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Kūrinių pardavimas. Rinkodaros tradicinės ir 

skaitmeninės priemonės (pardavimo kanalų analizė, 

internetinio puslapio ir el. parduotuvės efektyvumo 

strategijos, tikslingas socialinių tinklų pajungimas) 

Lekt. Eigirdas Žemaitis 

Meno prekybos ineternete 

realijos 

Kokias matytumėte 

problemas? 

Situacija 

Meno kūrinių pardavimas internete 

augo 12 proc., o tai lėčiau nei 

ankstesniais metais 
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Top meno platformų 

Vis mažiau žmonių perka 

meną internete 

Meno pirkėjų ,kurie pirko meno kūrinius internete 2017 

metais sumažėjo iki 43%, lyginant su 49% - 2016 metais. 

Tai rodo, kad internetinėje prekyboje, abejojantys ir 

atsitikiniai pirkėjai netampa nuolatiniais. 

Bet… 

Yra ženklų, kad aktyvūs meno pirkėjai internete 

perka dažniau ir išleidžia daugiau pinigų. 2018 

metais pirkėjų dalis, kuri išleidžia daugiau nei 5000 

$ per metus išaugo iki 25 % (anksčiau 21 %) 
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Didėja interesas įvairovei 

Apie 74 proc.  pirkėjų, įsigijo 

daugiau nei vieną meno kūrinį  per metus 

bei padidino kiekį ir įvairovę. 

Naujiems pirkėjams svarbiausia 

kainų skaidrumas 

Apie 90 proc.  pirkėjų, teigė, jog kainos 

skaidrumas yra pagrindinis veiksnys 

pirkimui internete. 

Instagram platforma yra labiausiai 

mėgstama meno pasaulyje. 63 % 

teigia, jog tai yra pirminis 

pasirnkimas. 



4 

Platformų populiarumas pagal 

žinomumo didinimą ir rėmimą 

Kodėl ji tokia populiari? 

Paprastumas 
Vizualus pobūdis 
Mobilus funcionalumas 

Ką Instagram veikia meno 

gerbėjai? 

79 % meno pirkėjų 

jaunesnių nei 35 

metai, naudoja 

naujų menininkų 

paieškai 
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Ką Instagram veikia meno 

gerbėjai? 

82 % meno pirkėjų jaunesnių nei 35 

metai, seka ir domisi meninkais, kuriuos 

jie mėgsta 

32 % meno pirkėjų sako jog socialinės medijos 

daro poveikį, jų sprendimui pirkti (29 %, 2017) 

Instagram yra 3 

pagrindinės grupės: 

Muziejai 

Meninkai  

Galerijos 
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3.4 mln.-2018 

2.3 mln. -2017 

1.3 mln -2016 

1.1 mln. 

2.5 mln. 

Shephard Fairey 

1.2 mln. 

KAWS/ Brian Donnely 
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Internetinės 
prekybos iššūkiai 

Skaidri kainodara 

73 % naujų pirkėjų nori 
gauti palyginamąsias 
kainas/ ankstesnę 
kainodarą 

Reikalingi nauji kainų 
palyginimo įrankiai 

Kokybė 

94 % meno pirkėjų teigia, jog meno 

kokybė yra esminis faktorius 

84 % abejojančių pirkėjų sako, jog 

autentiškumo sertifikatai ir būklės 

ataskaitos, juos paskatintų pirkti 

internete 
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Įvykdymas 

37 % meno pirkėjų teigia, jog 

siuntimo sudėtingumas ir sąnaudos 

yra pagrindinis iššūkis. 

48  % internetinių platformų teigia, jog logistika yra vienas 

iš pagrindinių iššūkių 

77  % pirkėjų teigia, jog grąžinimo garantija, juos 

paskatintų pirkti 

Ateities technologijų 

panaudojimas 

 

 

Pavyzdžiai 

Rinkodaros samprata. Rinkodara 3.0.  

