
UKP - Jūsų Unikalus Komercinis 
Pasiūlymas
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Kas daro Jus unikaliais, 
vertingesniais ir labiau matomais 
rinkoje?

Diferencijuokis arba mirk.

Kaip parodyti, kad jūsų produktas ar paslauga yra geriausia iš visų 
esančių rinkoje?
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UKP Unikalus komercinis pasiūlymas - tai marketingo 
koncepcija, kurią galima suskirstyti į 3 dalis:

Jūs turite pateikti tokį pasiūlymą, kuris nebūtų tik žodžiai ir pompastika. 
Jūsų pasiūlymas turi skambėti taip: “Pirk produktą ir tu gausi šį specifinį 
privalumą”.

Pasiūlymas turi būti toks, kokio konkurentai negali pasiūlyti ar nesiūlo. Jis 
turi būti unikalus.

Pasiūlymas turi būti toks stiprus, kad jis galėtų pritraukti mases - ne tik jūsų 
esamus, bet ir naujus lankytojus.
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UKP - didžiulė jėga

Pagrindinis UKP tikslas - ilgainiui įdiegti žmonių galvose žinutę - “O, taip, 
aš girdėjau apie jus. Jūs esate ta kompanija, kuri...”.

“Federal Express: Kai jūsų siunta turi būti besąlygiškai pristatyta per 
naktį”.

Šiais laikais, jūsų verslas negali verstis tuo pačiu senu metodu, vadinamu 
“aš taip pat tai darau, tik pigiau”.

Jūsų verslas besąlygiškai turi turėti UKP, kuris yra konkretus, žaibiškai 
suprantamas, išskirtų jus iš konkurencijos kaip geriausią pasirinkimą.
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UKP pavyzdžiai

5



1. Siuntų pristatymo rinka

Skausmas: Aš turiu pristatyti siuntą labai greitai.

UKP: Kai jūsų siunta turi būti besąlygiškai pristatyta per naktį (Federal 
Express).
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2. Maitinimo rinka

Skausmas: Vaikai yra išalkę, o tėtis su mama yra per daug pavargę, kad 
gamintų maistą.

UKP: Karšta šviežia pica per 30 min, arba ji - nemokama! (Domino 
Pizza).
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3. Nekilnojamojo turto rinka

Skausmas: Žmonės nori parduoti savo NT greitai ir neprarasti pinigų.

UKP: Mūsų unikali 20 žingsnių marketingo sistema parduos jūsų būstą 
per mažiau kaip 45 dienas už pilną rinkos kainą.
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4. Dantų ir burnos higienos rinka

Skausmas: Daugybė žmonių nemėgsta eiti pas dantistą dėl skausmo ir 
ilgo laukimo eilėje.

UKP: Mes garantuojame, kad jūs jausitės puikiai ir jaukiai, ir jums neteks 
eilėje laukti ilgiau negu 15 minučių. Arba už dantų patikrinimą nereikės 
mokėti.
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5. Vaistų nuo peršalimo ligų rinka

Skausmas: jūs sergate, jaučiatės labai prastai ir negalite užmigti.

UKP: Vaistai, kurie per naktį nuramins jūsų kosulį, skaudančią galvą ir 
įkyrią slogą, kad pagaliau galėtumėte ilsėtis.
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6. Šampūnas

Skausmas: kamuoja pleiskanos.

UKP: Jūs atsikratysite pleiskanų (Head & Shoulders).
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7. Saldainiai vaikams

Skausmas: vaikai valgydami saldainius išsitepa rankas arba rankos 
limpa, nes saldainiai greitai tirpsta.

UKP: M&Mʼs - tirpsta jūsų burnoje, o ne rankose.
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8. Atostogos

Skausmas: žmonės nuvyksta atostogauti, o oras prastas ir nuotaika 
sugadinta.

UKP: Per atostogas mėgausitės saule arba grąžinsime pinigus 
(Lufthansa).
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9. Internetinio verslo mokymai

Skausmas: žmonės nori pradėti savo internetinį verslą, bet bijo nudegti, 
patirti nesėkmę, kuri gali brangiai kainuoti. Baimė rizikuoti.

UKP: Arba jūs per pusę metų sukuriate savo internetinį verslą ir uždirbate 
pirmąjį pelną, arba mes gražinsime visus pinigus už mokymus, o mokymo 
medžiagą galėsite pasilikti sau.
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Kaip parengti Jūsų UKP?

Jūsų UKP turi atsispindėti visa esmė to ką jūs siūlote ir parduodate.

