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Rinkodara
(rinkos analizės mokymai)

Lekt. Deiminta Noreikienė

Lietuvos marketingo asociacijos narė

Pirmoji Lietuvoje SOSTAC® sertifikuota rinkodaros 
planavimo specialistė.

Marketingo agentūros vadovė

Deiminta Noreikienė

>10 metų patirtis rinkodaros ir el. prekybos srityse dirbant su 
didžiaisiais prekių ženklais.

Susipažinkime
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KODĖL?

Kodėl žlunga startuoliai?

Negalvoja apie rinkodarą. Produktas turi patikti klientams, o 
ne kūrėjams.
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Kodėl žlunga startuoliai?

Nesukuria esminio vertės pokyčio. Sprendžiama problema 
svarbesnė jiems, o ne klientams.

Kodėl žlunga startuoliai?

Nepasitvirtina poreikio rinkoje. Ketinimai beprasmiai, kol 
realiai nesumokėta už produktą.
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Kodėl žlunga startuoliai?

• Mano, kad neturi konkurentų.

• Mano, kad jų produktas unikalus.

Kodėl žlunga startuoliai?

47,9 proc. startuolių su savo produktais buvo rinkoje, 
tačiau:

• tik 39,4 proc. turėjo prekės ženklą ir išgrynintą 
pozicionavimo idėją, 

• vos 17,4 proc. turėjo ir nuoseklų rinkodaros planą. 

(Dr.D.Jonikas)
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RINKODARA

Rinkodara

Rinkodara – tai mokslas ir menas, kaip gauti pelną tiriant, 
kuriant ir teikiant vertę tikslinės auditorijos poreikiams 
tenkinti:

I. Nepatenkintų poreikių ir troškimų identifikavimas.

II. Rinkos segmentų apibrėžimas, matavimas ir vertinimas.

III.Tikslinių segmentų atrinkimas pagal įmonės pajėgumus. 
Atitinkamų prekių ir paslaugų kūrimas.

IV.Pardavimų skatinimas, komunikacija ir t.t.

(Dr. Philip Kotler)
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Rinkodara

... tai vertės pirkėjui kūrimas.

Kas sudaro vertę?

VERTĖ = NAUDA – PASTANGOS – RIZIKA - KAINA
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Ką pirkėjas perka?

Unikalus vertės 
pasiūlymas

Unikalios naudos 
pirkėjui

Pirkėjo 
patirtis

Svarbiausia - pirkėjo patirtis
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PIRKĖJO PATIRTIS

Pirkėjo patirtis

• Pirkėjo patirtis su prekių ženklu formuojasi pirkėjo 
kelionės metu: t.y., visuose įmanomuose prekių 
ženklo ir potencialaus pirkėjo sąlyčio taškuose.
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Vertinant tik mokamus 
kanalus, gali būti prarandama 
iki 74% patirties.

Fizinius pojūčius suteikiantys 
realūs aplinkos objektai

Uždirbtos priemonės 
(earned media)

Nuosavos komunikacijos 
priemonės (owned media)

Mokamos komunikacijos 
priemonės (paid media)

Measure Share of Experience, Admap magazine 
March 2016 ©Warc

Pirkėjo patirties dalies matavimas

• Pirkėjo patirties su prekių ženklu dalis (Share of 
Experience) leidžia patikimiau prognozuoti prekių ženklo 
rinkos dalies augimą (Share of Market), nei tradiciškai 
naudojama trukšmo dalis (Share of Voice) (Mesh, 2016).

• Teigiama patirtis labiau skatina pirkti trumpuoju 
laikotarpiu.

• Kuo didesnį SOE kurti kaip įmanoma efektyviau kaštų 
požiūriu naudojant skirtingus kanalus ir sudarant teisingą 
skirtingų patirčių miksą.

Geresnė patirtis – didesni pardavimai
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Rinkos dalis Kaip padidinsime rinkos dalį?

Patirties dalis

Kurios komunikacijos priemonės 
efektyviai kaštų požiūriu padidins 
patirties dalį?

Komunikacijos priemonės
Mokamos, nuosavos, uždirbtos, realūs objektai.

Kurios priemonės turi ddžiausią įtaką 
pirkėjo pasirinkimui?

Pozityvios patirtys 
(ir negatyvios)

Kaip galime sukurti daugiau teigiamų 
prekių ženklo patirčių?

Pasiūlymas Vieta
Kontekstas

Laikas
Konkurentai

Koks pasiūlymas (žinutė), vieta ir 
kontekstas yra optimalus?

MESH pirkėjo patirties modelis

4P -> 7P
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7 P – marketingo kompleksas

Product

Price

Place

Promotion

Process

Physical 
evidence

7 PS

MARKETING

MIX

People

PIRKĖJO KELIAS
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Klientas

Svarbiausias dalykas yra žinoti, kur vaikšto tavo klientai, ir 
stovėti jų kelyje. 

(Dr. Ph. Kotler)
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Rinkos analizė

Rinkos tyrimas

Priimti 
sprendimą

Pristatyti 
įžvalgas

Analizuoti 
informaciją

Surinkti 
informaciją

Tyrimo planas

Iškelti problemą, 
hipotezę, nustatyti 

tyrimo tikslus



14

Duomenų šaltiniai

• Pirminiai tyrimai – informacija, specialiai renkama 
suformulavus tikslą, siekiant išsiaiškinti kuo daugiau apie 
rinką bei vartotojus. Pirminis tyrimas gali praversti 
segmentuojant rinką, sudarinėjant kliento portretą ir kita.