Rinkodaros kompleksas. Integruotos 

rinkodaros samprata  
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Marketingo koncepcija ir 

pagrindinės sąvokos 

Gamybos orientacija 

tai verslo orientacija, kurios esmę 

sudaro įmonės pastangos siekti savo 

tikslų, vis tobulinant gamybos procesą 

bei didinant jo mastą ir taip sumažinant 

prekių savikainą bei kainą 

Produkto orientacija 

tai verslo orientacija, kurios esmę sudaro 

įmonės pastangos siekti savo tikslų prekės 

kokybės tobulinimu 
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Problemos 

•vartotojai patobulinimo nepastebi 

•vartotojai patobulinimo nelaiko 

reikšmingu 

Pardavimo orientacija 

tai verslo orientacija, kurios esmę 

sudaro įmonės pastangos siekti 

savo tikslų gerai įvaldytais prekių 

siūlymo būdais ir dėl to parduoti 

daugiau prekių 

“Marketingo tikslas yra parduoti daugiau prekių 

daugiau žmonių daug dažniau už daugiau pinigų, 

kad gauti daugiau pelno” 

Sergio Zyman, Coca-Cola marketingo 

viceprezidentas 
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Marketingo orientacija 

tai verslo orientacija, kurios esmę 

sudaro įmonės pastangos siekti 

savo tikslų kuo geriau tenkinant 

vartotojų poreikius 

Marketingas 1.0 

orientacija į 

produktą 

Marketingas 2.0 

orientacija į vartotoją 
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Marketingas 3.0 

orientacija į 

vertybes 

Ieškoma socialinių  poreikių 

dvasinio pasitenkinimo 

Įmonės turi platesnę misiją, 

padėti pasauliui 

1 2 3 

Tikslas 
Parduoti 

produktus 

Patenkinti 

vartotojus 
Pagerinti pasaulį 

Įgalinanti jėga 
Pramonės 

revoliucija 
IT 

Naujoji 

technologijų 

banga 

Įmonių rinkos 

supratimas 
Masinis vartotojas, 

fiziniai poreikiai 

Protingas 

vartotojas  

Žmogiška 

asmenybė su 

protu, širdimi ir 

dvasia 

Marketingo 

koncepcija 
Produktų kūrimas Diferencijavimas Vertybės 
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1 2 3 

Marketingo 

“guidelines” 

Produkto 

specifikacija 
Produkto 

pozicionavimas 

Misija, vizija ir 

vertybės 

Vertės 

pasiūlymas 
Funkcija 

Funkcija ir 

emocija 

Funkcija, emocija ir 

dvasia 

Santykiai su 

vartotojais 
Vienas-daug 

transakcija 

Vienas- vienas 

santykiai 

Daug-daug 

bendradarbiavimas 

prasmės suteikimas yra 

marketingo ateities vertė 

Supplying meaning is the 

future value proposition in 

marketing 

Ph. Kotler 

Naujas (holistinis) požiūris 

Marketin

gas 

Vidinis 

marketinga

s 

Santykių 

marketinga

s 

Integruotas 

marketinga

s 

Veiklos 

(performanc

e)marketing

as 

Kiti dep. Vadovai 
Marketingo 

dep. 

Teisė Etika Bendruomenė Aplinka Vartotojai Kanalai Partneriai 

Komunikacija Produktai Kanalai 

Pateikimas 
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Integruotas marketingas 

McCarthy 

Marketingo 

miksas 

Tikslinė 

rinka 

Produktas 

PRODUCT 

Produktų įvairovė 

Kokybė 

Dizainas 

Ypatybės 

Prekinis ženklas 

Įpakavimas 

Dydis 

Paslaugos 

Garantija 

Kaina 

PRICE 

Kaina 

Nuolaidos 

Mokėjimo periodas 

Kreditavimas 

Rėmimas 

PROMOTION 

Pardavimo rėmimas 

Reklama 

Prekybos darbuotojai 

Viešieji ryšiai 

Tiesioginis marketingas 

Vieta 

PLACE 

Kanalai 

Aprėptis 

Asortimentas 

Vieta 

Atsargos 

Transportas 

Integruotas 

marketingas, nes: 

