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Dizaino 
idėjų/prototipų 

ir jų tiražų 
kainodara, 

pelningumas 

Lektorė Indrė Radavičienė 

1 dalis.  

Kainodaros sprendimo pagrindimas: 
produkto/paslaugos vertės modeliavimas, kaštų 
struktūra, pelningumas, kainos nustatymas.  

Kainodara 

• Vienas iš rinkodaros komplekso elementų, nurodantis prekės kainos 
nustatymo metodą. Nustatyti naujo produkto kainą – vienas iš 
atsakingiausių jūsų sprendimų: kaina turi atitikti jūsų tikslus, taip pat 
atspindėti rinką. 

 

• Kaina – geriausia komunikacijos priemonė 

• Kaina – geriausias asociatyvas 

• Kaina – formuoja suvokimą apie prekę 
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Kainodaros valdymas nuo pradžios iki 
pabaigos 

Produkto kūrimo strategija 

Kainodaros sprendimo pagrindimas: 
sprendimų reikšmė 
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Kainodaros sprendimai tiesiogiai veikia pelno svyravimus 

Konkurentų reakcijos iššaukimas turi tiesioginį teigiamą ryšį su 
vykdomais pardavimo ir pelno rezultatų augimu 

Rinkodaros ir ekonominis požiūris į kainodarą 

 

• Ekonominė pirkėjo elgsenos teorija teigia, kad žmogus perka produktą 
sutinkamai su asmeniniu skoniu ir pirmenybės teikimu. Taigi priimama 
prielaida, kad vartotojas yra racionalus ir renkasi iš prieinamų 
alternatyvų taip, kad maksimizuotų pasitenkinimą (naudingumą). 
Naudingumas reiškia norų patenkinimą taip, kaip jį supranta 
vartotojas.  
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Ekonominė pirkėjo elgesio teorija  
1. Pirkėjas apgalvodamas pasirinkimus elgiasi nuosekliai. 

2. Apgalvotas pasirinkimas atmeta įpročio ar impulsyvaus pirkimo galimybes. 

3. Nuosekliai atliekamame pirkėjo pasirinkime nėra nepastovumo ir keisto elgesio, t.y. pirkėjo veiksmus 
galima prognozuoti. 

4. Nuoseklus pirkėjo elgesys reiškia, kad jei pirkėjas teikia pirmenybę produktui A prieš produktą B ir teikia 
pirmenybę produktui B prieš produktą C, tai vartotojas teiks pirmenybę produktui A prieš produktą C. 

5. Tokio elgesio ribose pirkėjas renkasi taip kad maksimizuotų naudingumą, turimų piniginių lėšų (biudžeto) 
ribose. 

6. Siekdamas maksimizuoti naudingumą, vartotojas žino visas alternatyvas ir nei vienos neignoruoja 
priimdamas sprendimą pirkti. 

7. Dėl tokio puikaus žinojimo, niekada nėra neatitikimo tarp laukiamo ir realaus pasitenkinimo nupirkus 
produktą. 

8. Kainos neįtakoja norų ir subjektyvių naudingumų, t.y. didesnės kainos produktas neteikia pridėtinio 
naudingumo ar vertės vien dėl to, kad jis yra brangesnis. 

9. Pirkėjo pasirinkimo neveikia išoriniai veiksniai. 

Pasiūlos ir paklausos pusiausvyra 

Rinkodaros požiūris 

 

 

• Pirkėjai siekia maksimizuoti vertę, gaunamą perkant gaminį ar 
paslaugą.  
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Klausimas: kuris požiūris tinkamesnis dizaino 
idėjų/prototipų ir jų tiražų kainodarai? 

Kaštai  

Vertė vartotojui  

Pradinė  
kainos  
nustatymo  

galimybė 

Žemiausia kaina 

Aukščiausia kaina 

Galutinė kainos  
nustatymo galimybė 

Kainą mažinantys  
veiksniai 

Kainą didinantys  
veiksniai 

Kainos „slenkstis“ ir kainos „lubos“ 

Kaip atsiranda dizaino idėjų/prototipai? 
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CANVAS modelis: prekės/paslaugos idėjos 
vertės suvokimas 

Nustatant kainodaros tikslą reikia atsižvelgti į šiuos dalykus 

• Pajėgumai 

• Pastovios išlaidos 

• Santykinę produkto dalį bendrame įmonės pardavime 
• Santykinę produkto dalį visame pelne 

• Jautrumą kainai (paklausos elastingumas) 

• Kainos matomumą rinkoje 

• Suvokiamą vertę 

• Kainos ir pirkėjų suvokiamos vertės santykį 
• Produkto, kaip viso pirkėjo pirkinio, sudėtinės dalies vertę 

• Prekes pakaitalus 

• Naujus į rinką žengiančius dalyvius 

• Pirkėjų sutelktumą 

• Antrinę rinką 
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Svarbu apskaičiuoti išlaidų paskirstymą 

Tarkime įmonė gamina du gaminius: H ir L. Abiejų 
gamyboje naudojama ta pati įranga, vyksta tie 
patys procesai. Gaminiai skiriasi pardavimo 
apimtimi, taigi, ir pagamintos produkcijos kiekiu.  

Veikla pagrįsto 
savikainos 
skaičiavimo 
modelis: 
-veikla, susijusi su produkcijos 
vieneto gamyba; 
veikla, susijusi su produktų partijos 
gamyba; 
veikla, palaikanti produkcijos 
gamybą. 
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Dvi skirtingų rūšių išlaidos: pastovios išlaidos 

1. Tiesioginės pastovios išlaidos – pastovios, neviršijančios nustatytų ribų: 
nuoma, komunaliniai mokesčiai, kapitalo palūkanos, DU ir kt. 

2. Santykinai pastovios išlaidos – keičiantis veiklos lygiui, šios išlaidos kis 
atskirais dydžiais: papildomas pardavimo darbuotojas; papildoma 
pamaina; prekės reklama ir kt. 

3. Netiesioginės išlaidos – centrinės administracijos “priskirtos” 
kainodarininkui paskirstant visos įmonės valdymo išlaidas: tyrimai, 
reklama, įmonės paskolų palūkanos ir kt. 

 

Kainodarininkas turi galimybę kontroliuoti pirmų dviejų rūšių pastovias 
išlaidas, nelabai gali paveikti trečiosios kategorijos išlaidų. 