• Antriniai tyrimai – kitų atliktuose tyrimuose surinkta, 
viešai prieinama informacija, kuria remiantis galima 
daryti išvadas. Tai gali būti rinkos, tendencijų statistika, 
pardavimų duomenys ir kita. Antriniai duomenys ypač 
naudingi analizuojant konkurentus. 

Pirminiai tyrimai

• Stebėjimas

• Focus grupės

• Apklausos

• Elgesio duomenys

• Eksperimentai
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Problema – hipotezė – tikslai 

• KĄ norime sužinoti?

• KĄ norime apklausti / iš ko gauti informaciją?

• KIEK respondentų reikia, kiekybinis, kokybinis.

• KAIP atsirinksime, pasieksime respondentus?

Rinkos analizės metodai

Kiekybinis tyrimas. Statistinis tiriamo dalyko vertinimas. 

• Apklausos

• Stebėjimas

• Turinio analizė

Kokybinis tyrimas. Suprasti, kodėl ir kaip.

• Interviu

• Focus grupės

• Turinio analizė
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Gera analizė

• Moksliškai pagrįstas: objektyvus stebėjimas, hipotezė, 
spėjimai, testavimas.

• Kūrybiškas požiūris

• Skirtingi metodai

• Duomenų nepriklausomybė nuo modelio

• Informacijos vertė didesnė, nei jos gavimo kaina.

• Sveikas skepticizmas

• Etiškumas

KLIENTAI
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Idealus klientas

David Ogilvy sakė: „Padarykit namų darbus. Išsamiai pažinkite 
klientą. Negalėsite parašyti efektyvaus reklamos teksto 
nežinodami:

• Kam rašote.

• Kaip tas žmogus galvoja

• Ko jam reikia: kokį poreikį tenkinate, kokią problemą sprendžiate?

Gali būti naudojami keli skirtingų klientų portretai.
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Visiems geras nebūsi

Segmentavimas – pripažinimas, kad negali visiems 
klientams suteikti vienodo pasitenkinimo gaunama verte. 
(Kotler & Armstrong)

Tikslinė auditorija –
segmentas klientų, kurie turi 
panašias charakteristikas ir 
poreikius, kuriuos imasi 
tenkinti organizacija.

Segmentavimas

• Ar ar segmentas yra pakankamai didelis? 
• Ar klientai sutinka mokėti sumą, kuri jums padeda veikti 

pelningai?
• Ar galite parduoti brangiau? Koks klientų segmentas 

galėtų mokėti daugiau už panašią/didesnę vertę?
• Ar klientai turi priežastį pas jus sugrįžti?
• Kas yra potencialių klientų segmentas, kuriuos dar reikia 

persivilioti iš kitų rinkų, arba edukuoti?
• Ar klientai turi priežastį ir įrankius jus rekomenduoti 

kitiems?
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Konkurentai

• Kas yra konkurentai, tiesioginiai, netiesioginiai, pagal 
aktualius požymius.

• Kaip klientas sprendžia savo problemą dabar?

Konkurentai

• Kaip jie konkuruoja ir kaip jiems sekasi tai daryti?

• Jūsų privalumai ir trūkumai visuose pirkėjo ir prekės 
ženklo sąlyčio taškuose pagal 7P.

• SWOT

• Rinkos dalis, prekės ženklo žinomumas ir t.t.
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PRODUKTAS

Parduok ne produktą, o svajonę

KĄ pasiūlysite kliento poreikiams tenkinti? 

• Funkcinės, 

• patenkinančios, 

• stebinančios produkto savybės
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Prekių krepšelis
• Ar turite, ką pasiūlyti tam pačiam klientui papildomai ir 

didinti jo lifetime value: cross-sell, up-sell, pakartotiniams 
pirkimams skatinti (naujas produktas dabartiniam 
segmentui).

• Ar galite suteikti daugiau vertės ir pakelti kainą? Naujas 
produktas. Koks klientų segmentas sutiktų už tai mokėti?

• Ateities segmentui - žemesnės kainos pasiūlymai 
pritraukimui.

• Reikia asortimento, kuris padėtų įgyvendinti strateginius 
tikslus:
- prekių krepšelis į plotį, pasiūlymai vienam segmentui,
- prekių krepšelis skirtingiems segmentams.

Kaip sukurti gerą produktą?

Jei Henris Fordas būtų paklausęs vartotojų, ko jie nori, būtų 
gavęs atsakymą, kad greitesnio arklio ...

Geriausias tyrimas – išėjimas į rinką.



22

Lean startup

• Kelia hipotezes, kuria, gyvai rinkoje testuoja sprendimus 
ir investuoja į tai, kas pasiteisina.

• MVP – minimum viable product: kaip greičiausiai ir 
pigiausiai įsitikinti hipoteze?

Minimaliai veikiantis produktas

Minimum Viable

MVP

Geriau finansuojami 
produktai

Netikę produktai, 
Kurių niekam nereikia
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POZICIONAVIMAS
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Unikalus vertės pasiūlymas

Pozicionavimas

• Pozicionavimas – žinutė tikslinei auditorijai, kuo prekės 
ženklas skiriasi nuo konkurentų. Lentynėlė pirkėjo 
sąmonėje.

• Pozicionavimas pasako, kam skirtas produktas ir ką jis 
daro:

Dove: ne muilas nešvarioms rankoms, o muilas 
moterims su sausa rankų oda.
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Pagal ką geriausias?

• Pagal savybę – didžiausias valymo paslaugų tinklas, seniausiai 
veikianti kepykla.

• Pagal naudą – skaniausias suši, įdomiausi robotikos mokymai 
vaikams.

