
Išpardavimai, deficitiniai pasiūlymai: 
išbandytos technikos marketingui
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1. Vertė prieš Kainą
Nėra lengvesnio darbo, negu parduoti pinigus su nuolaida.

Pvz.: Šis paketas vadinosi “Vacation Club” (atostogų klubas). Paketas 
kainavo 396$, o už tai žmogus gaudavo dvi nakvynes, nemokamus 
gėrimus, 1000$ skirtų lošimui kreditą ir kitų papildomų dovanų.

Sukurkite gerokai didesnę vertę, negu prašote kainos, kad galėtumėte 
pardavinėti pinigus su nuolaida.

Pagalvokite ar galėtumėte siūlyti solidžius paketus savo klientams, už 
vieną kainą ir parodant ryškų kontrastą tarp didžiulės vertės, kurią jie 
gaus ir nedidelės kainos, kurią reikės už tai sumokėti.
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2. Teisinga kainodara

Kaip jūs apsprendžiate savo pasiūlymo kainą?

Visų pirma - nustatyti mažiausią kainą, kurią jūs galite sau leisti, nebūtinai 
bus geriausia jūsų strategija.

Pvz.: Kiekviena jų kainavo po 19.95 $ - knygoje rašoma, buvo tikrai 
apdulkėjusios nuo ilgesnio stovėjimo. Bet po tam tikrų pakeitimų ir naujos 
kainos 69.95 $ - šias pelenines ėmė pirkti kaip pyragaičius.

Verta žinoti, kad lyginant kainą su galūne pvz. 19.95 Lt ar 19.99 Lt, 
sėkmingesnė būtų su 19.95 Lt. Bet kuriuo atveju, kaina su centais t.y. ar 
19.95, ar 19.99, ar 19.89, ar 19.49 bus geriau už lygią 20 Lt kainą.
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2. Teisinga kainodara
Jeigu norite dramatizuoti nuolaidas, pagalvokite apie kainų palyginimą.

Daugybėje kitų parduotuvių, jūs sumokėsite nuo 150 iki 200 Lt

Specialiose nuolaidų parduotuvėse jūs galite sumokėti nuo 49 iki 69 Lt

Tačiau mūsų kaina yra tik 29.95 Lt

Testuokite savo kainodarą.

Pažiūrėkite užsienietiškų parduotuvių kainodarą panašioms prekės ar 
paslaugoms. Jeigu kokia nors didžiulė įmonė, savo srities lyderė daro 
vienaip, tai kodėl to nepritaikius. Juk lyderiai daro tai, kas dažniausiai 
sekasi ir duoda rezultatų.

5



3. Ribota trukmė
Jeigu darysite specialų pasiūlymą, jūs turite padaryti pabaigos datą ir iš 
tos datos padaryti reikšmingą įvykį.

Papildomos idėjos ribotos trukmės pasiūlymams - duoti ekstra dovanų 
greitesniam atsakui iki tam tikros dienos, arba kainos kėlimas - lyg 
bausmė tiems, kurie lėčiau priims sprendimą.

Jūs negalite leisti žmonėms, kad jie jaustų prabangą atidėlioti sprendimą.

Datą geriausia pateikti raudona spalva ir storesniu šriftu, kad būtų 
aiškiai matoma.

Taigi, pagrindinis principas: Specialus, išskirtinis pasiūlymas turi turėti 
galiojimo laiką, kitaip jis nebus specialus ir išskirtinis.

Kitas principas: Kiekvienas išskirtinis pasiūlymas turi būti išskirtinis.
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4. Papildomos dovanos
Aš manau, kad kiekvienas specialus pasiūlymas turi turėti ir dovaną, 
nemokamą papildomą priedą, kuris, geriausia, kad būtų susijęs su 
pagrindiniu produktu.

Ta dovana turi turėti vertę, ir geriausia, tą vertę įvardinti skaičiais. Iš to 
galėsite pastebėti, kad dalis pirkėjų bus motyvuoti papildoma dovana, o 
kita dalis - pagrindiniu pasiūlymu.

Pavyzdžiui kelionių agentūra galėtų bendradarbiauti su filmavimo kamerų, fotoaparatų, drabužių 
prekybininkais ir siūlyti savo klientams jų dovanų sertifikatus.

Restoranai gali bendradarbiauti su kino teatrais, koncertų organizatoriais.

Biuro prekių parduotuvė - su verslo knygų leidėjais.

Dovanos yra ypač svarbios darant specialias akcijas. Tai kas nemokama - 
visuomet traukia žmonių dėmesį.
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5. Kryžminiai kuponai (marketingo 
sindikatas)

Jie gali būti daromi įmonės viduje. Tik su jūsų parduodamomis prekėmis. 
Pavyzdžiui: restorano savininkas duoda nuolaidų kuponus pietums, tiems klientams, kurie valgo 
pusryčius.

Drabužių parduotuvė duoda savo pirkėjams vyrams kuponus, skirtus moterims.

Tai leidžia vienu šūviu nušauti du zuikius - kai pardavimas atliktas, jūs 
pasiūlote nuolaidas tam pačiam klientui kitoms jūsų teikiamoms 
paslaugoms ar parduodamoms prekėms.

Taip pat kryžminiai kuponai gali būti daromi su partneriais iš išorės.
Pavyzdžiui: naujai įsikūrusi picerija susitarė su šalia esančiu degalinės tinklu, kad savo 
klientams, perkantiems degalus, dalintų nuolaidų kuponus, reklamuojančius picas išsinešimui. O 
kaip atlygį, picerija savo klientams dalina tepalų pakeitimo ar automobilio plovimo paslaugų 
kuponus.
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Užsienietiški ribotos trukmės 
pasiūlymų dizaino pavyzdžiai
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Dvi svetainės, nagrinėjančios įdomias, originalias reklamas
VAIZDUOTEI DAR LABIAU SUŽADINTI :)

http://bestadsever.com/

http://adsoftheworld.com/
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