 

Dvi skirtingų rūšių išlaidos: kintamosios išlaidos 

• Tiesiogiai susijusios su produktu/prekėmis arba klientams teikiamų 
paslaugų “tiesos momentais”. 

• Gamybos išlaidos, bet dažniausiai šios išlaidos nebūtinai bus tiesiogiai 
susijusios su gamybos apimtimi ir jai tiesiogiai proporcingos. 

• Prekės vieneto kintamosios išlaidos gali svyruoti – didėti arba mažėti 
pagal parduodamo prekių kiekio ir rinkos, iš kurios perkamos žaliavos 
arba sudedamosios dalys, tipą. 

 

Pelno (nuostolių) ataskaita 
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Kritinio pelningumo taškas (formulė) 

Kritinio pelningumo taškas (atsakymas) 

- Kritinio pelningumo taškas pasiekiamas tada, kai padengiamos visos 
išlaidos.  

- Pajamos, likusios padengus kintamąsias išlaidas, vadinamos 
bendruoju arba daliniu pelnu. Iš gaminio kainos atėmę gaminio 
kintamąsias išlaidas, gausime vieno gaminio dalinį (ribinį) pelną. 

Formulė reikalinga pardavimo kiekio pokyčiui, 
pasikeitus kainai, apskaičiuoti: 
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Pardavimo kiekio pokyčiui, pasikeitus kainai 
apskaičiavimas 

Pardavimo kiekio pokytis, pasikeitus kainai 
apskaičiavimas (atsakymas) – kainos padidėjimas 9 proc. 

Pelningumo įvertinimas 

Situacija:  

Kuriuo produktu prekiauti geriau? Abu uždirba 4 dolerius pelno, bet 
pagal santykinę pelno dalį produktas A atrodo pelningesnis. 
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Pažvelgę į tą pačią situaciją investicijų grąžos 
požiūriu, matysime kitokį vaizdą: 

Kodėl investicijų grąžos požiūriu, matome 
kitokį vaizdą? 

• Šiuo atveju produktų pelningumą vertiname pagal 
padarytų investicijų grąžą.  

• Investicijomis pagrįstai galima laikyti tik įmonės viduje 
patirtas pridėtinę vertę kuriančias tiesiogines išlaidas.  

• Įmonės veiklos sąnaudos patiriamos negrįžtamai, jų 
priskyrimas produktų savikainai dažniausiai būna 
visiškai dirbtinis. 

Kainos nustatymo metodai organizacijose 

Savikaina grindžiamas 
kainos nustatymas 

81% 

Su savikaina nesusiję 
kainos nustatymo 

metodai 
19% 

 
0% 

 
0% 
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Kaštais pagrįsta kainodara 

• Organizacijose, turinčiose ekonominį požiūrį į kainų nustatymą, jos 
grindžiamos ekonominiais-finansiniais gamybos kaštų skaičiavimais. 
Organizacijos dažniausiai naudoja paprastą kaštų padengimo (“cost-
plus”) kainodaros metodą. Tokiu atveju dauguma verslo dalyvių 
kainodarą grindžia santykiu tarp to, ką gali priimti rinka, ir kaštų 
padengimo. Pagrindinis kainą apibrėžiantis veiksnys - kaštai, o 
įtakojantis - rinkos sąlygos. 

Kaštais pagrįsta kainodara yra kainos nustatymo procesas, atsižvelgiant į visus 
kintamuosius ir pastoviuosius produkto kaštus ir pakeliant ją iki tokio dydžio, kuris 
leistų gauti iš anksto numatytą pelną. 

Kodėl savikaina grindžiama kainodara nėra pati 
patikimiausia? 

• daugiau nei pusę įmonių, kurios savo prekių/paslaugų kainas grindė 
savikaina daugiau ar mažiau ignoravo rinką. 

• kuo labiau konkurencingesnė rinka, tuo savikaina grindžiama 
kainodara nėra patikima, nes neleidžia maksimizuoti pelno. 

• kuo didesnis prekių linijų portfelis, tuo sudėtingiau išlaikyti prekių 
asortimento konkurencingumą. 
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Kaštai + metodika: automatikos industrija 

Kaštai + metodika rodo, kiek mes pelno galime prarasti 

Kuriuos kainos nustatymo metodus dar taikome? 

0 10 20 30 40 50 60 70 

Bandymų ir klaidų metodas 

Sekama rinkos lyderiu 

Tariamasi su pardavimo darbuotojais 

Tiriama pirkėjų reakcija 

Orientuojamasi į bendrą konkurentų kainų lygį 59 % 

21 % 

9 % 

8 % 

3  
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Tiriama pirkėjų reakcija 

Orientuojamasi į bendrą konkurentų kainų lygį 59 % 

21 % 
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3  

- Patrauklus kainos nustatymo metodas 
- TAČIAU jei taip pat elgiasi dauguma jūsų konkurentų, jūsų rinka tuoj pat pavirs nediferencijuotų 

prekių rinka 
 

Kuriuos kainos nustatymo metodus dar taikome? 
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0 10 20 30 40 50 60 70 

Bandymų ir klaidų metodas 

Sekama rinkos lyderiu 

Tariamasi su pardavimo darbuotojais 

Tiriama pirkėjų reakcija 

Orientuojamasi į bendrą konkurentų kainų lygį 

Kuriuos kainos nustatymo metodus dar taikome? 

21 % 

- Patrauklus kainos nustatymo metodas 
- TAČIAU tikėtina, tiriant vartotojų nuomonę, jie rinksis mažiausią rinkos kainą, arba dar mažesnę už 

ją, tokia tipinė vartotojų elgsena. 
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Bandymų ir klaidų metodas 

Sekama rinkos lyderiu 

Tariamasi su pardavimo darbuotojais 

Tiriama pirkėjų reakcija 

Orientuojamasi į bendrą konkurentų kainų lygį 

59 % 

21 % 9 % 

8 % 

3  

Kuriuos kainos nustatymo metodus dar taikome? 