• Pagal produkto panaudojimą – intensyvūs mokymai skubantiems, 
paruošta vakarienė į namus neturintiems laiko gaminti.

• Pagal vartotoją – aštrių pojūčių mėgėjams.

• Pagal konkurentus – A turi daugiau kokių nors savybių nei B.

• Pagal produkto kategoriją – ne vaikų žaidimų kambarys, o 
edukaciniai užsiėmimai vaikams.

• Pagal kokybę arba kainą – geriausia vertė už pinigus, „taip gyventi 
verta“.

Pozicionavimo žemėlapis
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POZICIONAVIMAS

• Pozicionavimo sakinį sudaro tokia informacija:

• KAM – tikslinės auditorijos apibūdinimas.

• KODĖL – poreikio ar problemos apibūdinimas.

• MŪSŲ PRODUKTAS YRA – bendrinis pavadinimas 
produktui kategorizuoti.

• VERTINGESNIS – pagrindinės naudos, teikiama vertė.

• NEGU – užuomina apie konkurenciją.

• DĖL PRANAŠUMŲ – pagrindiniai pirkėjui vertę 
teikiantys pranašumai, kuriais produktas skiriasi nuo 
konkurentų.

Pavyzdys

„Kaimynėlis“ – arti namų esantis ir 24/7 veikiantis maisto 
produktų parduotuvių tinklas, kuris nuo centro nutolusiems 
nuosavų namų gyventojams padeda greitai ir patogiai 
įsigyti būtiniausių maisto prekių nevažiuojant į miesto 
centrą.
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PREKĖS ŽENKLO KŪRIMAS

Kas yra prekės ženklas

• Tai klientams jus atpažinti, išskirti iš konkurentų 
padedantis simbolis – teisiškai.

• Nemateriali produkto atributų suma: pavadinimas, 
pakuotė, kaina, istorija, reputacija, pardavimo ir 
komunikacijos būdai (D.Ogilvy)

• Mentalinis įvaizdis kliento galvoje. Visos patirtys, kurias 
klientas turėjo tiesiogiai ir netiesiogiai su jūsų prekės 
ženklu. (B.Eisenberg)
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Prekės ženklo kūrimas

1. KĄ parduodame

2. KAIP parduodame

KĄ?

• Produktas: prekė, paslauga

• Unikalus vertės pasiūlymas skirtingiems klientų 
segmentams.

• Pozicionavimas
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KAIP?

• Prekės ženklo archetipas, komunikacijos tonas.

• Prekės ženklo istorija, misija, vizija, vertybės.

• Funkcinės - emocinės naudos ir jų pagrindimas. 

• Pavadinimas

• Vizualizacija: logotipo kūrimas ir kiti dizaino darbai.
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Prekės ženklą kuriančios patirtys

Tiesioginės ir netiesioginės kliento ir prekės ženklo patirtys:

1. Nuoseklumas (consistency) Šeimininkas niekada nedavė 
šuniui maisto nepaskambinęs skambučiu ir niekada 
neskambino skambučiu neduodamas maisto. 
2. Dažnumas (frequency) Skambutis skambėjo kelis kartus 
per dieną, kasdien.

3. Susiejimas (anchoring) Šeimininkas eksperimentą 
susiejo su maistu, nes maistas sukelia jo augintiniui 
emocijas. Nuoseklumas ir dažnumas branding’e naudingi
tik tada, kai žinutė susiejama su vartotojo emocijomis.

Prekės ženklo archetipas

Remiamasi C.G. Jungo kolektyvinės pasąmonės teorija: 

1. Asmeninė pasąmonė - individo patirtis

2. Kolektyvinė pasąmonė - rūšies išgyvenimai per 
archetipus (universali, visiems žmonėms būdinga 
mąstymo forma).

Archetipai naudojami siekiant suteikti žmogiškų savybių 
prekių ženklams, kad jie galėtų užmegzti emocinį ryšį su 
klientu.
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Globėjas (the caregiver)

Tikslas: pasirūpinti kitais, padėti kuo daugiau žmonių.

Savybės: nesavanaudiškas, dosnus, sąžiningas, tarnaujantis, 
globėjiškas
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Tikslas: kurti, atrasti kažką naujo bei išradingo. Išreikšti 
save, skatinti individualumą.

Savybės: kūrybingas, išraiškingas, geros vaizduotės, 
meniškas, novatoriškas, įkvepiantis, unikalus, išradingas. 

Kūrėjas (the creator) 

Paprastas žmogus (the 
everyman)

Tikslas: Kurti bendruomenę ir būti jos dalimi, skatinti
lygybę bei draugiškumą. 

Savybės: Kuklus, darbštus, draugiškas, paprastas, 
empatiškas, realistiškas, supratingas.
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Tyrinėtojas (the explorer)

Tikslas: pažinti save ir pasaulį, mokytis patiriant nuotykių, 
gyventi autentišką ir pilnavertį gyvenimą. 

Savybės: autonomiškas, ambicingas, nepriklausomas, 
nuotykių ieškotojas, laisvas, išradingas.

Herojus (the hero)

Tikslas: įveikti visus sunkumus, pranokti save, motyvuoti 
aplinkinius, nesiteisinant tiekti tikslų

Savybės: drausmingas, stiprus, aktyvus, herojiškas, 
motyvuotas 
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Naivuolis (the innocent)

Tikslas: Likti kuo paprastesniu ir natūralesniu, ieškoti ir 
rasti laimę, skleisti optimizmą bei džiaugtis gyvenimo 
paprastumu.

Savybės: paprastas, optimistiškas, ištikimas, ramus, 
idealistas, doras, sveikas.

