
Internetinio Marketingo
Formulė
2 Modulis



Šiame seminare sužinosite

Kokie elementai sudaro internetinio marketingo formulę?

Kodėl vieno elemento netinkamas parengimas gali turėti neigiamą 
grandininį efektą visai internetinio marketingo kampanijai?

Kaip teisingai parengti savo internetinio marketingo kampanijas?



Kaip mokysimės?

Eilės tvarka pristatysiu po vieną elementą.

Pristatysiu po pavyzdį ar kelis iš praktikos.

Paaiškinsiu kokios priemonės, pareigos ir kasdieniai veiksmai jį sudaro.

Apibendrinsime.



Internetinio marketingo formulė



PK

Pasitikėjimo
kūrimas

1







Pasitikėjimą kuria:

Kaip mes pasitinkame klientus - interneto svetainė.

Kaip mes bendraujame - el. laiško dizainas, rašymo stilius.

Kaip mes reaguojame į kliento klausimus - greitas atsakymas, 
pranešimas, kad gavome užklausą ir kada į ją atsakysime.

Draugiškas ir kartu profesionalus stilius tiek atrašant į 
užklausas, tiek atsiliepiant į skambučius.

Garantijos.

Asmeniniai ranka rašyti laiškai - padėka klientams.

Ištesėti pažadai ir išspręstos problemos.

Prie Hi-Tech pridedame ir Hi-Touch - internete turime vis tiek 
rodyti žmogiškumą, tikrumą (video, socialiniai tinklai).

PK

Pasitikėjimo
kūrimas

1



BIP

2

Buvimas 
išskirtiniais ir
pastebimais



140 000 000 $ pavyzdys

Nekilnojamo turto projekto pavyzdys:
•Jie ant aplink statybų aikštelės esančios tvoros pakabino nuorodas, aktyviai 
skatinančias nueiti į jų interneto svetainę.
•Šioje svetainėje buvo prezentacija, kurioje buvo rodomos vizijos - vaizdai žmonių jau 
gyvenančių šiame name, sėdinčių prie baseino, sportuojančių salėje, vaikštančių su 
vaikais parke.
•Kai tik prezentacija pasibaigdavo, žmonėms buvo pasiūlyta prenumeruoti naujienas 
ir gauti paskutinę informaciją apie projekto eigą, statybos darbus.
•Jie informuodavo kartą per mėnesį apie progresą ir kartu atskleisdavo naujausią 
informaciją apie naudojamas medžiagas, naujoves pastate.
•Jie jau turėjo apie 5000 kontaktų sąrašą, o daugiau kaip 80% žmonių tame sąraše 
pranešė, kad juos rekomendavo draugai.
•Štai tuomet iš to kiekio, daugiau kaip 500 išreiškė dar didesnį susidomėjimą šiuo 
projektu.
•Tuomet buvo surengti kokteilių vakarėliai šiems karštiems potencialiems klientams - 
kavinėse, restoranuose.
•Tuomet jie sukūrė slaptą, tik tiems žmonėms prieinamą forumą, kuriame atsakinėjo į 
klausimus, suteikdavo detalią informaciją apie projekto eigą.
• Ir tada pagaliau jie pasiūlė nusipirkti butus šiame pastate. Taigi, iš tų 500 nusipirko 
butus net 389. Autorius pažymi, kad butai buvo geroje, patogioje vietoje ir aukštos 
kokybės, tačiau jis sako, kad didžiausią įtaką tokiems staigiems pirkimams turėjo jų 
išskirtinis marketingas.

Taigi, viso jie pritraukė net 140 000 000 $. 



Kaip kuriamos išskirtinės idėjos?

Pirma - susitelkite į kiekybę, ne kokybę.

Antra - kolekcionuokite visas kylančias idėjas, veskite sąrašą.

Trečia - išeikite iš savo komforto zonos.

Ketvirta - taikymas ir testavimas.

Buvimas išskirtiniais - tai yra žinojimas, kad rizikinga idėja gali 
nepasisekti, tačiau nuobodi idėja tikrai nepasiseks.

Buvimas išskirtiniais - tai nėra tai, kad jūs taip manote apie 
save. Išskirtinius jus matys klientai. Jeigu jie nuspręs, kad tai 
ką jūs darote yra verta dėmesio ir atrodo šviežiai, tai ir bus 
išskirtinis jūsų bruožas apie kurį greitai sužinos ir kiti.

BIP

Buvimas 
išskirtiniais ir
pastebimais

2



KPN

3

Klientui
padedate
nusipirkti





Kaip galime padėti klientui nusipirkti?

Akcijos, išpardavimai - paskubinimas veikti.

Up-selling strategija.

Down-selling strategija.

Cross-seling strategija.

Sindikatų kūrimas.

Vertė didesnė už investiciją.

Daug faktų, informatyvus aprašymas.

Patogus, paprastas apsipirkimo procesas.

K.t.

KPN

Klientui
padedate 
nusipirkti

3



MLV

4

Minimalus
lūkesčių
viršijimas





Kaip galime minimaliai viršyti lūkesčius?

Atsiųsti prekę su mini - dovanėle.

Specialus nuolaidų kuponas su laišku, pranešančiu, kad šią 
nuolaidą klientas gali perduoti savo draugams.

Padėka - ranka rašytas laiškas ir parašas.

Skambutis po pirkinio pristatymo.

MLV

Minimalus
lūkesčių
viršijimas

4



PK

Pasitikėjimo
kūrimas

+ BIP

Buvimas 
išskirtiniais ir
pastebimais

KPN+

Klientui
padedate 
nusipirkti

+ MLV

Minimalus
lūkesčių
viršijimas

= $$$

1 2 3 4

Kiekvienam elementui būtinas kruopštus testavimas.



Apibendrinimas
Planuodami savo internetinio marketingo kampanijas, mes turime apgalvoti 
visus keturis Internetinio Marketingo Formulės elementus:
1. Kaip mes galime kurti ir auginti pasitikėjimą mūsų produktais, 

paslaugomis?
2. Kuo mes galime išsiskirti iš konkurentų? 
3. Kaip mums tapti greičiau pastebėtiems potencialių klientų ir padėti jiems  

nusipirkti mūsų prekę ar paslaugą?
4. Kaip mes galėtume minimaliai viršyti jų lūkesčius?



Trečiame modulyje sužinosite:
• Kokie yra pagrindiniai faktoriai, įtakojantys svetainės lankytoją pasirinkti 
būtent Jus?

• Kaip optimizuoti svetainėje pateikiamos informacijos struktūrą?
• Kaip atpažinti ir patobulinti silpnąsias interneto svetainės puses?
• Kaip įvertinti ir padidinti interneto svetainės efektyvumą?
• Kaip įdiegti ir analizuoti savo svetainės lankytojų srautus su Google 
Analytics įrankiu?

• Kaip atskirti gerą, tinkamą interneto svetainės dizainą nuo blogo?
• Kokios yra dažniausiai daromos klaidos interneto svetainėse ir kaip jų 
išvengti, arba ištaisyti jau padarytas?

• Kokios yra naujausios tendencijos interneto svetainių srityje, ir kaip jas 
galite išnaudoti savo pranašumui prieš konkurentus?



Iki greito susitikimo!