- Patrauklus kainos nustatymo metodas – darbuotojų pardavimo komanda pirkėjus pažįsta 
geriausiai 

- TAČIAU tikėtina, kad pardavimo vadybininkai ieškos paprastesnės /lengvesnės išeities. Parduoti 
prekę už mažesnę kaina yra daug lengviau. Daugeliu atveju pardavimo darbuotojų rezultatai 
vertinami ir skatinami ne pagal uždirbtą pelną, bet pagal pardavimo apimtį (arba kokį nors jos 
ekvivalentą). 
 

Kuriuos kainos nustatymo metodus dar taikome? 

0 10 20 30 40 50 60 70 

Bandymų ir klaidų metodas 

Sekama rinkos lyderiu 

Tariamasi su pardavimo darbuotojais 

Tiriama pirkėjų reakcija 

Orientuojamasi į bendrą konkurentų kainų lygį 59 % 

21 % 

9 % 

8 % 

3  

- Vienas iš sumaniausių kainos nustatymo metodų  
- Pozicionuodamos save ir savo prekes jos lygiuojasi į rinkos lyderį, galbūt netgi pozicionuoja save 

„aukštojoje“ rinkoje – tai daryti visai neblogai. 
- Jos uždirbs daugiau pelno negu kitos jų rinkos įmonės, jei tarsime, kad visų rinkos įmonių išlaidos 

panašios. 
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Biudžeto pagrindu atliekama kainos prognozė  

Kainos poveikio elementai: rinkos situacija 
• Kokio dydžio mūsų rinka? 

• Ar ji konkurencinga? 

• Kokia dabartinė prekės “rinkos kaina”? 
• Kokia įmonės padėtis rinkoje (rinkos dalis)? 

• Kokia mūsų produktų pozicija, atsižvelgiant į:  
• Pasiūlos ir paklausos pusiausvyros ciklą; 
• Prekės gyvavimo ciklą; 
• Technologijos priėmimo kreivę. 

• Koks mūsų produktų paklausos elastingumas šiose rinkose? 

• Kokių tipų ir kokio dydžio yra mūsų produktų paklausos elastingumas? 

• Ar mūsų rinka struktūrizuota, ar nestruktūrizuota? 

• Ar šioje rinkoje mūsų produktas (produktai) jau įsitvirtinęs, ar žengsime į naują 
rinką? Jeigu taip: 

• Kokią prasiskverbimo į rinką strategiją taikysime? 

Rinkos plėtros strategijų ir kainodaros santykis 
 

Rinka 

 

Esamas produktas 

 

Naujas produktas 

 

Užimta 

 

Skverbimo į rinką 

strategija  

Pardavimų didinimas, 

kainos, kaštų mažinimas 

 

Produkto kūrimo 

strategija 

Nejautrios kainos 

politika 

 

Neužimta/nauja 

 

Rinkos plėtros 

strategija 

Lanksčios kainos politika 

 

Rinkos prijaukinimo 

strategija 

Suderintos kainos 

politika 

 



16 

Nugriebimas 

Skverbimasis 

2 dalis.  

Verte vartotojui grindžiama kainodara: 
konkurencingumo, pakaitalų, pajamų, poreikio, 
aplinkos veiksnių, vartotojų iracionalumo aspektai. 
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Verte pagrįsta kainodara 

• Verte pagrįstos kainodaros tikslas nėra tiktai patenkinti klientus. Klientų 
pasitenkinimas gali būti „nupirktas“ sėkmingomis nuolaidomis, bet marketingo 
specialistai klysta, jei galvoja, kad tokiu būdu pasiekti pardavimai rodo jų sėkmę.  

• Verte pagrįstos kainodaros tikslas yra gauti kuo daugiau pelno, suteikiant kaip 
įmanoma daugiau vertės, nebūtinai parduodant kuo daugiau. Kai sumaišomas 
pirmasis uždavinys su antruoju, papuolama į spąstus, kuriuose pirkėjai moka tiek, 
kiek nori mokėti, vietoj to, kiek iš tiesų jiems vertas produktas.  

50 

Verte pagrįsta kainodara yra kainų nustatymo procesas 
remiantis vartotojų suvokiama produkto verte 

Kas apsprendžia vertę vartotojui? 

Funkcinė nauda 

Socialinė nauda 

Asmeninė nauda 

Veikimo nauda 

Piniginiai kaštai 

Laiko kaštai 

Elgesio kaštai 

Nauda 

vartotojui 

Psichol. kaštai 

Kaštai  

vartotojui 

Vartotojo 

suvokiama 

produkto  

vertė 

 - 

+ 
= 
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Kokybė 

• Organizacija turi sužinoti kaip vartotojai apibrėžia kokybę ir padidinti savo produktų 
vertę. 

• Kiekvieną kartą kai vartotojas perka ar vartoja produktą, jis vertina jį vienu ar 
daugiau kokybės dimensijų. 

• Gera kokybė patenkina vartotojus, aukšta kokybė gali nustebinti juos. 

• Žema kokybė lems vartotojų praradimą, mažins pelną. 

• Produkto kokybės reputacijos sukūrimas yra ypač svarbus organizacijoms, kurių 
tikslas ilgalaikiai ryšiai su vartotojais. 

“Dažniausiai žmonės apie kokybe sprendžia iš 

kainos” Scitovsky, 1944  

Suvokimas – būdas, kuriuo atsirenkama, sutvarkoma ir interpretuojama informacija 
prasmingo aplinkos paveikslo sudarymui. 

Veiksniai, darantys įtaką jautrumui kainai: 
• Suvokiamų pakaitalų efektas 

• Unikalios vertės efektas 

• Pakeitimo kaštų efektas 

• Palyginimo sunkumo efektas 

• Kainos-kokybės efektas 

• Išlaidų efektas 

• Padalintų kaštų efektas 

• Teisingumo efektas 

SUVOKIAMA VERTĖ =  
SUVOKIAMA NAUDA

SUVOKIAMI KAŠTAI

Suvokiamų pakaitalų efektas: 

•  pirkėjai yra tuo jautresni kainai, kuo aukštesnė 
produkto kaina palyginus su pirkėjo suvokiamų 
pakaitalų kaina. 
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Unikalios vertės efektas: 
pirkėjai tuo mažiau jautrūs produkto kainai, kuo daugiau jie vertina unikalius 

produkto požymius, darančius jį skirtingu nuo kitų konkuruojančių 
produktų.  
 