Linksmuolis (the jester)

Tikslas: linksminti aplinkinius, mogautis kiekvienu momentu, 
žavėti aplinkinius humoru, šmaikštumu. 

Savybės: spontaniškas, linksmas, džiaugsmingas, 
charizmatiškas, energingas, entuziastingas.
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Įsimylėjėlis (the lover)

Tikslas: aistringai mėgautis gyvenimu, mylėti, būti su 
žmonėmis. 

Savybės: aistringas, socialus, išraiškingas, emocionalus, 
jausmingas, viliojantis, patrauklus, charizmatiškas. 

Iliuzionistas (the magician)

Tikslas: pakeisti gyvenimus, išpildyti svajones, tikėti 
stebuklais.

Savybės: transformatorius, novatorius, vizionierius, 
įkvepiantis, patrauklus, energingas. 
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Maištautojas (the rebel)
Tikslas: Nepaklusti esamai tvarkai, maištauti, laužyti 
esamas taisykles ir kurti naujas. 

Savybės: liberalus, revoliucionierius, novatorius, radikalus, 
varžovas, nekonformistas, reformatorius

Valdovas (the ruler)

Tikslas: sėkmingai daryti įtaką, prisidėti prie pasaulio 
gerovės įkvepiant kitus savo ryžtu ir pasitikėjimu savimi. 
Užtikrinti, kad viskas būtų kontroliuojama ir veiktų pagal 
taisykles.

Savybės: sėkmingas, gerbiamas, sistemingas, galingas, 
autoritetingas.
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Žiniuonis (the sage)

Tikslas: rasti ir skleisti tiesą. Suprasti pasaulį ir praturtinti 
žmonių žinias. Kurti pridėtinę vertę.

Savybės: mąstytojas, analitikas, mokytojas, protingas, 
empatiškas, įžvalgus.

PRAKTINĖ UŽDUOTIS
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RINKODAROS STRATEGIJA

Rinkodaros strategija

• Rinkodaros strategija – tai atsakymas į klausimą, kaip 
pasieksite savo verslo tikslus, kokią vertę ir kaip 
pasiūlysite savo tikslinei auditorijai, kokią poziciją rinkoje 
užimsite. 

• Rinkodaros plane verslo strategija susiejama su 
veiksmais, numatomos konkrečios taktinės priemonės 
pagal pirkėjo kelią, įgyvendinimui reikalingi resursai bei 
numatomi rezultatų vertinimo būdai.
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TIKSLAI

Universali pergalinga strategija

“Pardavimų skyrius nėra visa įmonė, tačiau visa įmonė turi 
dirbti tarsi būtų pardavimų skyrius.”. (Dr.Ph.Kotler)

Visi dirba vardan bendro tikslo. Visi parduoda.
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Tikslų nustatymas

Strategija

Misija

Vizija

Įmonės tikslai

Rinkodaros tikslai

Rinkodaros komunikacijos tikslai

Rinkodaros komunikacijos priemonių tikslai

(PR Smith (2011), The SOSTAC® Guide to writing the perfect plan)

SMART tikslų nustatymas

Drucker P., 1981.

S – Specific. Kuo tikslesnis, tuo aiškiau, ką reikia pasiekti.

M – Measurable. Išmatuojamas.

A – Attainable. Realiai pasiekiamas.

R – Relevant. Tiesiogiai susijęs su verslo tikslais,vizija ar 

vertybėmis.

T – Time-bound. Ribotas laike.
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SMART tikslų pavyzdys

• Padidinti rinkos dalį svarbiausiose rinkose.

Padidinti rinkos dalį mažiausiai 10% Lietuvoje, 

Latvijoje ir Estijoje iki 2018 m. pabaigos. 

• Efektyviai kaštų požiūriu pritraukti dvigubai daugiau 
naujų klientų internete.

Per šiuos finansinius metus pritraukti 50 00 naujų 
klientų internetu, vidutinei kliento pritraukimo 
kainai esant 30 eurų, o pelningumui – 20 eurų. 

Įmonės tikslai ir veiklos rodikliai

Misija – viską apimantis egzistencinis tikslas. Demonstruoja socialinę 

atsakomybę, suteikia verslui kryptį, motyvuoja darbuotojus, pritraukia 

investuotojus ir padeda sudominti klientus.

Vizija – kaip matote verslą po 1-5 metų. Tai gali būti apyvarta, 

organizacijos dydis, rinka, vietinė ar globali, rinkos pozicija, ...

Įmonės tikslai susiję su efektyvumu ir pelningumu: 

- pelnas neatskaičius mokesčių (gross revenue)

- pardavimo kaštai (cost of sales)

- pinigų srautai

- marža

- akcijų vertė (price of stock)
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Rinkodaros tikslai ir veiklos 
rodikliai

Susiję su pirkėjų fiziniais veiksmais (ACTION iš AIDA formulės): 

- Rinkos dalis 

- Rinkodaros investicijų grąža (ROI) = (pajamos –

investicijos)/investicijos.