1. Integruojama skirtinga 

marketingo veikla, 

komunikuojant ir suteikiant vertę 

Integruotas 

marketingas, nes: 

2. Visa veikla koordinuojama, 

kad būtų pasiektas didžiausias 

efektas 
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Sąvokos 

• POREIKIAI 

(NEEDS) 

• NORAI 

(WANTS) 

• PAKLAUSA 

(DEMAND) 

Marketingistai nesukuria 

poreikių, tačiau veikia norus 

Reikmių tipai: 

 

• Išreikšta reikmė 

• Reali reikmė 

• Neišreikšta reikmė 

• Malonumo reikmė 

• Slapta reikmė 
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Skaitmeninio marketingo 

koncepcijos 

Internetinis marketingas 

Interneto ir susijusių skaitmeninių technologijų 

panaudojimas sąveikoje su tradicinės komunikacijos 

priemonėmis siekiant marketingo tikslų  

Praktikoje, internetinis marketingas apima įmonės 

interneto svetainę sienjant ją su online rėmimo 

technikomis kaip paieškos sistemomis, interaktyvia 

reklama, el. pašto marketingu ir partnerystės 

susitarimais su kitais interneto puslapiais 

e- marketingas 

Marketingo tikslų siekimas panaudojant elektroninės 

komunikacijos technologijas 

Tai yra platesnis požiūris, nes apima ne tik skaitmenines 

medijas, kaip internetą, el. paštą, bevieles technologijas, 

bet ir apima skaitmenę vadybą 
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skaitmeninis marketingas 

Jo samprata yra panaši į e-marketingo. Abi savokos 

apima marketingo valdymą ir įgyvendinimą, 

panaudojant elektronines medijas, kaip internetą, 

el.paštą, interaktyvią TV, bevieles medijas, apjungiant 

su skaitmeniais duomenimis apie vartotojų 

charakteristikas ir įpročius 

Mobilios medijos 

Mobilūs prietaisai 

yra pagrindinis 

katalizatorius, kuris 

sujungia ir skatina 

komunikaciją.  

Mobilių technologijų poreikis 

• Supaprastinti kasdienines veiklas (užsisakyti taksi, 

naviguoti mieste, stebėti vaiką, užsisakyti pica ir 

pan.) 

• Susijungti per komunikaciją ir kurti bei dalintis 

mintimis, nuomonėmis, nuotraukomis, rašyti blogus 

• Pasiekti anksčiau nepasiekiamą informaciją 

(atsiliepimus, sekti sveikatą ir sportą) 

• Sąveikauti naujais būdais (mobilūs mokėjimai, 

sveikatos įrašai) 
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500 mln. vartotojų yra “tik mobilūs” 

Facebook uždirbo 2,9 mlrd. 

pajamų 2015 antrame ketvirtyje, iš 

mobilių prietaisų 

Pusė mobilių prietaisų naudotojų 

naršo socialiniuose tinkluose ir 

žiūri TV 

Mobilios marketingo 

strategijos principai 

Jei turinys yra karalius, tai kontekstas- 

karalienė. 

Vertės pasiūlymas turi būti jautrus kontekstui, 

kuriame ji yra siūloma. Esminis principas mobilaus 

įsitraukimo yra santykis su aplinka tam tikru 

momentu. Tam naudojamos vietovei specifinės 

priemonės ir laikui jautri informacija 

https://www.youtube.com/watch?v=qJkt8uqcWro 

https://www.youtube.com/watch?v=qJkt8uqcWro
https://www.youtube.com/watch?v=qJkt8uqcWro
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Mobilūs sprendimai- socialūs 

Mobilios programos yra labai socialios. 

Vartotojai naudoja mobilias 

technologijas ne tik dalintis informacija, 

bet ir išreikšti pozitivius ir negatyvius 

jausmus. 

Superbowl 

Oreo suprato, jog žmonės naudoja antrą 

ekraną ir žinutės tapo virusinėmis 

Integruoti sprendimai 

Mobilūs sprendimai veikia, kai yra 

integruoti į bendras komunikacijos 

veiklas. Mobilios technologijos padeda 

prekės ženklams išplėsti savo 

pasiūlymus 
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Holistinis mobilus požiūris 

Mobilūs sprendimai neapsiriboja aplikacijomis ir 

puslapiais. Jie apima visas telefonų funkcijas. 