1. Ar turi produktas kažkokius unikalius (apčiuopiamus ar ne) požymius, kurie 
daro jį skirtingu nuo konkuruojančių produktų? 

2. Kokie požymiai pirkėjo supratimu yra svarbūs renkantis tiekėją? 

3. Kaip stipriai pirkėjai vertina unikalumą, išskirtinius požymius? Kaip galima 
padidinti skiriamųjų požymių suvokiamą  svarbumą ir/arba sumažinti 
svarbą požymių, kuriuos siūlo konkurentai? 

Pakeitimo kaštų efektas: 

kuo didesnės investicijos specifiniam produktui, kurias pirkėjas turi 
daryti pakeisdamas tiekėją, tuo mažiau jautrus kainai yra pirkėjas, kai 
renkasi tarp alternatyvų.  

 

1. Iki kokio laipsnio pirkėjas yra padaręs investicijas (pinigines ir psichologines) tam 
tikram tiekėjui, kurias jie vėl turėtų daryti jei pakeistų tiekėją? 

2. Kaip ilgai pirkėjai bus veikiami šių išlaidų? 

Palyginimo sunkumo efektas: 

- pirkėjai yra mažiau jautrūs žinomo arba turinčio aukštą reputaciją 
tiekėjo kainai, kai jie turi sunkumų palyginti alternatyvas.  

 
1. Kaip sunku yra pirkėjams palyginti įvairių tiekėjų pasiūlymus? 

2. Ar galima produkto požymius nustatyti tik apžiūrėjus, ar tam reikia produktą nupirkti ir išbandyti, 
kad sužinoti kas siūloma? 

3. Kokia rinkos dalis praeityje turi teigiamą patirtį apie mūsų produktą? Apie konkurentų produktą? 

4. Ar produktas yra sudėtingas ir reikia specialistų, kad įvertinti skiriamuosius požymius? 

5. Ar įvairių tiekėjų kainos yra lengvai palyginamos, ar dėl įvairių dydžių ir kombinacijų palyginti yra 
sunku. 
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Kainos-kokybės efektas: 

pirkėjai yra mažiau jautrūs produkto kainai, žinodami, kad aukštesnė 
kaina reiškia geresnę kokybę.  

 

1. Ar prestižo imidžas yra svarbi produkto požymis? 

2. Ar padidės produkto vertė, jei jo kaina bus nepriimtina kai kuriems vartotojams? 

3. Jei produkto kokybė yra nežinoma ir ar yra patikimų būdų patikslinti kokybę prieš 
perkant? 

Išlaidų efektas: 

 - pirkėjai daugiau jautrūs kainai, kai išlaidos didesnės, kitaip sakant, 
kokį pinigų kiekiu arba kokį procentą nuo šeimos pajamų sudaro 
išlaidos. 

  

1. Kokios yra pirkėjų išlaidos produktui absoliučiais piniginiais terminais ir kaip 
pajamų dalis (galutiniam vartotojui)? 

Padalintų kaštų efektas: 

• Kuo mažesnę pirkimo kainos pirkėjas turi sumokėti pats, tuo jis mažiau 
jautrus kainai jis yra. 

 

 

1. Ar pirkėjas moka pilną kainą už produktą? 

2. Jei ne, kokią kaštų dalį moka pirkėjas? 
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Teisingumo efektas: 

pirkėjai yra jautresni produkto kainai, kuri išeina už jų supratimo ribų 
kaip “teisinga” ar “priimtina” duotojo pirkimo metu. 

 

1. Kaip produkto esama kaina atrodo lyginant su praeityje buvusiomis produkto 
kainomis? 

2. Kiek pirkėjai tikisi mokėti už panašų produktą panašiame pirkimo kontekste? 

Sumažinti jautrumą kainai galima: 

• pozicionuojant produktą prie santykinai labiau brangaus pakaitalo. 

• Sufokusuojant vartotojo dėmesį į unikalius bruožus. 

• Padidinant pakeitimo kaštus. 

• Įtikinant vartotojus, kad palyginimai su kita produktais yra sunkūs ir todėl rizikingi. 

• Paremiant produkto aukštą kainą, kad gautume “statuso” įvaizdį. 

• Minimizuojant nuomonę apie “neteisingą” kainą. 
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Vertės 
kainodaros 
procesą 
sudaro šie 
šeši etapai 

Hipotetinė vertės situacija jūsų pirkėjų akimis 

Levitto prekės visumos koncepcija 
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Netiesioginė produkto/paslaugos vertė 

• Prieš pardavimą: demonstravimas, reakcijos greitis, ištyrimas, 
atsiliepimų svetainės, taikymo galimybės, techninė informacija.  

• Per pardavimą: progreso pranešimai, išmėginimas. 

• Po pardavimo: patvirtinimas, kitimo tendencijų analizė, priminimai, 
naujos idėjos, nauji produktai, garantija.  

 

Ar tai turi būti įtraukta į kainą? 

Kainos suvokimas: vertės aspektas 

• Kas yra vartotojui vertės kūrėjai? 

• Kaip mes vertę suprantame? 

• Kaip mes galime sukurti vertingus produktus? 

• Kaip mes galime daryti įtaką vertės suvokimui? 

 

Skirtingos prekės kategorijos ir skirtingo “noro už tą prekę mokėti” 
ryšys 

Praktinis  
pavyzdys 

1. Kuo labiau prekės orientuotos į individualų vartotoją ,  
tuo mažesnis kainos elastingumas, tuo didesnė aukštesnės maržos apsauga; 
2. Kuo labiau prekės yra “akių gaudytojos”, tuo labiau jas veikia aukštas kainos elastingumas, 
Konkurencinės kainos kovos; 
3.  “Premium” kategorijos prekės – iracionali paklausa (atpigimas vertinamas neigiamai) 
4. Skirtingos strategijos, priklauso nuo prekės kategorijos. 
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Veiksniai darantys įtaką WTP 

• Prekės ženklo kapitalas 
• Bendras BE yra labai svarbus WTP 

• Kainos v kokybės efektas 
• Vartotojai turės didesnį WTP, jei aukšta kaina signalizuos aukštą kokybę. 

• Unikalios vertės efektas 
• Otaku + purpurinės karvės efektas 

• Išlaidų efektas 
• Jei prekės kaina viršija jų vidutinių pajamų lygį, tikėtina, kad jei to prekės 

atsisakys, jei nebus pasiūlytos palankios išmokėjimo sąlygos. 