- Pardavimų vertė

- Grąžinimų % dalis, vertė

- Vidutinė užsakymo vertė

- Naujų produktų dalis pardavimuose

- Pardavimo kaina (Cost – per – Order) 

Su pirkėju susiję rinkodaros 
tikslai

- Pirkėjų skaičius

- Pirkėjo pritraukimo kaštai

- Klientų pasitenkinimas (NPS, ratio of 

promoters to detractors)

- Pakartotinių pirkimų % dalis, vertė

- Pirkėjo ilgalaikė vertė, pelningumas 

(Customer lifetime value)
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Kitų padalinių tikslai ir veiklos 
rodikliai

Verslo tikslų siekti padeda HR, produktų kūrimo ir vystymo, finansų ir 

kt. padaliniai. Logistikos tikslai, susiję su rinkodara:

- Logistikos kaštų dalis pardavimuose

- Pardavimo vietų skaičius

- Vidutinė atsargų vertė

- Prekių trūkumo periodiškumas

- Lentynos dalis

- Vidutiniai vienos prekybos vietos pardavimai/ pardavimai 

kvadratiniam metrui

- Pristatymo laikas nuotolinėje prekyboje

Rinkodaros komunikacijos tikslai ir veiklos 
rodikliai

Mentaliniai tikslai, AID iš AIDA formulės:

- Primintinis žinomumas (prompted, aided awareness) - kiek % respondentų atsimena 

prekės ženklą iš sąrašo.

- Spontaninis žinomumas (spontaneous awareness) - kiek respondentų įtraukė 

konkretų prekės ženklą į prisimintų prekės ženklų sąrašą (be pagalbos).

- Pirmas pirkėjo mintyse (top of mind) - pirmasis prekės ženklas spontaninio žinomumo 

apklausoje.

- Reklamos žinomumas – procentas auditorijos, kuri matė.

- Pasiekiamumas (reach). Procentinė auditorijos dalis, kuri pamatys reklamą pagal 

pateiktą planą. 

- Efektyvus dažnis (effective frequency ) - kiek kartų per tam tikrą laiką kuria nors viena 

komunikacijos priemone reklama turi pasiekti adresatą tam, kad būtų užtikrinamas 

maksimalus efektyvumas.

- Bendrosios auditorijos reitingas (Gross rating points, GRP) - vienas procentas 

bendros kanalo auditorijos.

- Tikslinės auditorijos reitingas (Target Rating Point, TRP) - vienas tikslinės auditorijos 

procentas. 

- Nuomonė apie produktą prieš ir po reklamos
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Rinkodaros komunikacijos 
priemonės

Rinkodaros komunikacijos 
priemonių veiklos rodikliai

Pirkėjo veiksmas, atsakas į konkrečią žinutę/pasiūlymą konkrečioje 

komunikacijos priemonėje:

- pasiteiravimų skaičius telefonu / parduotuvėje

- panaudotų kuponų procentas

- užsakymų iš produkto prezentacijos skaičius

- reklaminių skydelių paspaudimai internete

- sekėjų veiksmai socialiniuose tinkluose: patiko, pasidalino, 

diskutavo

- užsakymų procentas iš 100 skambučių

- pardavimų pokytis pakeitus pakuotę
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Pavyzdys

Strategija

Misija

Vizija

Įmonės tikslai

Rinkodaros tikslai

Rinkodaros komunikacijos tikslai

Rinkodaros komunikacijos priemonių tikslai

Rezultatai

Priemonės 

rezultatams 

pasiekti

Uždirbti 20000 eurų pelno 2018 m.

Pardavimai = 50000 eurų
Pirkėjų skaičius = 100

Pasiekiamumas: 20 000 el.parduotuvės lankytojų, 
nes CR = 0.5%

Srauto reikia daugiau 20 000 pagal individualius kiekvienos priemonės 
rezultatus:
• 5 000 lankytojų iš SEM
• 8 000 lankytojų iš socialinių tinklų reklamos
• 7 000 iš organinių paieškos rezultatų
= 20 000 lankytojų.
Jei mokame ne už paspaudimą, reikia skaičiuoti, kiek reikės parodymų 
tokiam lankytojų skaičiui pritraukti. O gal televizijos,  spaudos ar radijo?

Per tris metus tapti žinomiausia inovatyvių ryšio 
technologijų parduotuve Lietuvoje ir pasiekti 1 mln 
eurų apyvartą per metus.

Padėti bendrauti inovatyviomis ryšio priemonėmis 
bet kokio amžiaus žmonėms.

Niša. Siūlyti naujausias ryšio priemones 
atsižvelgiant į skirtingų segmentų poreikius: tel.-
apyrankės vaikams, dideli skaitmenys senjorams ir 
t.t.

E. rinkodara – rezultatai Google 
Analytics
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BIUDŽETAS IR PLANAS

Biudžeto sudarymo tikslas 
Rinkodaros biudžetas – tai rinkodaros planas pinigine 

išraiška. Biudžeto sudarymo naudos:

1. Leidžia kontroliuoti išteklius: kiek ir kokių išteklių 

prireiks jūsų marketingo tikslams pasiekti

2. Padeda komunikuoti tikslus už skirtingus dalykus 

atsakingiems padaliniams / darbuotojams.

3. Motyvuoja vadovus stengtis pasiekti biudžeto 

tikslus.

4. Sudaro prielaidas vertinti vadovų veiklą.

5. Suteikia skaidrumo įmonės veiklai.
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Du svarbiausi rinkodaros 
biudžeto klausimai

1. KIEKYBINIS. Kiek reikia išleisti rinkodaros 

komunikacijai? Kas yra per mažai, kaip neišleisti per 

daug? Ar tai yra pakankama suma, kad 

sugeneruotume norimą apyvartą su norimu pelnu?

2. KOKYBINIS. Kaip paskirstyti biudžetą pagal prekių 

ženklus, pardavimo kanalus, strateginius verslo 

vienetus, rinkas, ir, žinoma, komunikacijos priemones.

Biudžeto veiksniai
Prekės ženklas. Pozicija rinkoje, augimo kryptis, augimo 

stadija.

Produktas. Koks yra unikalus vertės pasiūlymas, kiek 

reikia edukuoti klientą, kiek aiški žinutė, kiek pardavimai 

priklauso nuo reklamos. Jei labai, jos pokytis turės didelę 

įtaką.

