
Marketingo Psichologija

7 Modulis
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Šiame modulyje Jūs sužinosite:

Kaip žmonės priima sprendimą pirkti?
5 pagrindiniai psichologijos principai marketinge.
Unikalus Komercinis Pasiūlymas: kaip išsiskirti iš konkurentų ir parodyti 
savo pranašumą?
Stipraus pasiūlymo algoritmas (2 versija).
Išpardavimai, ribotos trukmės pasiūlymai - išbandytos technikos 
marketingui.
Psichologiniai “mygtukai” - kaip paspartinti klientų apsisprendimą?
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Kaip žmonės priima sprendimą 
pirkti?
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Dėl kokių priežasčių - motyvų 
žmonės perka (neperka)?

Žmonės perka, kad išvengtų 
skausmo (ir išspręstų problemas).

Žmonės perka, kad patirtų 
malonumą.
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Motyvacinė galia: 1.0 Motyvacinė galia: 2.5
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Salone liko tik 1 automobilis

Kitą pristatyti galime tik po 2 mėn.

Kaina DABAR: 144 000 Lt
Įprastinė kaina: 178 000 Lt
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Apeliavimas į kliento poreikius

Apžvelgsime 10 poreikių.

Identifikuokite pačius svarbiausius poreikius, kuriuos jūsų produktas ar 
paslauga gali patenkinti.
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1. Fiziologija
Niekas neišgyventų be oro, maisto, 
vandens.
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2. Pinigai
Visi nori daugiau pinigų.
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3. Saugumas
Visi nori jaustis saugūs.
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4. Būti mėgiamam
Visi nori būti mėgstami.
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5. Statusas/prestižas
Daugybė žmonių nori būti laikomi 
svarbiais, pranašesniais.
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6. Sveikata/fizinė 
būklė
Visi nori gyventi ilgai ir pasigirti gera 
savijauta.
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7. Pripažinimas
Visi nori būti pagerbti, apdovanoti.
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8. Inovatyvumas
Daugelis nori eiti koja kojon su naujais 
išradimais.
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9. Meilė ir draugystė
Visi nori būti mylimi ir draugauti.
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10. Asmeninis 
augimas
Daugybė žmonių nori gauti papildomų 
žinių ir išmokti naujų įgūdžių.
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Ką iki šiol sužinojome: aksioma

Žmonės perka dėl dviejų motyvų - troškimas gauti malonumą ir troškimas 
išvengti skausmo.

Šių motyvų žmogui nekiltų, jeigu jis neturėtų poreikių, kurie ir paskatina jį 
domėtis tuo produktu ar paslauga.

Klientui nesvarbu kokia yra jūsų prekė ar paslauga. Tai kas jam tikrai yra 
svarbu - tai kokias teigiamas pasekmes jis gaus iš šios prekės ar 

paslaugos. Ar patenkins savo poreikius. Ir ką jis praras, jeigu nepirks.
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Klientai perka vadovaudamiesi emocijomis ir vėliau sprendimą pateisina 
loginiais argumentais.
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5 psichologijos principai 
internetiniame marketinge
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