 

Ar reikia gaminiui prekės ženklo? 
Prekės ženklo kapitalo valdymas (angl. Brand equity) 

Asociacijos 
(Brand  
Association) 

Lojalumas 
(Brand  
loyalty) 

Žinomumas 
(Brand  
Awareness) 

Suvokiama  
kokybė  
(Perceived  

Quality) 

Brand  

Equity 

Otaku ir kodėl jis toks svarbus meno sričiai? 

• Japoniškas žodis  

• Tai, kas yra daugiau už pomėgį, hobį, tačiau mažiau už maniją. 

• Otaku yra didžiulis noras, priverčiantis žmogų važiuoti per visą miestą 
į kokią nors naują specializuotą parduotuvę, susilaukusią gausių 
atsiliepimų (foodies). 

• Turintys otaku vartotojai ir yra tie ieškotojai, kurių ieškote.  

• Nustatyta, kad vienose rinkose otaku apimtų vartotojų yra daugiau, o 
kitose mažiau. 
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Veiksniai darantys įtaką WTP 

• Vartotojų charakteristikos 
• Amžius, lytis, išsilavinimas, pajamos, gyvenamoji vieta, šeimyninė padėtis, 

veikla, laisvalaikis, nuomonės, gyvenimo būdas. 

• Aplinkos veiksniai 
• BVP, minimalus atlyginimas, infliacija ir kt. 

• Mados efektas 

• Kainos sąžiningumo efektas 

 

Komunikuojame kainą: vartotojų ,,noras mokėti” arba kas 
jam šį ,,norą” formuoja 

• ,,noro mokėti” formavimas (angl. setting price expectation or 
establishing a reference price) 
• motyvuokite vartotojus mokėti daugiau↓ 

 

 

 

 

 

 

 

• Vidutinės aukojamos arba sumokamos sumos anonsas – nemokamo patarimo 
dovana (pvz. statistiškai vartotojai renkasi X prekę; vidutiniškai vartotojai aukojo 
X EUR ir pan.) 

Kainodaros sprendimo pagrindimas: skirtingų vartotojų 
lūkesčių identifikavimas 

Vartotojo prekės kainos pasirinkimas priklauso nuo to, kiek vartotojas yra nusiteikęs mokėti (angl. willing to 
pay) už tą prekę ir realios prekės kainos perteklinio/pridėtinio (angl. surplus) skirtumo, kuo jis didesnis, 
vartotojo naudai, tuo jis bus labiau nusiteikęs pirkti daugiau vienetų.  
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Verte vartotojui grindžiama kainodara: 
iracionalumo aspektai - patirtis 

Referentinė kaina 

• Kiek vartotojas yra pasiryžęs sumokėti už prekę, lyginant jos kainą su 
pagrindinių konkurentų produkto kaina ir ankstesne produkto kaina. 

• Referentinė kainą vartotojui suformuoja ankstesnė patirtis. 

 

Referentinė kaina (angl. reference price): kas tai? 

Jeigu pakelsite prekės kainą, tarkim, knygai, ir paskui norėsi nuleisti, tai neveiks.  
Juk visi įsivaizduoja, kad romanas kainuoja tarp  10 ir 20 EUR. Vartotojas turi savo 
galvoje atskaitos tašką – taip vadinamą referentinę kainą.  
Žmogus įsivaizduoja, kokios yra šios prekės kainų ribos. 
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Kas “veikia” referencinę kainą? 

• Prisiminimai apie ankstesnę kainą; 

• Produktų kainos, kurias nustatė rinkos lyderis, kuris turi didesnį 
vartotojų ratą ir jų lojalumą; 

• Konkurentų veiksmai; 

• Rinkos ypatumai: kokios nuolaidos gali tikėtis pirkėjas? Vienur  20 
proc. jau max., kitur 70 proc. no limit 

 

Kas “veikia” referencinę kainą? 

• Padidinti vienai prekei kainą ir tokiu atveju valdyti kitos (-ų) prekės (-
ių) pardavimą. 

• Padidinus prekės vieneto kainą, didelė tikimybė, kad sumažės jo 
užimama rinkos dalis (market share). 

• Padidinus prekės kainą vienai prekei siūlomame asortimente, didelė 
tikimybė, kad padidinsite užimamą rinkos dalį kitų asortimento 
prekių. 

 

Verte vartotojui grindžiama kainodara: 
iracionalumo aspektai - naudingumas 
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Patrauklios kainos fenomenas: naudingumo aspektas 

• XIX amžiuje laikais filosofai ir ekonomistai apie „naudingumą” kalbėjo 
kaip apie žmogaus visapusiškos gerovės rodiklį.  

• Naudingumas buvo laikomas skaičiais išreikštos asmeninės laimės 
matu. Tada visiškai paprasta įsivaizduoti, kad vartotojai renkasi, ką 
daryti, lyg siektų maksimizuoti savo naudingumą. � 

• Bėda ta, jog ekonomistai klasikai niekad neapibūdino, kaip 
naudingumą išmatuoti. Kaip skaičiais turėtume išreikšti naudingumo 
„kiekį”, susijusį su skirtingais pasirinkimais? Ar vieno asmens 
naudingumas yra toks pat kaip ir kito? Ar naudingumo sąvoka turi 
kokią nors kitokią savarankišką reikšmę, nesusijusią su tuo, ką žmonės 
maksimizuoja? 

Iš kur atsiranda ,,patrauklios kainos” suvokimas? 