Pirkėjas, pirkėjo kelias, tikslinės auditorijos dydis, 

heterogeniškumas, pasiekiamumas.

Konkurentai. Konkurentų veiklos aktyvumo lygmuo. Ar 

daug prekių ženklų kovoja dėl rinkos dalies?

Rinka. B2C, B2B, prekė, paslauga, industrijos ypatumai.

Kotler, P., (2003) Marketing Management, 
Pearson Education
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Biudžeto sudarymo metodai

1.Prieinamumo metodas

2.Arbitralaus paskirstymo metodas

3.Inertiško paskirstymo metodas

4.Ribinės analizės metodas

5.Dalies nuo pardavimų metodas

6.Konkurencinio pariteto metodas

7.Triukšmo ir rinkos dalies palyginimo metodas

Kotler, P., Keller, K. (2012) Marketing 
Management, Pearson Education

1. Prieinamumo metodas
Kaip sudaromas: rinkodaros biudžetas laikomas išlaidomis, kurių buhalteriai nori 

kuo mažiau, o sunkiais periodais tiesiog atsisako. 

Iš pardavimų atimami su vertės kūrimu susiję kaštai, kaip gamyba. 

Atskaičiuojamas norimas pelnas, kas lieka, skiriama rinkodarai. 

Privalumai. Mažai rizikingas. Buvo populiarus į produktą, ne į klientą 

orientuotose organizacijose.

Trūkumai. Sumažina galimybes biudžetą panaudoti pardavimams skatinti. 

Dažnai biudžetas sudaromas kas mėnesį pagal turimas lėšas. Jokios analizės, 

jokios orientacijos į rinką. 

V2 Nulinis metodas: siekiama rinkodaros išlaidas laikyti kuo arčiau nulio. 

Priešingas - Visi įmanomi resursai: labai agresyvus metodas, kai visos 

įmanomos lėšos panaudojamos pardavimams skatinti. Dažnai naudojamas 

startuoliuose. Rizika, kad gali būti neefektyviai švaistomo lėšos.
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2. Arbitralaus paskirstymo 
metodas

Kaip sudaromas: patyręs, atsakingas komandos 

narys padeda pasirinkti vieną iš rinkodaros 

komandos ar visos įmonės požiūrių, arba vadovas 

ateina ir pasako, kiek turi būti. 

Trūkumai – visi įmanomi. Tai paprasčiausias ir 

prasčiausias metodas. Neatsižbelgiama į  klientus, 

rinką, konkurentus ir t.t. Rekomenduojama vengti.

3. Inertiško paskirstymo 
metodas

Kaip sudaromas: tiek pat, kiek pernai. 

Privalumai: Sakoma, kol veikia, nieko nereikia keisti.

Trūkumai: Ignoruojami aplinkos faktoriai ir galimi 

pokyčiai rinkoje. 
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4. Ribinės analizės metodas

Kaip sudaromas: reikia nustatyti  optimalų rinkodaros išlaidų dydį, kuris 

padėtų generuoti maksimalų pelną. Kitais žodžiais, kiek papildomų 

pardavimų kuria kiekvienas reklamai išleistas piniginis vienetas.

Kažkiek pardavimų ateina savaime. 

Su maža reklamos apimtimi poveikis pardavimams 

minimalus, nes nepasiekiame daugumos klientų.  

Didėjant išlaidoms, artėjame prie komunikacijos masto 

ekonomijos. 

Pageidaujamas taškas pasiekiamas, kai kiekvienas 

išleistas euras generuoja vienodą kiekį pardavimų. 

Šiame taške ribinės pajamos lygios ribiniams kaštams, 

generuojamas maksimalus pelnas. 

Toliau efektyvumas krenta, nes dauguma žmonių 

rinkoje jau žino apie pasiūlymą, bet yra nusprendę 

nepirkti, ir reklama nebeveikia.

4. Ribinės analizės metodas

Privalumai: modelis, vizualizuoja reklamos 

efektyvumą.

Trūkumai: 

- sunku gauti modeliui reikalingus tikslius ir 

operatyvius pardavimų duomenis,

- neįtraukiami visi su komunikacija susiję kaštai, pvz, 

reklamos gamyba, kūryba),

- nevertinami konkurentų veiksmai,

- nevertinamas žinutės turinys ir pokytis.
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5. Dalies nuo pardavimų metodas

Kaip sudaromas: daroma prielaida, kad yra tiesioginis ryšys tarp išlaidų 

rinkodaros komunikacijai ir pajamų. Biudžetas sudaromas apskaičiuojant 

dalį nuo praėjusio arba planuojamo laikotarpio pardavimų. 

Pvz., imant 5% nuo 1 mln prognozuojamų pardavimų, biudžetas bus 50 

000. 

- B2B rinkose biudžetas svyruoja nuo 0,5 iki 2 %

- B2C rinkose – nuo 5 iki 20 %

- Įvedant naują produktą, dalis gali būti

ir 8 kartus didesnė nei įprastai.

Christine Moorman, T. Austin Finch, The 
CMO Survey, August 2016. Online survey of 
427 senior marketers at U.S. for-profit 
companies, including B2C and B2B firms.

5. Dalies nuo pardavimų 
metodas

Privalumai:

- Greitas būdas suskaičiuoti biudžetą.

- Pardavimo tikslai, pajamų pokytis atsispindi komunikacijos biudžete.

- Naudojamas daugelyje organizacijų, galima palyginti save su 

sektoriaus atstovais.

