklaminiai skydeliai;
o QR kodų integracija.

•

Atkreiptinas dėmesys, kad visų reklaminių kampanijų vaizdiniuose ir šūkiuose vyrauja bendravimo,
dėmesio artimam turinys, visur yra ne vienas, o keli žmonės, tarp jų komunikuojama šilta emocija.

•

Koks galėtų būti naujienlaiškis „Indų kerinčiam aromatui“ reklaminės kampanijos atveju, kad
patrauktų dėmesį, atsidarius elektroninį paštą?
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www.jacobs.lt
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http://www.facebook.com/jacobs.lt

297

Vaizdo klipas

http://www.facebook.com/jacobs.lt
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Reklaminė kampanija „Jacobs – sukurti bendrauti!“
`
Informacijos pateikimas – interneto svetainė
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Atributika - puodeliai

Nuotraukos, naudojamos viešoje erdvėje, komunikacijoje
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Tema: Integruotos marketingo komunikacijos
Užduotis mokiniams
Užduotis skirta ištirti kaip politikai bendrauja naudodamiesi internetu bei socialiniais tinklais. Svarbu, kad
mokinys įvertintu savo subjektyvią patirtį, ar jam tai pasirodei įdomu, ar verta sekti politiką ir jo veiklą, ar
tai padeda geriau suprasti kas vyksta politinėje padangėje ir pan.
Moksleiviams skiriama viena savaitė laiko analizuoti pasirinkto politiko ar politines partijos komunikaciją
internete bei socialiniuose tinkluose:
Pastebėti kaip dažnai yra atnaujinama informacija;
Susirašyti pastebėjimus: kokio pobūdžio informacija yra keliama, kaip politikas bendrauja su skaitytojais,
įvertinti svetaines ir pateikiamos medžiagos naudingumą pačiam skaitytojui;
Surinktos informacijos aptarimas pamokoje: dalinamasi nuomonėmis apie tai, ar tą savaitę atidžiai
sekdamas visas žinias ir bendraudamas su politiku, mokinys daugiau sužinojo apie jo veiklą ir užmezgė
ryšį su politiku.
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