
Internetinio Marketingo
Strategija

1 Modulis
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Šiame Seminare Jūs Sužinosite

1.Kas yra tradicinio marketingo krizė ir kodėl ji ištiko daugybę Lietuvos verslo 
įmonių?

2.1-oji Internetinio Marketingo strategija (naujo produkto įvedimas, poreikio 
kūrimas, geriausiai įgyvendinamas su partnerių pagalba)

3.2-oji Internetinio Marketingo strategija (nuolatinis internetinio marketingo 
procesas - strategija kasdieniam darbui)
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1. Kas Yra Tradicinio Marketingo Krizė Ir Kodėl Ji Ištiko 
Daugybę Lietuvos Verslo Įmonių?
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Pagrindinė Problema

Žmonės vis mažiau skiria laiko marketingo žinutėms - reklamoms 
nagrinėti.

Žmonės kiekvieną dieną gauna šimtus, o gal net tūkstančius įvairiausių 
formų reklaminių pranešimų.
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Atlikime Eksperimentą
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Trukdantysis Marketingas. Kas tai?
Pagrindinis tokio marketingo tikslas: sutrukdyti žmogų nuo jo esamos 
veiklos ir paskatinti jį atkreipti dėmesį į reklaminį pranešimą. Tokio 
marketingo žmogus nelaukia, neužsakė.

Žinutė

Verslas Auditorija
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Tradicinio Marketingo Problemos

1

2

3

4

5

 Žmonės gali skirti tik labai ribotą dėmesį marketingo žinutei nagrinėti

 Žmonės turi ribotą biudžetą

 Esant didesnei tos pačios rūšies produktų pasiūlai, pinigų nedaugėja

 Kad gauti daugiau dėmesio, reikia investuoti daugiau pinigų į reklamą

 Sunku išmatuoti efektyvumą
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Išvada

Marketingas, kuris trukdo žmones, kuris atitraukia juos nuo jų veiklos, yra 
labai retai veiksmingas, nesugeba gauti užtektinai dėmesio iš potencialių 
klientų, reikalauja didelių investicijų/rizikos ir yra sunkiai išmatuojamas.
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2 Strategijos
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2. 1-oji Internetinio Marketingo Strategija (labiau tinka 
naujo produkto/projekto įvedimui, poreikio kūrimui, 
geriausiai įgyvendinama su partnerių pagalba)
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Pavyzdys Iš Praktikos

Perspėjimas: tai pavyzdys iš mūsų seminarų/konferencijų verslo. Todėl 
gali pasirodyti kai kas sudėtingiau pritaikoma, bet vėliau įsitikinsite, kad ši 
strategija turi “lengvesnių” variantų, tinkančių jūsų veikloje.

Pirma, parodysiu mūsų veiksmus, kurie atnešė neįtikėtinai gerus 
rezultatus.

Antra, susipažinsime su teorija - kokiais etapais jūs galite pritaikyti tai 
praktikoje.
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Produktas:
seminaras

Kontaktai Masalas

Follow-Up
kampanija

Stiprus
pasiūlymas

Partneris:
“Omnitel”

90004000
800

Masalo puslapis
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Išvados Po Šios Kampanijos
Ieškojome mūsų tikslinės auditorijos (su partnerių pagalba).

Mūsų tikslas buvo plačiai apie tai pranešti ir gauti ilgiau trunkantį tikslinių 
klientų dėmesį. 

Naują kontaktų sąrašą ugdėme, švietėme savo Follow-Up kampanijų 
(pakartojimai - priminimai) metu.

Skatinome “reciprokiškumą” t.y. dėkingumo jausmą, nes dovanojome 
dovanas, suteikėme vertingą informaciją.

Parengėme stiprų pasiūlymą, kuris buvo labai naudingas mūsų 
potencialiems klientams.

Žmonės be jokio spaudimo nusprendė dalyvauti mūsų seminare t.y. pirkti 
mūsų produktą, gavę užtektinai argumentų - informacijos.

13



Marketingas Su Leidimu
Pagrindinė užduotis: kad potencialus klientas suteiktų mums leidimą 
kreiptis į jį.

Kitais žodžiais, tokia marketingo forma siūlo potencialiems klientams 
galimybę patiems pasisiūlyti dalyvauti jūsų marketingo kampanijoje.