Trūkumai:

- Neįvertinami rinkos faktoriai, pardavimai ne visada tiesiogiai priklauso 

nuo išlaidų komunikacijai.

- Keičiasi prekių ženklo žinomumas ir naudojamų reklamos priemonių 

efektyvumas, todėl istorija nesikartoja.

V2 Pagal pardavimo vienetus: imami vienos prekės pardavimo 

kaštai ir dauginama iš planuojamo parduoti kiekio.
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6. Konkurencinio pariteto 
metodas

Kaip sudaromas: daroma prielaida, kad pardavimus lemia tik 

rinkodaros komunikacijos išlaidos, o visos kitos sąlygos rinkoje nekinta. 

Jei organizacija nori lygiuotis į konkurentus, turi ir išleisti panašiai, kaip 

konkurentai. Ypač populiarus FMCG sektoriuje. 

Privalumai: tinka brandžiam produktui stabilioje rinkoje.

Trūkumai:

- neįvertinama daugybė veiklos aspektų, konkurentai nėra identiški nei 

savo organizacine struktūra, nei pirkėjų auditorija, nei žinutės kokybe ir 

turiniu. 

- remiamasi konkurento istoriniais duomenimis. Priklausomybė nuo 

konkurentų praeities, o ne nuo savo strategijos. 

7. Triukšmo ir rinkos dalies 
palyginimo metodas

Kaip sudaromas: biudžetas sudaromas remiantis prekės ženklo 

triukšmo dalies ir rinkos dalies palyginimu. 

Triukšmo dalis (Share of Voice, SOV) - procentinė rinkos ar jos 

segmento reklamos triukšmo dalis, tenkanti prekės ženklui. SOV dengia 

tik mokamus reklamos kanalus , neapima uždirbtų, nuosavų kanalų ir 

realių objektų. 

Triukšmo dalis (SOV) = prekių ženklo reklamos vertė / Visos rinkos 

reklamos vertė, kur reklamos vertė yra reklamos išlaidos, parodymai 

arba GRP (gross rating points).

Rinkos dalis (Share of Market, SOM) – prekių ženklo pardavimų dalis 

visoje sektoriaus ar rinkos apyvartoje per tam tikrą laiką. 
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Binet, L., Field P., (2007) Marketing in the Era of Accountability, Warc

7. Triukšmo ir rinkos dalies 
palyginimo metodas

7. Kaip padidinti rinkos dalį

Schroer, J. (1990), Ad spending: growing 
market share, Harvard Business Review

Schroer matrica

Mūsų rinkos dalis SOM
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 S
O

V

Didelė

Mūsų pž SOM: lyderis

Maža

Mūsų pž SOM: pasekėjas

Aukštas 

Didžiausio 
konkurento 

SOV/SOM > 1

Apginti poziciją didinant 
išlaidas komunikacijai (iki 

grėsmingiausio konkurentų 
dydžio).

Laikytis nišinės strategijos, 
mažinti išlaidas komunikacijai, 

pasitelkti kitus įrankius.

Žemas 

Didžiausio 
konkurento 

SOV/SOM < 1

Stabilizuoti poziciją 
palaikant pastovų 
komunikacijos lygį.

Išlaikyti SOV/SOM = 1

Didinti reklamos išlaidas, 
atakuoti su didele SOV 

persvara (maždaug dvigubai 
didesne, nei didžiausio 

konkurento), ir išlaikyti tokį lygį 
bent metus.
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7. Prekės ženklo augimo 
veiksnys ESOV

Ryšys su prekių ženklo dydžiu: 

- Augantys prekių ženklai pasiekia tik 0.4%. rinkos dalies 

augimą su 10% of ESOV. Mažų prekių ženklų kampanijos turi 

būti efektyvesnės nei vidurkis, kad pasisektų. Tipinis FMCG 

augantis prekių ženklas turi būti 3,5 karto efektyvesnis, nei 

lyderis. 

- Lyderiaujantys prekių ženklas pasiekia 1.4% rinkos dalies 

augimą su 10% of ESOV. Dideli prekių ženklai turi platų 

paskirstymą, asortimentą, kainodarą, kas padeda išlaikyti ir 

padidinti rinkos dalį greičiau/efektyviau. 

Iliustracijoje – kaip keistųsi rinkos dalis, jei abu PŽ išlaikytų 

10% of ESOV kasmet.

• Excess share of voice ESOV = SOV – SOM

• Vidutiniškai 10 punktų skirtumas tarp SOV ir SOM sukuria 0.5% rinkos dalies prieaugį.

• Prieaugis priklauso nuo prekės ženklo savybių, lyderis jis ar sekėjas, naujas ar senas, rinkos mados ir 

kampanijos kokybės. 

Clarke, N. (2009), Budgeting for the 
Upturn: does the Share of Voice matter, 
The Nielsen Company

Metai 2008 2009 2010 2011 Pokytis

Rinkos 
lyderio 
rinkos 
dalis

41,0% 42,2% 43,6% 45,0% +4

Sekėjo 
rinkos 
dalis

11,0% 11,3% 11,7% 12,1% +1,1

Rinkos lyderio ir sekėjo rinkos dalies 
suminis augimas

7. Triukšmo ir rinkos dalies 
palyginimo metodo taikymas

- Reikia sukurti tiek triukšmo, kiek reikia jūsų rinkos daliai išlaikyti, apsaugoti.

- Didesnis triukšmas, 10 punktų skirtumas tarp jūsų triukšmo ir rinkos dalies, sukuria 

vidutiniškai 0.5% rinkos dalies augimą.

- Svarbu prekių ženklo dydis. Rinkos lyderiai gauna didesnę grąžą, nei sekėjai.

