
Psichologiniai “mygtukai” - kaip 
paspartinti klientų apsisprendimą?
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Tai svarbu!

Kartais ne iki galo įvertiname savo produktą 
ar paslaugą ir tai, kaip juos pateikiame.

Priežastis: neskiriame užtektinai dėmesio 
aprašant svarbiausius privalumus, naudą.

Išvada: pasiūlymu susidomi mažiau 
žmonių, negu susidomėtų, jeigu atidžiau ir 
geriau atliktume namų darbus.
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“Brandas X” Juvelyrinių dirbinių valymo 
prietaisas

Ar norite sužinoti ką galite padaryti, kad 
Jūsų seni papuošalai atrodytų kaip nauji?

“Brandas X” Juvelyrinių dirbinių valymo 
prietaisas

Sužinokite kaip profesionalūs antikvarinių ir 
juvelyrinių dirbinių pardavėjai seną 

papuošalą paverčia akį traukiančia vertybe 
ir iš to uždirba gerus pinigus 

3 mygtukai:

1. Noras sužinoti
2. Noras pasitikėti
3. Polinkis į godumą
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Klientas: “Kas iš to man?”
Dažna verslų patirtis, kai tiesiog pabandoma 
atsakyti į šį klausimą paprasčiausiai 
išvardinant produkto savybes.

Bet tik nedaugelis daro tai daug vaizdingiau 
- jie nupiešia paveikslą, kuriame parodo 
kokias teigiamas pasekmes šis produktas 
sukurs, kokias problemas pašalins.

Užduotis: kalbėti apie klientą, orientuoti 
savo žinutę į jį.
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1. Godumo mygtukas
Kas iš tikrųjų rūpi klientams - tai, kokią 
naudą ir kokių pasekmių jie sulauks. Kaip tai 
palengvins jų gyvenimą. Ar padės uždirbti 
daugiau pinigų, praturtėti. Kaip tai padarys 
juos patraukliais kitos lyties atstovams. Kaip 
tai padės jiems tapti sveikesniais. Ar jie 
gaus gerą sandorį.

Jūsų tikslas - nesigirti patiems ar kartoti 
kokie esate puikūs, o demonstruoti naudą ir 
privalumus - kodėl verta pirkti pas jus.
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1 užduotis
Godumo egzaminas

Norite sužinoti ar jūsų pasiūlymas tiks 
godiems žmonėms?

Suskaičiuokite kiek kartų savo 
pasiūlyme paminėjote žodelius 
“Mes”, “Mūsų” ir palyginkite su 
žodelių “Jūs” ar “Jums” panaudojimo 
skaičiumi.

Tikslas: 80/20 “Jūs”, “Jums” naudai.
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2. Smalsumo mygtukas
Dauguma žmonių iš prigimties yra smalsūs.

Priemonės: El. paštas/Facebook įrašai/
Baneriai

Kad sužadintume smalsumą, galime 
pasitelkite keletą žodžių ir frazių, kurios 
pasiteisino paverčiant apatiją į 
susidomėjimą:

Sukurta slapta formulė.../ Mokslininkai atrado, kad.../
Atsakymas, kurio ilgai ieškojote.../Tik jūsų akims...
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2. Smalsumo mygtukas
Toliau sekančios antraštės yra fokusuotos į 
tikslinės auditorijos poreikius:

Sužinokite paslaptį, kaip uždirbti rimtus pinigus per 
savaitę/Ko nenorėjo atskleisti lieknėjimo tablečių 
gamintojai/Puikaus lytinio gyvenimo paslaptis atskleista/
Profesionalo gidas į automobilio pirkimą

Kad smalsumas dirbtų jums, po to kai 
gavote dėmesį ir sukūrėte klientui 
“skausmą”, reikia tą skausmą dar šiek tiek 
suaktyvinti. 
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2. Smalsumo mygtukas

Tai reiškia, kad jūs po to kaip sužadinote 
smalsumą, turite toliau tęsti savo istoriją ir 
pateikti problemos sprendimus. Pavyzdžiui:

Yra lengvas būdas mesti rūkyti..ir jūs jį sužinosite 
sekančiame puslapyje.

Jūs nepatikėsite ką padarė mūsų tiekėjas..ir dabar jūs 
galite pasinaudoti šia jo klaida.

