
5 psichologijos principai 
internetiniame marketinge
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Įvadas

Šie principai yra paimti iš tradicinio marketingo.

Jie yra universalūs ir lengvai pritaikomi.

Praktinės užduotys.
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1# principas: Klientai yra 
neracionalūs

Žmonės priima sprendimus paremtus emocijomis, o ne logika. Jie tik 
vėliau pateisina savo sprendimus logiškais paaiškinimais.
Svarbu išsiaiškinti kokios mūsų klientų neracionalios baimės, fantazijos, 
troškimai.
Įsivaizduokite save klientų vietoje.
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1# principas: Klientai yra 
neracionalūs

EPSP - emocinės priežastys, skatinančios pirkti dabar
LPSP - loginės priežastys, skatinančios pirkti dabar
DNEP - dominuojančios nepirkimo priežastys
Tikslas: padidinti svorį EPSP ir LPSP, kad jie nusvertų DNEP

EPSP LPSP

DNEP
Pirks

Nepirks
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1# užduotis:

Loginės pirkimo priežastys Emocinės pirkimo priežastys

Žema kaina, greitas pristatymas 
(per x dienų), darbo laikas - 
24/7/365, produkto sudėtis, 
produkto įvertinimai konkursuose, 
sertifikatai..

Išsprendžia X problemą, palengvina 
buitį, suteikia komfortą, prestižas, 
mada, pagreitina Y veiksmo 
atlikimą..
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2# principas: Klientai priima 
sprendimus pagal emocijas ir 
impulsus

Šis principas patvirtina pirmąjį principą - klientai yra neracionalūs.
Prisiminkite save parduotuvėje, laukiant eilėje prie kasos..
Jeigu žmonės mąstytų visuomet logiškai, daugiau kaip 80% visų pasaulio 
produktų ir paslaugų nereikėtų/nebūtų.
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2# principas: Klientai priima 
sprendimus pagal emocijas ir 
impulsus
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2# užduotis:

Produktas / paslauga Idėjos, kurios paskatintų žmogų 
greičiau apsispręsti

Mobilus telefonas

Prekių skaičius ribotas - liko 9 
telefonai;
Mūsų duomenų bazėje - 3000 
prenumeratorių, o liko tik 9 
telefonai;
Pirkdami šiandien, papildomai 
gausite įdėklą ir pakabuką..
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3# principas: Klientai nemėgsta 
būti trikdomi

Klaida - per daug pasirinkimų. Kai jų daug - žmogus pasimeta.
Kita klaida - per ilgas ir sudėtingas užsakymo procesas, kiti 
apsunkinantys greitesnį pirkimą veiksniai.
Tikslas: supaprastinti savo marketingo veiksmus ir išsiaiškinti - koks 
vienas faktorius labiausiai lems pirkimą.
Arba kitas variantas - pasiūlymuose akcentuoti vieną produktą/paslaugą, 
išskiriant ją iš viso jūsų asortimento.

9



3# principas: Klientai nemėgsta 
būti trikdomi
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3# užduotis A:

Planuojama marketingo kampanija
Idėjos, kurios leis supaprastinti 
mūsų marketingo kampaniją ir 
padaryti ją aiškiai suprantamą

X produktas / paslauga

Ko mes galime atsisakyti (tekstai, 
nuotraukos, perteklinė informacija)?
Duokite perskaityti jūsų marketingo 
žinutes draugams, tėvams, 
artimiesiems ir sužinokite jų 
atsiliepimus;
Įsivaizduokite save kliento vietoje.
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3# užduotis B:

Interneto svetainė / el. parduotuvė Idėjos, kurios leis supaprastinti šį 
procesą

Jūsų svetainės dabartinis užsakymų 
priėmimo procesas

Ko galima atsisakyti?
Kokį veiksmą galime sutrumpinti?
Kaip galime palengvinti 
registracijos/užsakymo procesą?
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4# principas: Klientai nemėgsta 
prisiimti rizikos

Pasaulyje pilna rizikos.
Dėl rizikos atsiranda baimė ir trukdo eiti toliau.
Tikslas: nuimti riziką nuo kliento “pečių”.
“Risk reversal” - rizikos apsukimas.
Pinigų grąžinimo garantija, nemokamas bandymas.
Rizikos apsukimas padidins pardavimus, bet ir prekių/paslaugų kokybę, 
aptarnavimą, atsakomybę, nes nenorėsite/bijosite prarasti klientus.
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4# principas: Klientai nemėgsta 
prisiimti rizikos