Žinutė

Verslas Auditorija
Leidimas
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Kokiais Žingsniais Turėtume 
Įgyvendinti Šią Strategiją?

Surasti tikslinę 
auditoriją

Partneriai
Kiti šaltiniai

Gauti dėmesį

Buvę, esami pirkėjai

Palaikyti ryšį
(Follow-Up)

Motyvuoti 
PIRKTI

Masalo 
pasiūlymas

Naudingi
priminimai,

akcijos,
išskirtiniai 

pasiūlymai,
papildomos

dovanos

Ribota trukmė,
ribotas kiekis,

kainos kėlimas,
dovanos, jeigu 

pirks greitai

Virusas
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3. 2-oji Internetinio Marketingo Strategija (nuolatinis 
internetinio marketingo procesas - strategija 
kasdieniam darbui)
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Kokius Etapus Pereina Klientas 
Prieš Pirkimą?

Klientas
suvokia 
poreikį

Klientas 
ieško 

informacijos

Klientas 
vertina

alternatyvas

Klientas 
pasiruošęs

pirkti

1 2 3 4
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Kaip Sužinoti Kokiame Etape Yra 
Klientas?

Šie klientų praeinami etapai puikiai matomi pagal jų įvedamus raktinius 
žodžius “Google” paieškos sistemoje.

Ši informacija mums leidžia kiekvienam iš šių etapų sukurti po atskirą 
marketingo mini-strategiją arba susitelkti tik į “pirkimo” etapą.
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Kaip Sužinoti Kokiame Etape Yra 
Klientas?

Kaip žmonės ieško informacijos:

Jeigu žmogus tik smalsauja, domisi, jis dažniausiai įves vieną - du 
raktažodžius ta tema ir tuomet “šukuos” “Google” rezultatus.

Jeigu žmogus yra alternatyvų analizės etape, jis įves šiek tiek tikslesnius 
raktažodžius, tiksliau apibūdinančius tą temą.

Ir jeigu žmogus jau pasiruošęs pirkti, jo raktažodžiai bus labai specifiniai. 
Nes pripažinkime, jeigu žmogus įveda labai tikslius raktažodžius, vadinasi 
jis tiksliai ieško to, ką ruošiasi pirkti. Būtent tie verslai, kurie atsiranda 
paieškos rezultatų viršūnėje prie tokių raktažodžių, tikėtina, kad parduos.
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VONIA

vonia, vonios vonia kaina, 
vonios kaina

vonia akcija,
vonios akcija,

voniu ispardavimas

https://adwords.google.lt/o/Targeting/Explorer?
__u=1000000000&__c=1000000000&ideaRequestType=KEYWORD_IDEAS#search.none

Klientas 
ieško 

informacijos

Klientas 
vertina

alternatyvas

Klientas 
pasiruošęs

pirkti

2 3 4

Gerai būtų TAI turėti Aš noriu TAI turėti Aš TAI turėsiu
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Išvados

Verta žinoti, kad geresnių pardavimo rezultatų mes sulauksime 
susikoncentravę į vėlyvuosius kliento etapus, kuriuose skirsime rimtą 
dėmesį užmezgant su juo ryšį, atiduodant masalą, primenant jam apie 
save “Follow-up” kampanijos metu ir žinoma, skatinant pirkti.

Kitas svarbus dalykas - kartais ir tiek pastangų nereikia. Kartais užtenka 
tiesiog atsidurti laiku, vietoje ir pateikti klientui gerą pasiūlymą.
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Šio Seminaro Apibendrinimas

Šiame modulyje mes kalbėjome apie tradicinio marketingo krizę, kuria 
patyrė daugybė verslų Lietuvoje. Ši tema padėjo mums suvokti, kad 
turime keistis ir ieškoti naujų, pažangių būdų ieškoti klientų.

Nagrinėjome 1-ąją Internetinio Marketingo strategiją, labiau tinkančią 
naujų produktų/paslaugų įvedimui, poreikio formavimui, kuri nemaža 
dalimi priklauso nuo stiprių partnerių pagalbos arba rimto biudžeto.

Nagrinėjome 2-ąją Internetinio Marketingo strategiją, kuri orientuota į 
kasdienį darbą - potencialių klientų atpažinimą ir rinkodaros į juos 
nukreipimą.
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Puikios savaitės :)
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