Kelias į finansinę laisvę gali užtrukti visą 
amžinybę..nebent jūs pasirinksite šį trumpesnį kelią..

10



11



3. Apeliavimo į seksą mygtukas
Daugybė marketologų vis grįžta prie 
klausimo - ar seksas parduoda?

Atsakymas - tikrai taip. Seksas yra antras 
stipriausias žmonių instinktas, iš karto po - 
gyvybės išsaugojimo.

Seksualiomis nuotraukomis praturtintose 
reklamose parodyti modeliai nebūtinai turi 
būti tiesiogiai susiję su produktu. Jų paskirtis 
- pritraukti dėmesį potencialių klientų.
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3. Apeliavimo į seksą mygtukas

Apeliavimas į seksą yra skirtingai 
suvokiamas moterų ir vyrų:

Vašingtono universiteto atlikti tyrimai parodė, kad tiesiog 
parodant moters kūną reklamose,  vyrų dėmesys yra 
pritraukiamas ir jis dalinai įtikinamas pirkti.

Reklamose, skirtose moterims, prie vyriško kūno 
naudojamas intelektas ir romantika. Todėl, reklamos 
moterims yra subtilesnės ir bus orientuotos labiau į 
romantiką, negu tik į kūną.
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4. Nemokamos dovanos mygtukas

Kai jūs potencialiam klientui duodate 
dovaną, jūs nesitikite, kad šią dovaną jums 
gražins. Jūs tiesiog tikitės verslo.

Mano jau anksčiau minėtas Reciprokiškumo 
principas teigia, kad kai jūs duodate ką nors 
žmonėms, dalis jų norės jums atsilyginti tuo 
pačiu.
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4. Nemokamos dovanos mygtukas
Svarbu, kad dovanos pasiūlymas būtų 
pateiktas aiškiai. 

Pirkite tai ir gaukite dovaną vis tiek veiks 
silpniau, negu tik dovana, po kurios davimo 
galėsite vykdyti FollowUp kampaniją, gavus 
kontaktus.

Bet nemokama dovana gali tapti ir 
paprastas, gražus elgesys su klientais 
(Niujorko universiteto studentų tyrimas).
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5. Momentinio patenkinimo 
mygtukas

Mūsų pasaulis dar niekada nesisuko taip 
greitai, kaip dabar. Viskas vyksta didžiuliu 
greičiu. Klientai tikisi greitų sprendimų 
viskame, ką jie daro.

Klientai kur kas dažniau pirks dabar, jeigu 
jūs galėsite iš karto patenkinti jų poreikius.
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Kuri reklama (antraštė) sudomintų 
namų savininką?

“Brandas X” santechnikos 
darbai - mes taisome 
santechnikos gedimus

Skambinkite mums tel. ...

Profesionalūs santechnikos 
meistrai laukia jūsų skambučio 
tel. ...

Iš karto atvyksime iškilus 
santechnikos gedimams
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6. Specifiškumo mygtukas

Produkto ar paslaugos paveikslas, kurį jūs piešiate savo pasiūlymuose, gali 
stimuliuoti stiprias pirkimo emocijas.

”Brandʼo X” Vazonėliai 
Pomidorų Auginimui

Padės Jums užauginti daug 
skanių pomidorų namuose

”Brandʼo X” Vazonėliai Pomidorų 
Auginimui

Puikiai sugeriantys saulės šilumą ir ne 
taip greitai garinantys vandenį vazonėliai 
užtikrins gausų skanių pomidorų derlių 
tiesiog Jūsų namuose
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6. Specifiškumo mygtukas

Tyrimai parodė, kad skaičiais, nurodytais reklamose, labiau pasitikima, kai jie 
yra nesuapvalinti.

“Brandʼas X” yra populiarus 
Bavariškas alus

Šis alus yra puikaus skonio

Šis alus yra prieinamas

Nr. 1 alus Bavarijoje nuo 1995

Žmonės pasirinkdavo šį alų 5 kartus 
dažniau už amerikietišką alų

Šis alus kainuoja vos 1.79$ net už 6 
skardinių dėžutę
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6. Specifiškumo mygtukas

Reklaminės kampanijos, kurios trunka ribotą laiką:

Pasiūlymas greitai baigsis Šis specialus pasiūlymas galioja iki 
pirmadienio, birželio 19 d. 19 val. vakaro

Būtinai užtikrinkite specifiškumą savo pasiūlymuose - antraštėse, produktų ir 
paslaugų aprašymuose. Tai skatins žmonių susidomėjimą, pasitikėjimą, sukurs 
gražų produkto ar paslaugos vaizdą žmogaus pasąmonėje.
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7. Pripažinimo/pagyrimo mygtukas

Poreikis būti pripažintu už savo pasiekimus 
yra universalus.