30 dienų besąlygiška pinigų grąžinimo garantija
Visiems mūsų produktams ir paslaugoms yra taikoma net 30 dienų besąlygiška pinigų 

grąžinimo garantija. Jūs turite 30 dienų, kad įvertintumėte ar produktai ir paslaugos atitinka jūsų 
reikalavimus. Ir jeigu nuspręsite, kad tai, ką nusipirkote, nėra tai ko tikėjotės, tiesiog praneškite 

mums ir mes iš karto grąžinsime jums pinigus neuždavę nė vieno klausimo.
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4# užduotis:

Produktai / paslaugos Pinigų grąžinimo garantijos “pardavimo” 
tekstas

X produktas / paslauga

Šiam produktui yra taikoma net 30 dienų 
besąlygiška pinigų grąžinimo garantija. Jūs 
turite 30 dienų, kad įvertintumėte ar šis 
produktas atitinka jūsų reikalavimus. Ir jeigu 
nuspręsite, kad tai, ką nusipirkote, nėra tai 
ko tikėjotės, tiesiog praneškite mums ir mes 
iš karto grąžinsime jums pinigus neuždavę 
nė vieno klausimo.

15



5# principas: Klientams reikia 
išversti produkto “vertę” jiems 
suprantama kalba

Ne visi klientai žino, kodėl jūsų produktas ar paslauga gali būti jiems 
naudinga (arba kodėl jūs esate geresni už konkurentus).
Dažniausi 4 klientų klausimai, į kuriuos turite būti paruošę atsakymus:

1. Kas tai, kodėl man tai turi rūpėti, ar galite tai įrodyti?
2. Ar tai tikrai man duos tai, ko man reikia ir ko aš noriu?
3. Ar tikrai man to reikia dabar?
4. Ar galiu jumis/jūsų produktu pasitikėti? ar turite gerus ketinimus?

16



Ką žmonės nori pirkti iš tikrųjų?

G y v e n a m o s i o s v i e t o s . . . 
Parduokite man komfortą, gerą 
investiciją ir puikios nuosavybės 
savininkiškumo jausmą.

Prašau, nesiūlykite man...., aš noriu pirkti ..... !

Lėktuvo bilietų... Parduokite man 
greitą, saugų ir nevė luojant į 
atvykimą į mano trokštamą vietą.

Knygų... Parduokite man malonias 
poi ls io valandas i r iš ž in ių 
gaunamą pelną.

Drabužių... Parduokite man gražią 
išvaizdą, stil ių, patrauklumą, 
seksualumą, solidumą.

Kompiuterių... Parduokite man 
malonumą ir pelną, dirbant su 
moderniausiomis technologijomis.

Draudimo... Parduokite man 
dvasios ramybę ir užtikrintą mano 
šeimos ateitį.

Daiktų... Parduokite man idealus, 
jausmus, savigarbą, lengvesnius 
buitinius darbus, džiaugsmą dėl 
greito problemų sprendimo.

Reklamos paslaugų... Parduokite 
man pelną, kurį aš gausiu ateityje 
po reklaminės kampanijos.

Žaislų... Parduokite mano vaikams 
laimingas akimirkas, džiaugsmą.

Įdarbinimo paslaugų... Parduokite 
man patikimus ir kompetetingus 
darbuotojus, kurie sukurs pridėtinę 
vertę.

U ž s i e n i o k a l b o s k u r s ų . . . 
Parduokite man galimybę lengvai 
suprasti ir bendrauti užsienio 
kalba su verslo partneriais.

D o v a nų . . . P a r d u o k i t e m a n 
išskirtinumo, pirmumo jausmą.
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5# užduotis:
Jūsų dabartinis

produkto / paslaugos 
aprašymas

Produkto / paslaugos aprašymas su 
emocinėmis bei loginėmis priežastimis, 

garantija, pasekmių pardavimas

Paimkite dabartinį savo 
pasiūlymą, laikykite jį šalia

Čia surašykite jau anksčiau atliktose 
užduotyse emocines ir logines priežastis, 

pirkimo motyvą (-us), poreikius, kuriuos šis 
produktas patenkina, savybes, pristatykite 

garantiją ir pasekmes po pirkimo.

Pastaba: tobulinkite savo pasiūlymą
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UKP - Jūsų Unikalus Komercinis 
Pasiūlymas
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