Telefonai renka naudingus duomenis, kurie gali 

būti naudojami interaktyvumui. Žinučių siuntimo 

paslaugos yra pirminis komunikacijos kanalas. 

Esminis sėkmės faktorius , naudojant mobilius 

sprendimus komunikacijai yra holistinis 

suvokimas. Mobilūs sprendimai nėra atsitiktinė 

taktika, bet integruotas strateginis mąstymas. 

Planavimo ir įgyvendinimo žingsniai 

1. Kokie mūsų tikslai/ galimybės? 

2. Kaip sukurti ir suorganizuoti potyrius? 

3. Kokie taktiniai sprendimai suteikiant 

potyrius? 

4. Kaip matuoti sėkmę? 

1. Kokie mūsų tikslai/ 

galimybės? 

Norint identifikuoti galimybes yra analizuojami 

tyrimai, kurie parodo, kaip tikslinis segmentas 

naudoja mobilius prietaisus ir technologijas ir kokie 

jų poreikiai. 

Įžvalgos naudojamos generuoti kūrybines idėjas, 

kurių pagrindu kuriama technologinė platforma. 
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1. Kokie mūsų tikslai/ galimybės? 
• Kokios yra prekės ženklo ambicijos, aktyvuoti 

mobilius sprendimus? 

• Kaip tikslinis vartotojas naudoja mobilius 

sprendimus? 

• Kur yra galimybių momentas ir poreikis? 

• Kokią išskirtinę vertę gali sukurti prekės ženklas 

vartotojui? 

Persona Kelionė Galimybė 

IDĖJA 

2. Potyrių dizainas ir organizavimas 
• Kaip sukurti įtikinamą ir susijusį turinį? 

• Kaip sukurti potyrius prietaisuose ir integruoti 

juos į bendrą procesą? 

• Kaip patobulinti poreikius naudojant duomenis? 

• Kaip suorganizuoti procesą mobiliam 

įsitraukimui? 

• Kaip pasirinkti teisingus partnerius 

Turinys 
Vartotojų 

potyriai Duomenys 

Koncepcija ir reikalavimai 

Organizavimas Partneriai 

3. Taktinių instrumentų aktyvacija 

• Kokia yra mobilios komunikacijos taktika? 

• Kaip ji prisideda prie marketingo tikslų? 

• Kaip jie naudojami? 

• Ko saugotis taikymo eigoje? 

Paieška Socialinė Puslapiai 

Aktyvavimas ir integracija 

Aplikacijos Žinutės 
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4. Sėkmės matavimas 

• Užkabink (connect): ar turinys yra pakankmai įdomus, 

kad aktyviai sąveikauti su prekės ženklo žinute? 

• Įtrauk (engage): Ar komunikacija skatina interesą ir 

nuoseklią komunikaciją su prekės ženklu? 

• Praturtink (enrich): Ar kampanija padidins pardavimus? 

• Sustiprink (amplify); Ar vartotojai dalinasi turiniu ir 

pozytivia prekės ženklo emocija? 

Užkabink Įtrauk Praturtink 

Išvados ir pamokos 

Sustiprink 

Atvejo analizė 
Socialinių medijų panaudojimas prekės 

ženklo įvaizdžiui didinti 

El.prekybos specifika ir 

projektavimas 
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e-verslo rinka 

Prieš mąstant apie verslą, visuomet reikia pagavoti 

apie rinką, kurioje mes veiksime. 

Tai yra iš esmės, virtuali prekybos vieta, kur sandoriai sudaromi tinkle. Parduotuvė (shop - 

front) yra kompiuteris, o serveris yra sandėlys. Tai yra visiška relybės kopija, kurioje taip 

pat galima rasti apgaulingus pardavėjus, padirbtas prekes ir keistas nuolaidas. 