Pagrįsto veiksmo ir planuotos elgsenos teorijos 

Ekonomistai atsisakė senamadiško požiūrio į 
naudingumą 

• Dėl šių supratimo sunkumų ekonomistai atsisakė senamadiško 
požiūrio į naudingumą kaip į laimės matą. Vartotojo elgsenos teorija 
buvo visiškai naujai suformuluota pagal vartotojo pirmenybes, o 
naudingumas suprantamas tik kaip pirmenybių vaizdavimo būdas. �  

• Ekonomistai palaipsniui pripažino, kad viskas, ką reiškė naudingumas, 
kiek tai susiję su pasirinkimo elgsena, buvo tai, ar vienas rinkinys 
turėjo didesnį naudingumą nei kitas, o kiek didesnį, iš tikrųjų neturėjo 
reikšmės.  
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Vartotojo pirmenybės yra pagrindinis metodas 
pasirinkimui nagrinėti 

• Bet dabar ekonomistai linkę manyti atvirkščiai: vartotojo pirmenybės 
yra pagrindinis metodas pasirinkimui nagrinėti, o naudingumas yra tik 
paprastas pirmenybių išraiškos būdas. �  

• Naudingumo funkcija yra toks skaičiaus priskyrimo kiekvienam 
galimam vartojimo rinkiniui būdas, kai mėgstamesniems rinkiniams 
priskiriami didesni skaičiai nei mažiau mėgstamiems. Tai yra (x1,x2) 
rinkiniui teikiama pirmenybė (y1,y2) rinkinio atžvilgiu tada ir tik tada, 
jei (x1,x2) naudingumas didesnis už (y1,y2) naudingumą. Užrašant 
simboliais: (x1,x2) (y1,y2) tada ir tik tada, jei u(x1,x2)> u(y1,y2). 

Kardinalusis naudingumas 

• Yra naudingumo teorijų, kuriose naudingumo dydis laikomas svarbiu 
dydžiu. Jos žinomos kaip kardinaliojo naudingumo teorijos. Jos teigia, kad 
dviejų prekių rinkinių naudingumų skirtumo dydis turi tam tikrą svarbą. 

• Žinome, kaip pasakyti, kai konkretus žmogus teikia pirmenybę vienam ar 
kitam prekių rinkiniui: tiesiog siūlome rinktis iš dviejų rinkini ų ir matome, 
kuris iš j ų pasirenkamas. �  

• Taigi žinome, kaip ordinalųj į naudingumą priskirti dviem prekių rinkiniams: 
didesnį naudingumą tiesiog priskiriame išsirinktam rinkiniui, o ne 
atsisakytam. Bet kuris toks priskyrimas ir bus naudingumo funkcija. Taigi 
turime stebėjimu paremt ą kriterijų, kuris leidžia nustatyti, ar kokiam nors 
asmeniui vienas rinkinys naudingesnis nei kitas. 

Bet kaip pasakysime, kad žmogus dvigubai labiau 
mėgsta vieną rinkinį už kitą? 

• Kaip dar galėtume pasakyti, jog vien ą rinkinį jūs mėgstate dvigubai 
labiau nei kitą? � 

• Tokios rūšies užduočiai galima pasiūlyti įvairių apibrėžimų: aš mėgstu 
vieną rinkinį dvigubai labiau nei kitą, jei noriu už j į mokėti dvigubai 
daugiau. Arba - mėgstu vieną rinkinį dvigubai labiau nei kitą, jei noriu 
dvigubai toliau bėgti, kad gaučiau j į, arba laukti dvigubai ilgiau, arba 
lošti esant perpus mažiau galimybių laimėti. 
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Kainos elastingumo definicija 

• Dviejų reiškinių tarpusavio priklausomybės pobūdis.  
• Terminas dažniausiai vartojamas apibūdinti tam tikros prekės paklausos 

priklausomybę nuo kainos ir nuo vartotojo pajamų. 
• Paklausa elastinga kainos atžvilgiu, kai, kylant produkto kainai, jo paklausa 

mažėja.  
• Paklausa neelastinga kainos atžvilgiu, kai, kylant produkto kainai, jo 

paklausa nekinta. 
Paklausa elastinga pajamų atžvilgiu tada, kai, augant asmens pajamoms, 
prekės paklausa didėja.  

• Paklausa neelastinga pajamų atžvilgiu tada, kai, augant pajamoms, prekės 
paklausa nesikeičia. 

• Elastingumas matuojamas nuo 0 iki begalybės, t. y. nuo visiškai 
neelastingos iki visiškai elastingos paklausos. 

Paklausos elastingumas kainai 

Elastinga paklausa ir neelastinga 

• Jei pakeitus kainą parduodamas prekių kiekis kinta nedaug, paklausa 
laikoma neelastinga, jei daug elastinga.  
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Kainos elastingumas priklauso nuo produkto kategorijos – kodėl verta 
diferencijuoti – artėti link kastumizacijos? 

Kainos elastingumo variacija pagal produkto kategorijas 

Kainos atsako (price response) kreivės: konceptas 

• Kainos atsako kreivės apibūdina bendrą rinkos atsaką lyginant su parduoto jūsų 
kompanijos produktų kiekiu. Kuo didesnė produkto kaina, tuo mažesnis ,,market 
share”. Elastingumo kreivės parodo, kainos pokyčio įtaką bendram pardavimų 
skaičiui. Kategorijos: “comfort”, low, medium, high. 
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Kainos atsako funkcijos ir pelno funkcijos 

Kaip labiausiai priartėti prie optimalios kainos 
lygio 

Verte vartotojui grindžiama kainodara: 
iracionalumo aspektai - emocijos 
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Naujosios mąstymo paradigmos ir taikomojo meno 
kainodaros ryšys 

• „Senoji mąstymo“ paradigma teigia, kad žmonės priimdami sprendimą, pirmiausia, 
pagalvoja (racionaliai priima sprendimą), tuomet elgiasi (pavyzdžiui, perka) ir tik tada 
jaučia (patiriamas jausmas, emocija susietas su įsigyta preke ar paslauga arba su 
atitinkamu elgesiu).  

• Antroji – „naujoji mąstymo“ paradigma, kuri teigia, kad vartotojai pirmiausią priima 
sprendimą emociniame lygmenyje, tuomet elgiasi ir vėliau galvoja, t.y. racionalizuoja 
savo elgesį. 

 

Emocijos tiesiogiai veikia vartotojų kainos suvokimą 

• Heussler (2012) atliktas tyrimas panaudojant fMRI metodą patvirtino, 
kad emocijos tiesiogiai veikia vartotojų kainos suvokimą.  

• Autorių teigimu, tyrimo rezultatai pagrindžia idėją, jog skirtingos 
vartotojo emocijos tiesiogiai veikia kainos teisingumo suvokimą, o 
pokyčiai viduriniojoje orbifrontalinės smegenų žievės (angl. 
orbifrontalcortex (OFC)), kuri siejama su teigiamų stimulų kodavimu, 
dalyje leidžia daryti išvadą, jog sukelia teigiamas emocijas kainos 
teisingumo vertinimo metu. 