Jūsų UKP turi būti toks aiškus ir pritraukiantis dėmesį, kad jį būtų galima 
naudoti VISUOSE marketingo kanaluose.

Tai bus pirmasis, pagrindinis sakinys, aplink kurį jūs vėliau vystysite savo 
marketingo kampanijas.
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1. Apibrėžkite 3 didžiausius jūsų 
privalumus

Šiame žingsnyje aiškiai apibūdinkite tris pagrindines priežastis, kodėl 
žmogui yra verta pasirinkti jus, jūsų prekę ar paslaugą.

Privalumas #1_____________________________

Privalumas #2_____________________________

Privalumas #3_____________________________
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2. Apibrėžkite jūsų unikalumą
Raktas į UKP sukūrimą, yra jūsų unikalumas. Pagrinde, jūsų UKP išskiria 
jus iš konkurentų. 

UKP parodo niekur kitur nerandamą pirkimo kriterijų, kuris iliustruoja jūsų 
kompaniją kaip patį geriausią, net logiškiausią pasirinkimą, ir jūsų 
produktą ar paslaugą paverčia “privalau turėti/naudotis” objektu.

PVZ.: 
Produktas: unikali 20 žingsnių marketingo sistema, skirta parduoti nekilnojamą turtą.

Pasiūlymas: Mūsų unikali 20 žingsnių marketingo sistema parduos jūsų būstą per mažiau kaip 45 
dienas už pilną rinkos kainą.

Garantija: Jeigu Jūsų NT per šį laiką dar nebus parduotas, mes sumažinsime komisinį mokestį per 
pusę.
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3. Išspręskite “pagrindinę rinkos 
problemą” ar “užpildykite spragą”

Dabar metas identifikuoti kokie poreikiai jūsų rinkoje yra nepatenkinami. 
Poreikis ar spraga, kuri egzistuoja dabartinėje situacijoje yra geriausios 
idėjos jūsų UKP kūrimui, ar net verslo fokusavimui.

Taigi, pagalvokite ir surašykite - kokie yra nemaloniausi, nepatogiausi, 
įvairias problemas keliantys reiškiniai, kuriuos klientai patiria dirbdami su 
jumis, su jūsų konkurentais t.y. galimos klientų patiriamos problemos jūsų 
rinkoje.

Atraskite tą skausmą ir pateikite jį UKP, kad jame skambėtų sprendimas į 
problemas. Surašykite viską popieriuje ir eikite prie ketvirtojo žingsnio.
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4. Būkite specifiški ir pateikite 
įrodymų.

Klientai dažnai yra skeptiški - todėl ne visuomet patikės jūsų reklaminiais 
skelbimais. Taigi, jų skepticizmą imkite ir pašalinkite - pateikite klientų 
atsiliepimų, rekomendacijų, sėkmės istorijų. 

Jos turi būti pateiktos ne pačiame UKP, tačiau pasiūlyme, el. laiške, 
interneto svetainėje, ar ten kur žmogus eis ieškoti daugiau informacijos 
apie jus, kai išgirs/perskaitys ar pamatys jūsų UKP.
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5. Viską pateikite aiškiame ir 
sklandžiame sakinyje

Patys galingiausi UKP yra taip sklandžiai parašyti, kad jūs negalite 
pakeisti nė vieno žodelio, tiesiog nėra prasmės ir nieko geriau 
nepadarytumėte.

Kiekvienas žodis UKP uždirbs jums daugiau pinigų. Kai sukursite savo 
UKP, jūsų prekių ar paslaugų pasiūlymai, video ar radijo reklamos, kita 
reklaminė sklaida praktiškai pati užsirašys savaime. 

Dabar iš to ką surašėte ankstesniuose žingsniuose, surašykite viską į 
vieną sakinį, vadovaujantis anksčiau pateiktas UKP pavyzdžiais iš 
vakarų.
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6. Integruokite savo UKP visoje 
reklaminėje sklaidoje

Interneto svetainė/ʻFacebook” puslapis.

Video marketingas (ir radijo, TV reklamos, jeigu naudojatės).

Prekių/paslaugų aprašymai - viršuje ir apačioje.

Vizitinės kortelės (šalia logotipo), brošiūros, skrajutės.

Jūsų tele-marketingo scenarijai.

Laiškai, atvirutės, vokai.

Kiti kanalai.

Tesėkite UKP pažadus - tai svarbiausia.
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4 žingsnių stipraus pasiūlymo 
algoritmas (2-oji versija)
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