Rinkos (“marketplace”) dydis ir apimtis yra truputį kitoks nei “high-

street” modelio. eVersle, kitaip nei kitose aukštųjų technologijų 

srityse, dydis nesvarbu. Yra įmanoma pasiekti dideles verslo apimtis 

didelėje erdvėje su mažmomis pridėtinėmis išlaidomis. ‘information 

smallholder’ gali konkuruoti su multinacionalinėmis korporacijomis 
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Kad būti sėkmingu žaidėju reikia turėti prekės ženklą (brand), tam tikrą  

turinį, paslaugų  palaikymą (aptarnavimą) ir priemones  atlikimui 

(fulfillment) (prekių tiekimui). Tai nereiškia, kad viską reikia turėti pačiam. 

eVErslas, kuris atrodo, kaip viena visuma, relybėje gali būti bendradarbiaujančių tiekėjų 

saveika.  

Vienas tiekėjas,gali teikti turinio paslaugas, kitas internetinio talpinimo. Tiekimo 

kurjeriai gali būti samdomi iš pašto ar kitų tiekėjų, ir galiausiai pateikti įvairių prekės 

ženklų produktus. 

Kur slypi sėkmė, 

skaitmeninės ekonomikos 

sąlygomis? 
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Organizacijos vizionierės integruoja veiklas, 

kad prisitaikyti prie pasikeitusių vartotojų 

reikalavimų, atsižvelgiant, kad e-vartotojų  

poreikiai , skoniai, ir lūkesčiai  keičia 

organizacijas 

Organizacjos vizionierės suvokia, kad nauja  

į vartotojus nukreiptų inovacijų 

(customer- centric) banga reikalauja 

verslo dizaino, procesų, aplikacijų ir sistemų 

apjungimo itin dideliu mąstu. 

Šiuolaikiniai vadovai turėtų 

užduoti  

4 
klausimus 
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1. Kaip e-komercija 

keičia vartotojų 

prioritetus? 

Kas yra svarbu vartotojų 

potyriams? 

Potyriai 

PRAMOGOS 

Pasyvi absorbcija 
Ką gali gauti mūsų svečias, kad sustotų 

ir pasiliktų? Kaip padaryti potyrius 

malonius ir smagius? 

EDUKACINIS 

Aktyvi absorbcija 

Ką norite kad vartotojas išmoktų iš 

potyrių? Kokia informacija ir veiklos 

padės jiems panaudoti žinias ir 

įgūdžius? 

ESTETIKA 

Pasyvus pasinėrimas 

Kas padaro taip, kad svečiai ateitų 

ir pasiliktų? Kaip aplinka gali būti 

pakeista, kad būtų patraukli ir 

komfortabili? 

PABĖGIMAS 

Aktyvus pasinėrimas 

Ką vartotojai turėtų daryti? Kaip jie 

galėtų labiau pasinerti į veiklas? 

Kaip juos paskatinti aktyviai 

dalyvauti? 

Aktyvus dalyvavimas 

Pasinėrimas 

Pasyvus  

dalyvavimas 

Absorbcija 
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Potyriai 

PRAMOGOS 

Pasyvi absorbcija 
Ką gali gauti mūsų svečias, kad sustotų 

ir pasiliktų? Kaip padaryti potyrius 

malonius ir smagius? 

Potyriai 

PABĖGIMAS 

Aktyvus pasinėrimas 

Ką vartotojai turėtų daryti? Kaip jie 

galėtų labiau pasinerti į veiklas? 

Kaip juos paskatinti aktyviai 

dalyvauti? 

Potyriai 

ESTETIKA 

Pasyvus pasinėrimas 

Kas padaro taip, kad svečiai ateitų 

ir pasiliktų? Kaip aplinka gali būti 

pakeista, kad būtų patraukli ir 

komfortabili? 
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Verslas turi kelti šiuos tikslus, formuojant 

efektyvią skaitmeninio vartotojo potyrių 

strategiją: 

1. Nuoseklumas(Consistency) sukuria lojalumą ir yra 

palaikomas vidinių IT sistemų 

2. Vizualus nuoseklumas yra labai svarbu 

3. Nuomonių rinkimo instrumentai pagerina 

skaitmeninio vartotojo potyrius per ilgą laiką.  