Kaip sužadinti emociją, didinant kainos patrauklumą 
vartotojui?  

• Žinutės formavimas (angl. message framing) 

• Kainos pateikimas (angl. price presentation) 
• nuolaidos pateikimo būdai; 

• Kainų diskriminacija (arba kainų diferenciacija) (angl. price discrimination) 
• nuolaidos orientuotos į individualų vartotoją arba jų grupę; lojalumo kuponai; programos ir 

pan.; pasiūlymų apjungimas; nuolaidos specifinėms grupėms (senjorams; studentams ir kt.); 
laiko/vietos pasiūlymai. 

• “pay‐to switch”/ “pay‐to‐stay” – klientų perviliojimas arba 
pričiupimas/sumokėsime, kad liktum 

• Kainos triukšmas “price noise” (angl. price obfuscation) – kaina maža + 
kuponas sekančiam apsipirkimui; kaina + atvežimas nemokamas ir pan. 
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Kaip sužadinti emociją, didinant kainos 
patrauklumą vartotojui? 
• Aplinkos veiksniai: 

• Muzika (žanras, greitis, tipas) 

• Spalvos ir jų deriniai 

• Minios suvokimas (kada mane pradeda erzinti kiti žmonės) 

• Klimatas 

• Aptarnavimas 

• Prekių išdėstymas 

• Prekių degustavimas 

• Prekių “matymo zonos” 

• Kvapai  

• Ir kt. ... 

Verte vartotojui grindžiama kainodara: 
iracionalumo aspektai - sąžiningumas 

Ką iššaukia “nesąžiningos” kainos suvokimas? 

1. Neiššaukia jokių vartotojų veiksmų, tiesiog neperka (angl. no 
action/influence)  

2. Savisaugą (prašo paaiškinimo; nori “atgauti skirtumą”, skundžiasi 
pardavėjui/gamintojui) (angl. Self-protection (e.g., withdraw from a 
purchase, get a refund, complain) 

3. Kerštą (“iš lūpų į lūpas” spartus informacijos/naujienos perdavimas, 
prekės ženklo niekinimas, legalios akcijos) (angl. Revenge (e.g., word of 
mouth, legal actions)) 
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Kodėl vieni turi “užtarėjus”, o kiti jų neturi? arba, kaip 
paaiškinti skirtingas žmonių reakcijas ir kaip jas valdyti? 

Kaip vartotojas suvokia kainos informaciją ir sandorio 
naudą: ar prarandu, ar laimiu? 

Situacija 

• Prekės ženklas 

• Parduotuvė 

• Prekės tipas/kategorija 

• Patirtis perkant panašias prekes 

• Turima informacija – matyta reklama 

Kainos pristatymas 

•Referencinė kaina – daugiau nemokėsiu 

•Sandorio tipas – F2F, R2C, C2C 

•Kiek dar gali keistis situacija? Praradimai? 

•Įtaigumas/įtikinimas sandorio verte 

•Charakteringumas – aš būsiu toks, kaip jis 

•Parduotuvės formatas – tai mano 

•Kombinuotos kainos – galiu rinktis 
•Paskelbti išpardavimai – turiu suspėti 

Sandorio charakteristikos 

• Procentai – 25 % 

• Suma -  250 EUR 

• Bazinė kaina – 170 EUR/ dabar 100 EUR 

• Nemokamos dovanos vertė – didesnė arba 
pusė siūlomos 

• Sandorio variacijos – jei pirkčiau e-shop, tai... 

• Dydis pasiūlymų apjungimų – jei 12 mėn. ... 

• Kiekis prekių pasiūlyme 

3 dalis.  

Kainos pozicionavimas: konkurencinio pranašumo 
identifikavimas 
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Kainos pozicionavimas: kas yra vartotojui vertės 
kūrėjai? 

• Kainos pozicionavimo esmė sutelkta į vartotojų svarbos 
atributams suteikimą ir konkurencinę situaciją. 

 

Poreikio analizė/ Ką pirkėjas 
labiausiai vertina, pirkdamas 
X prekę? arba Kokie atributai 
vertingiausi? 

Konkurencingumo analizė/ 
Kaip vartotojai reitinguoja 
jūsų įmonės prekės vertės 
atributus lyginant su 
konkurentais? 

Konkurencinio pranašumo 
analizė/ Kaip vartotojai 
suvokia panašių prekių naudą, 
vertinant jūsų prekės vertės 
atributus? 

Vertės ir kainos žemėlapis 

Ištirkite konkurencinius atributus 

• Gal jūs esate pigiausias, greičiausias, lėčiausias, karščiausias, 
šalčiausias, labiausiai nekenčiamas, mėgdžiojantis kitus, pašalietis, 
kiečiausias, seniausias, naujausias ir t.t.  
• Kopijuokite. Tik ne iš savo verslo šakos, o iš kitos bet kurios kitos šakos. 

Suraskite šaką, kuri būtų dar nuobodesnė už jūsiškę, nustatykite, kas joje yra 
išskirtinis ir darykite tai, ką darė jis. 

• Identifikuokite konkurentą, kuris visų nuomone yra toliausiai pažengęs, ir 
pranokite jį. Tai, kuo jis garsėja, darykite dar geriau, priešingai nei daro jis. 
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Strategijos krypčių parinkimas 

Į rinką įėjus naujoms įmonėms padidėja pasiūla 

• - Potencialūs pirkėjai 
dabar gali ieškoti kitų 
tiekėjų, ir taip atsiranda 
konkurencija. 

- Potencialiems pirkėjams 
dairantis jiems tinkamų 
prekių, kainos dėl 
konkurencijos ilgainiui 
darosi nebe tokios tvirtos. 

 

Konkurencinio pranašumo paieškos 

- Skatinti vartotojus pirkti savo prekes veiksmingiau už konkurentus. 

- Pagrindinis pardavimo skatinimo tikslas šioje stadijoje – įtikinti 
potencialius ir esamus pirkėjus teikti pirmenybę įmonės produkcijai ir 
pirkti iš jos. 

- Kaip “randamas” konkurencinis pranašumas? 
- Ištirti ribas – pigiausias, greičiausias, lėčiausias, seniausias... 