Jeigu padėsite savo klientams jaustis gerai, 
kai jie užsako jūsų prekes ar paslaugas - jie 
norės ir toliau dirbti su jumis.

Taigi, kai jūsų klientai priima teisingą, 
protingą sprendimą pirkdami iš jūsų, 
pasveikinkite juos su išmintingu sprendimu.
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7. Pripažinimo/pagyrimo mygtukas

JAV drabužių išparduotuvių tinklas “Syms” 
naudoja šūkį “Išsilavinęs klientas yra mūsų 
geriausias klientas”.

Jūs taip pat galite pamaloninti savo klientus 
su pasiūlymais, skirtais “Tik Jums 
pasiūlymas ir nuolaida”, arba, “Pasiūlymas 
tik specialiai atrinktiems ypatingiems 
klientams”.
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7. Pripažinimo/pagyrimo mygtukas

Sugrįžkite pas mus dar kartą - 50% nuolaida vakarienei mūsų restorane 
garantuota.

Dėkojame, kad pirkote pas mus. Pranešame, kad kitam jūsų pirkiniui bus 
pritaikyta X nuolaida ir nemokamas pristatymas į namus. Čia kviečiame 
atsisiųsti nuolaidų kuponą X sumai (skirta tik Jums).
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8. Išskirtinumo mygtukas
Ar kada nors uždavėte sau klausimą kodėl 
prekių kiekis ribotas? Tai ne todėl, kad nėra 
vietos papildomam kiekiui, ar kad nėra 
daugiau variantų, patinkančių žmonėms. Ir 
ne todėl, kad nebuvo pinigų užpirkti daugiau 
prekių. Pagrindinė priežastis - išskirtinumo 
mygtukas.

Pasaulyje, kuriame masinė gamyba yra 
pagrindinis žaidimas, išskirtinio produkto 
pasiūlymas gali būti labai patrauklus.
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8. Išskirtinumo mygtukas
Kai jūs sakote, kad produkto ar paslaugos 
skaičius yra ribotas iki pvz. 19, tai klientas 
tai supranta kaip žinutę, kad “Turėsiu kažką 
tokio, ko kiti neturės ir jie man pavydės”.

Prekių skaičius ribotas. Yra tik X prekių.

Šių prekių buvo pagaminta tik X vienetų.

Specialus X vienetų tiražas.

Išskirtinumas padeda klientui atsirasti 
aukštesnėje negu kiti pozicijoje.
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Trussardi akiniai. Tik 750 vnt.
Kaina - 590 eurų. Auksinis Armani stalas. Tik 100 vnt. Rolex laikrodis. Tik 28 vnt.

Kaina - 8750 svarų.

Nike Destroyer jacket. Tik 25 vnt. 
Skirta pagerbti Nike parduotuvę Niujorke.
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9. Savininkiškumo/įsitraukimo 
mygtukas

Yra sakoma - leiskite klientams tai pamatyti, 
tai pajausti, tuo patikėti.. ir jie tai nusipirks.

Jokia marketingo technika negali įveikti 
išbandymo, testavimo patirties. Taip 
vadinamojo “test drive”.
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9. Savininkiškumo/įsitraukimo 
mygtukas

Jūs galite sukurti įsitraukimo ar 
savininkiškumo jausmą, savo prekių 
aprašyme padėdami žmonėms įsivaizduoti 
ką reiškia laikyti rankose ir naudoti jūsų 
produktus.