4. Skaitmeninės iniciatyvos turi papildyti egzistuojančią 

vartotojo kelionę 

skaitmeninis menininkas 

Dauguma menininkų sukuria 

puslapius ir tikisi, jog 

kolekcionieriai, kritikai, pirkėjai 

juos suras. 

Galvojama, jog jeigu sukūrei 

puslapį, žmonės ateis, bet tai 

netiesa. 



29 

Populiariausios prekės, kurios parduodamos internete yra 

knygos, programinė įranga, drabužiai, muzika, dovanos. 

Dauguma tokių prekių yra žinomos ir jos perkamos 

internete dėl patogumo, galimybės palyginti kainas, 

išvengti spaudimo iš pardavėjų, taupyti laiką ir pan.  

Meno kūrinių pardavimui netinka šie kriterijai.  

Menininkai labiau yra linkę parduoti savo kūrinius gyvai, 

tiems kas juos pamatė interneto puslapyje. 

 

Internete galima sutikti daug 

menininkų interneto 

puslapių. Juos galima 

suskirstyti į 3 kategorijas 

1. Asmeninis puslapis, kurio 
tikslas yra suteikti 

informaciją apie menininką 
(kas aš esu ir ką darau 

paskutiniu metu) 
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2. Kūrinių portfolio,su 

reprezentatyviom 

nuotraukom, tačiau be 

kainų. 

3. Šis tipas turi labiau komercinį 

atspalvį, kuris turi ir pardavimo žinutę 

(“Geriausia šiuolaikinė peizažo 

tapyba) ir kainas prie kiekvieno 

paveikslėlio. Tai dažniausiai galerijų 

puslapiai. 

Marketingo ekspertai rekomenduoja, jog 

menininkas turi reklamuoti savo kūrinius 

tradicinėmis priemonėmis, o interneto 

puslapis yra tik papildantis įrankis. 

Internetinis puslapis turi būti 

reklamuojamas visur. Intrnetinis puslapis 

yra katalogas.  
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Pardavimas internete 

asocijuojasi su maža 

kaina.  

Online parduotuvės gali 

būti kitokios 

https://www.boringcompany.com/not-a-flamethrower/ 
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everslo sprendimai 

meno žmonėms 

Egzistuoja labai daug įvairių svetainių, kurios siūlo parduoti 

kūrinius tiriogiai pirkėjams (skirtingai bei meno ekomercijos 

puslapiai, kurie ieško kūrinių iš tarpininkų, kaip galerijos ar 

leidyklos). Dauguma jų atrodo panašiai ir menininkams 

sunku nuspręsti, kurios iš jų vertos laiko ar pasidalinimo 

pelnu. 
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Saatchi Art save įvardina kaip “lyderiaujančia 

pasaulyje interneto galerija”—ir ji yra viena 

didžiausių. Ji taip pat išnaudoja visą įvairovę 

įrankių, kaip aplikacijos, nuolatos atnaujinamas 

blogas, taip pat reguliariai pristatmi nauji 

menininkai bei pagalba, kaip supakuoti savo 

kūrinius ir nustatyti teisingą kainą bei padeda 

menininkams save reklamuoti  

Ši galerija turi apie 500.000 

meno kūrinių ir 60.000 

meninikų, 65 % nuo kainos 

lieka menininkui 

 

Daugiau nei 300,000 kūrinių, 10,000 menininkų ir daugiau nei 500,000 vartotojų.  

https://www.saatchiart.com/
https://www.saatchiart.com/
https://www.saatchiart.com/
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apie 7000 kūrinių, 500 menininkų, 50 % mokestis 

apie 400 kūrinių, 150 menininkų, 50 % mokestis 

apie 1300 kūrinių, 56 menininkų 
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e-parduotuvių instrumentai 
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interneto parduotuvių 3S 

Saugojimas duomenų (storage) 

Saugumas 

Stilius (site design) 