- Surasti savo produkte hedonizmo apraišką. 

- Suprasti savo auditorijos preferencijas. 

- Suprasti prekės “problemą” 
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Kokurencingos kainos nustatymo kelias (1 etapas) 

• Kokio pranašumo siekiama: marketingo ar kaštų? 

• Pranašumo siekiama visoje rinkoje ar tik rinkos nišoje? 

• Koks yra dabartiniu metu pagrindinis pranašumas, išskiriantis Jus iš 
konkurentų ir lemiantis vartotojo pasirinkimą? 

• Teiginius argumentuokite ir pagrįskite 1-3 metų įmonės marketingo 
veiklos analize.  

Prekių konkurencingumas 

Prekių 

konkurencingumą 

lemiantis veiksnys 

Svorio 

koeficientas 

(Σi=1) 

Įvertinimas, balais (0-nėra,…10-itin gerai) 

_  

Jūsų prekė 

_  

konkurento 

prekė 

_  

konkurento 

prekė 

_  

konkurento 

prekė 

A B 

Galutinis vertinimas 

(AxB) 

4 dalis.  

Kainodaros tyrimai, kainų segmentavimas, vertės 
pasiūlymo formavimas.  
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Kainos tyrimo metodai 

Kainos jautrumo matavimas 

Kainos jautrumo matavimas: van Westendorp metodika  

• Tyrimas remiasi principu, kad yra kainų skalė, kurioje yra maksimumas ką 
klientas pasiruošęs mokėti ir minimumas žemiau kurio paslaugos vertė kelia 
abejonių.  

• Šis tyrimas dažniausiai naudojamas kaip įrankis, siekiant rasti produkto 
optimalią kainą bei įvertinti klientų požiūrį bei lūkesčius kainos atžvilgiu.  

• Pirmas žingsnis įgyvendinant tyrimą šiuo metodu yra užduoti keturi 
klausimus respondentams.  

• Antras žingsnis rasti svarbius keturis taškus (PMC- ribinio pigumo tašką, 
OPP optimalios kainos taškas, IPP – indiferentiškos kainos taškas, PME- 
ribinio brangumo taškas), remiantis jais bus galima atlikti duomenų 
interpretavimą.  
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Kainos jautrumo matavimas: van Westendorp metodika  

Conjoint analizė leidžia analizuoti suvokiamą vertę 

Inderect metodas – Coinjoint matavimas 
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Conjoint analizės - rezultatai 

Conjoint analizės pritaikomumas 

Coinjoint analizės rezultatai 
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Kainos segmentacija 

Rinkos ir jų segmentavimas: tikslinės rinkos parinkimas 

Trys tipiškos rinkodaros strategijos pagal pasirinktą tikslinę rinką: 

 

Nediferencijuota rinkodara 

Koncentruota rinkodara 

Diferencijuota rinkodara 

 

Kainos diferenciacija 

• Vadovaujantis rinkodaros orientacija, siūloma prekė pritaikoma 
potencialaus pirkėjo poreikiams. 

• Apginti kainą, visų pirma, diferencijuojant prekę – sukuriant 
išskirtinumą, kuris ne tik yra patrauklus vartotojui, bet ir neleidžia 
potencialiam vartotojui lyginti prekės su panašiomis ir dairytis 
mažesnių kainų. 

• Tai veiksminga, jei potencialus pirkėjas suvokia prekės išskirtinumą, 
mano jį esant vertingą ir vertą didesnės kainos arba pastangų įsigyti 
siūlomą prekę. 
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Nediferencijuota rinkodara – tai tokia rinkodaros strategija, kai įmonė visai 
rinkai įvaldyti naudoja vieną universalų rinkodaros kompleksą. 

Rinkodaros  
kompleksas 

Rinka 

Koncentruota rinkodara – tai tokia rinkodaros strategija, kai įmonė stengiasi 
sutelkti visas pastangas tik į vieną tikslinę rinką ir jai įvaldyti naudoja specialiai 
pritaikytą rinkodaros kompleksą. 

1 segmentas Rinkodaros  
kompleksas 

2 segmentas 
3 segmentas 

Rinkos ir jų segmentavimas: tikslinės rinkos parinkimas 

129 

Diferencijuota rinkodara – tai tokia rinkodaros strategija, kai įmonė atskiroms 
tikslinėms rinkoms įvaldyti naudoja skirtingus, specialiai joms pritaikytus 
rinkodaros kompleksus. 

2 segmentas 

1 segmentas 

3 segmentas 

Rinkodaros komplekso 
2 variantas 

Rinkodaros komplekso 
1 variantas 

Rinkodaros komplekso 
3 variantas 

Rinkos ir jų segmentavimas: tikslinės rinkos parinkimas 
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Segmentavimo tipai: 

• Segmentavimas pagal vartotojui teikiamą prekės naudą. 

• Situacinis segmentavimas. 

• Psichografinis segmentavimas.  

• Geografinis segmentavimas. 

• Segmentavimas pagal naudojimą.  

 

 

Vertės pasiūlymo formavimas 

Žingsniai: 

- Pagrindinę suvokiamą vertę, arba priežastį formuojantys vertės 
atributai (kas sprendžia problemą vartotojui?) 

- Konkurencinio pranašumo atributai (to, ko niekas neturi?) 

- Suskaičiuok, kiek „vertė“ kainuoja? 

Apibendriname 

• Kainą pradedame nuo vertės modelio išgryninimo.  

• Kainos ekonominis pagrindimas: išlaidų paskirstymas, savikainos 
apskaičiavimas, pelningumo išskaičiavimas, biudžeto sudarymas-analizė-
prognozė. 

• Vertės kainodaros vertinimas: suvokimas, emocija,  

• Kainodaros segmentavimas: diferencijuokite kainas, tai padeda išgryninti 
prekės unikalumą, patrauklumą tiksliniam vartotojui; 

• Skirtingos kainos: prekės vertės rodiklis vartotojui; 

• Kainų keitimas – prekės suvokiamos vertės, kokybės indikatorius, tik reikia 
vertinti riziką; 

• Vertės atributų apjungimas – kainos pasiūlymo formavimas.  
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Iki kitų susitikimų!  
 

Indrė Radavičienė 
kainodaros ekspertė| indre.radaviciene@gmail.com   

 