- Trumpalaikis požiūris pavojingas. Rinkodaros biudžeto sumažinimas trumpuoju laikotarpiu 

pakenks prekių ženklui ilguoju. 

- Žinutės naujumas duoda naudos.  Atsakomumas į ESOV yra didesnis pristatant kažką naujo 

prekių ženklo ar kategorijos atžvilgiu. Prekių ženklo paleidimas arba atnaujinimas tipiškai 

pasiekia 15-25% didesnį augimą per vieną ESOV punktą nei vidutiniškai. 

- Prekių ženklams jaunose kategorijose su mažiau konkurencijos sekėsi geriau, nei senose 

kategorijose.

Atitinkamas SOV lygis + gera kampanija = stiprus prekių ženklas.

Trūkumas: būdinga oligopolinei rinkai, kur dominuoja keli dideli žaidėjai, kurie gerai žino 

vienas kito išlaidas. Clarke, N. (2009), Budgeting for the Upturn: 
does the Share of Voice matter, The Nielsen 
Company
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Tikslų ir uždavinių metodas
Kaip sudaromas: nustatomi rinkodaros tikslai, kurie yra suskaidomi į specialias 

užduotis (ir rinkodaros komunikacijos tikslus), taip iš atskirų kaštų sudaromas 

biudžetas. Dažnai šis metodas vadinamas idealiu.

Kiek kainuoja pasiekti norimą žinomumą, galima apskaičiuoti pagal media kainas. 

Pardavimo skatinimo priemonių ir gamybos kaštus taip pat galima apskaičiuoti, 

kaip ir telemarketingo ar viešųjų ryšių kaštus.

Pvz., kad parduotumėte x milijonių coca colos skardinių, yra reikalingas tam tikras 

procentas žinomumo. Tam reikia x parodymų, kam pasiekti reikia x reklamos 

kiekio, kuris kainuos x eurų.

Privalumai:

-tinka ir metų biudžetui, ir atskiroms kampanijoms planuoti,

- vadovai skatinami rinktis tikslus atitinkančias priemones,

- su tikslais numatomas ir jų vertinimo mechanizmas pagal veiklos rodiklius, kas 

padeda palyginti skirtingų komunikacijos priemonių efektyvumą.

-Trūkumai: biudžetas nebūtinai realistinis, nes gali nebūti reikiamų išteklių, 

kartais kaštų nežinome, kol neįvyksta faktas.

.

Praktika – nuo ko pradėti?

1. Kokia mūsų strategija?

2. Kas yra mūsų pirkėjas/auditorija?

3. Kokia mūsų vieta rinkoje? SOV/SOM/SOE metodas?

4. Kaip mums sekėsi pernai? Inertiško paskirstymo metodas?

5. Koks mūsų tikslas kitiems metams?

6. Kokių išteklių ir kiek reikia, kad pasiektume savo tikslus? 

Tikslų ir uždavinių metodas

7. Kokias rinkodaros komunikacijos priemones įtraukti?

8. Kaip padidinti pirkėjo patirties dalį? Įtraukti nuosavas, 

uždirbtas priemones ir realius objektus.

9. Patikrinti: biudžetą sugretinti su procentu nuo pardavimų.
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Rinkodaros biudžetas

PR apie 

inovatyvias ryšio 

priemones

SEM

10% nuolaida 

el.naujienų 

prenumeratoriams

El.parduotuvė
Nemokamas 

pristatymas

Palyginimas su 

kitais pardavėjai 

influencerio bloge

Facebook įkvepiančios 

žinutės

Progamėlė

Skydelių reklama

Lauko reklama

Apmokymas kaip 

naudotis 

atvykusiems į 

parduotuvę

Pinterest foto 

konkursas

Kuponas su

pasiūlymais

šeimos nariams, 

kiti poreikiai

Affiliate sistema

Noriu naujo telefono

Skaitau apie naują  Apple

Matau Tele2 reklamą

Pažiūriu kainas ir funkcijas Tele2 
svetainėje, išsirenku kelis modelius

Palyginu, ką siūlo Omnitel Patikrinu Pigu.lt

Pagooglinu, gal yra pigių mažų pardavėjų

Vaikštau po Akropolį, užeinu 
pačiupinėti į artimiausią saloną

Persigalvoju, gyvai 
patiko kitas modelis

Tariuosi su vyru, klausiu, 
gal kas iš draugų turi

Laukiu akcijos 
išsirinktam modeliu

Perku Samsung pigu.lt,
Panaudoju sukauptus taškus.

Viską išbandau, Facebooke postinu 
gražias nuotraukas ir 
giriuosi nauju telefonu

01 02 03 04 05 06 Kaštai

Raktinių žodžių tyrimas

Rinkos tyrimas

Reklaminė medžiaga *

Pakuotės dizaino atnaujinimas * *

Skatinimas pardavimo vietoje *

TV reklama * * *

Spaudos reklama * * *

Radijo reklama

Skydelių reklama * * *

Reklama paieškos sistemose 250 250 250 250 250 250 1500

Rėmimas * * * * *

RSV internete ir ne tik *

Svetainės kūrimas *

Svetainės palaikymas * *

Socialiniai tinklai * * * * *

Socialinių tinklų stebėjimas * * * * * * *

El.laiškų kampanijos * *

Tiesioginės rinkodaros laiškai * *

Pardavimų skatinimas * *

Mugės *

Parodos *

Renginiai

Mokymai darbuotojams ir partneriams * *

Vidinė komunikacija * *

Nenumatyti atvejai

Produktų kūrimas

Paskirstymo kanalų plėtra

Kaštai iš viso

Biudžeto eilutės
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