Pavyzdžiui, vienoje kurtoje reklamoje 
kalkuliatoriams, tekstas pasiūlyme buvo 
toks:

“...Laikydami rankose kalkuliatorių “Litronix 2000” 
pamatysite kokie patogūs yra mygtukai,  koks paprastas 
ir lengvas yra šio kalkuliatoriaus valdymas...”
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“Išbandyk naują Corvette automobilį. Pajausk vėją naršantį tavo plaukus. Pamatyk 
atsisukančius žmones ir jų žvilgsnius. Paspausk greičio pedalą ir pajausk jėgą, kuri užvaldo 
šį plieninį žvėrį. Sužinok koks yra malonumas turėti šį superautomobilį”
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9. Savininkiškumo/įsitraukimo 
mygtukas

Kitas plačiai nuskambėjęs šio mygtuko 
panaudojimo pavyzdys, kurį sėkmingai 
pritaikė Joe Sugarman, buvo skirtas 
kompiuterinei programai, skirtai taisyti 
gramatines klaidas.

Buvo sukurta pusės puslapio reklama, kurioje buvo 
aprašomi šios programos privalumai, savybės, nauda, 
bet taip pat - palikta keletas žodžių su gramatinėmis 
klaidomis.

Žmonės buvo pakviesti į žaidimą - surask gramatines 
klaidas, jas apibrauk ir siųsk nurodytu adresu, ir gauk 
2$ nuolaidą už kiekvieną surastą klaidą.

Žaidimas buvo tiesiogiai susijęs su produktu.
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10. “Viskas viename” mygtukas
Daugybė žmonių ieško magiškosios piliulės 
- ilgesniam gyvenimui, jauniau atrodančiai 
odai, storai banko sąskaitai.

Bet kaip visi žinome - nėra magiškų piliulių 
nuo visko.

Bet tai nereiškia, kad jūs negalite tuo 
pasinaudoti, sukurdami tokį pasiūlymą, 
kuriame išsprendžiate visas kliento 
problemas vienu metu, pavyzdžiui:

“Kai jūs pasamdysite vaikų auklę, 
mūsų agentūra jums vienai dienai 
parūpins namų tvarkytoją ir virėją 
be jokio papildomo mokesčio” 

“Užsakykite kelioninį lagaminą 
“Brandas X” ir dovanų gaukite 
lietsargį, piniginę ir įdėklą 
dokumentams”
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10. “Viskas viename” mygtukas

Kartais žmonės ieško magiškos piliulės, kad 
ji darytų viską. Kitais atvejais, jie ieško 
piliulės, kuri gerai darytų vieną dalyką, bet iš 
karto:

Alka-Seltzer žada palengvėjima nuo rėmens skausmo iš 
karto.

Interaktyvioji televizija “Gala” siūlo video nuomos 
paslaugą, kai nereikia išeiti iš namų į videoteką.

Kai tik pateiksite ir 
apmokėsite užsakymą, 
mes iš karto išsiųsime 
Jūsų kvepalus greituoju 
pristatymu, kad jūs jau 
poryt galėtumėte jais 
pasikvėpinti eidami į darbą 
ar susitikimą.
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10. “Viskas viename” mygtukas

Reverse Psychology, arba atvirkštinės 
psichologijos taktika:

“Brangus kliente, man nesmagu pranešti, bet nėra 
jokios magiškos piliulės, kuri išspręs ..... problemą/
situaciją. Jūs negalite tiesiog perskaičius šios knygos 
tikėtis, kad štai ..... ims iš dangaus ir nukris į jūsų 
rankas. Bet jūs galite tikėtis pačių geriausių įrankių ir 
technikų, kurios yra būtinos, kad galėtumėte ....... “

38



11. Patogumo mygtukas

Kad ir ko norėtų klientas, yra aišku, kad jis 
prie to norės ir lengvo, paprasto apsipirkimo. 
Galimybės nusipirkti tai ko nori ir kada nori. 
Be jokio papildomo darbo, pastangų ir laiko 
gaišimo.

Patogumas - geriausias kliento draugas, 
todėl jis turėtų tapti jūsų pagrindiniu 
darbuotoju.
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11. Patogumo mygtukas

Taigi, kas yra patogumas? Tai skirtingi 
dalykai skirtingiems žmonėms.

Pagrindinė mūsų užduotis - paklausti klientų 
kokių patobulinimų jie norėtų. Ir žinoma, imti 
ir pritaikyti tai, ką sužinojote.

Pirma, jūsų tyrimai leis jums sužinoti labai svarbią 
informaciją ir pageidavimus, kuriuos tikėtina, turės ir 
būsimi jūsų klientai.

Antra- esami klientai pamatys, kad jūs imatės veiksmų, 
jie žinos, kad jūs jų klausotės ir rūpinatės jų interesais.
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12. Pasitikėjimo mygtukas

Šiandienos vartotojai iš skeptikų pavirto 
įtarinėtojais, norinčiais sužinoti tiesą, gauti 
garantijas, patvirtinimus - nesvarbu, jie 
perka sportinį automobilį ar pagalvę.

Taigi, kad sėkmingai padarytume 
pardavimus, mes turime proaktyviai stengtis 
tą nepastikėjimą pašalinti kiek galima 
greičiau.
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12. Pasitikėjimo mygtukas

Viena iš strategijų - pateikti detalią faktinę 
informaciją, kuri leistų pačiam klientui 
suformuoti sprendimą ir kurti su juo 
ilgalaikius santykius.

Tai galima padaryti pateikiant, mano jau 
minėtus, specialius pranešimus, šviečiančią 
informaciją, el. brošiūras, knygeles, video ar 
audio įrašus, klientų atsiliepimai, trečios 
šalies subjektų sertifikatai.
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13. Nuoseklumo mygtukas

Tyrimai parodė, kad vidutiniškai vartotojas 
turi pastebėti įvairių tipų rinkodarinę žinutę 
penkis - septynis kartus, kad jis nuspręstų 
pirkti.

Nuoseklumas atneša rezultatus. Taigi, 
mums būtina savo marketingo kampanijų 
metu užtikrinti nuoseklumą tiek dizaino, tiek 
reguliarių ryšių su klientais prasme.
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13. Nuoseklumo mygtukas
Jūsų reklamos (el. naujienlaiškiai, baneriai, 
skelbimai, skrajutės, plakatai, brošiūros, 
katalogai) turi įtvirtinti prekės ženklo 
atpažinimą.

Jų dizainas visuomet turi būti panašus t.y. 
kardinaliai nesiskirti. Logotipas ir susijusios 
spalvos turi išlikti visų marketingo kampanijų 
metu.

Prisiminkite, kad jūsų marketingo žinutė yra 
skirta ne jums.
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14. Bandos jausmo mygtukas
Žmonės yra giliai įtakojami kitų, nesvarbu 
kokio amžiaus, lyties ar socialinės klasės jie 
būtų.

Žmonės lankysis svetainėse, kurios yra 
populiariausių svetainių sąraše, pirks 
mobiliųjų telefonų programėles ar žaidimus, 
kurie yra topuose ar eis į tą filmą, kuris yra 
daugiausiai uždirbančių filmų viršūnėje.

Tai vadinama socialiniu įrodymu - noras būti 
panašiu su kitais, panašiais į save 
žmonėmis, ir elgtis panašiai kaip elgiasi jie.
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Ji rengia konkursus ir žaidimus, kuriuose prašo 
žmonių parašyti jiems laišką ir atsakyti į klausimą 
- “Kodėl aš mėgstu Nabisco sausainukus?”.

10 000 klientų sako “Nabisco sausainukai yra skaniausi”

“Kai noriu geros kokybės ir labai skanių sausainių, perku Nabisco” teigia Skautų 
lyderė Julia.

Tai protinga akcija. Užuot švaisčius milžiniškas sumas tyrimų ir marketingo 
kompanijoms, kad jiems sukurtų šūkius ir unikalius komercinius pasiūlymus, jie sukuria 
savo reklamines antraštes ir pasiūlymus remdamiesi konkursų dalyvių atsakymais.
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Apibendrinimas

Šiandien sužinojome ir aptarėme 14 psichologinių mygtukų, skatinančių 
klientus greičiau atkreipti dėmesį ir gilintis į jūsų pasiūlymą, o tada - ir 
pirkti.

Rekomendacija: paimkite tuščią lapą popieriaus ir prie kiekvieno mygtuko 
rašykite idėjas - ką ir kaip galėtumėte pritaikyti savo veikloje, marketingo 
kampanijose. Garantuoju, kad sukursite labai efektyvius sprendimus.

Prisiminkite - kad kartais reikia tik vienos idėjos, technikos, ir tikrai 
pamatysite akivaizdžius rezultatus. Just Do It (and TEST).
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Ačiū Jums :) iki greito susitikimo :)
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