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E. RINKODARA: kas tai?

Kaip efektyviai planuoti priemones ir biudžetą?

Rinkodaros agentūros vadovė Deiminta Noreikienė

2018 m. Vilnius

Pranešimo turinys

1. Kaip veikia rinkodaros komunikacija

2. Kaip suplanuoti rinkodaros komunikacijos priemones

3. E. rinkodaros planas: žingsnis po žingsnio
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1. Kaip veikia rinkodaros komunikacija

2 rinkodaros komunikacijos priemonių 
tipai

• Masinės, vienkryptės 
priemonės – MASS MEDIA, 
neadresuota žinutė.

• Atsako reikalaujančios –
DIRECT. Skleidžiama 
konkrečiam asmeniui 
skirta žinutė.
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Pardavimų piltuvėlis rinkodaroje

1. Pamato žinutę.

2. Paspaudžia ir apsilanko 
svetainėje.

Iš jų 60-80% išeina iš 
karto.

3. Atlieka veiksmą: 
perka, registruojasi ir 
pan. CR=0,5 – 5%

Parodymai

Paspaudimai

Lankytojai

Praleistas laikas

Atlikti veiksmai

Unikalūs lankytojai

Pvz.: kiek srauto reikia, kad gautume rezultatą?

Parodymai

Paspaudimai

Lankytojai

Praleistas laikas

Atlikti veiksmai

100 000

5% = 5000

Atmetimo rodiklis 80%, tik
1000 neuždarė svetainės iš 
karto. Unikalūs lankytojai

Registravosi 1,5% unikalių
= 75
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Ką matome Google Analytics?

2. Kaip suplanuoti e.rinkodaros
priemones
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Biudžeto sudarymo metodai

1. Prieinamumo metodas

2. Arbitralaus paskirstymo metodas

3. Inertiško paskirstymo metodas

4. Ribinės analizės metodas

5. Dalies nuo pardavimų metodas

6. Konkurencinio pariteto metodas

7. Triukšmo ir rinkos dalies palyginimo metodas

8. Tikslų metodas

9. Pirkėjo patirties dalies matavimas

Kotler, P., Keller, K. (2012) Marketing Management, Pearson Education

Tikslų ir uždavinių metodas
Kaip sudaromas: nustatomi rinkodaros tikslai, kurie yra suskaidomi į specialias užduotis (ir rinkodaros 

komunikacijos tikslus), taip iš atskirų kaštų sudaromas biudžetas. Dažnai šis metodas vadinamas idealiu.

Kiek kainuoja pasiekti norimą žinomumą, galima apskaičiuoti pagal media kainas. Pardavimo skatinimo 

priemonių ir gamybos kaštus taip pat galima apskaičiuoti, kaip ir telemarketingo ar viešųjų ryšių kaštus.

Pvz., kad parduotumėte x milijonių coca colos skardinių, yra reikalingas tam tikras procentas žinomumo. 

Tam reikia x parodymų, kam pasiekti reikia x reklamos kiekio, kuris kainuos x eurų.

Privalumai:

-tinka ir metų biudžetui, ir atskiroms kampanijoms planuoti,

- vadovai skatinami rinktis tikslus atitinkančias priemones,

- su tikslais numatomas ir jų vertinimo mechanizmas pagal veiklos rodiklius, kas padeda palyginti skirtingų 

komunikacijos priemonių efektyvumą.

Trūkumai: biudžetas nebūtinai realistinis, nes gali nebūti reikiamų išteklių, kartais kaštų nežinome, kol 

neįvyksta faktas.
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Pagrindiniai dalykai planuojant

1. Tikslai

2. Tikslinė auditorija / pirkėjo kelias

3. Turinys

4. Rinkodaros komunikacijos priemonės

5. Biudžetas

Pardavimų piltuvėlis pagal pirkėjo kelią
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3. E. rinkodaros planas:
žingsnis po žingsnio

3.1. Tikslų nustatymas
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Tikslai jūsų projekte

Vertinamas efektyvų kaštų panaudojimas: 

 Unikalaus lankytojo pritraukimo kaštai = išlaidos reklamai/unikalių 
lankytojų skaičius.

 Praleistas laikas naršant puslapyje.

T.y. rinkodaros komunikacijos priemonių tikslai

Strategija

Misija

Vizija

Įmonės tikslai

Rinkodaros tikslai

Rinkodaros komunikacijos tikslai

Rinkodaros komunikacijos priemonių tikslai

Rezultatai

Priemonės 

rezultatams 

pasiekti

Uždirbti 20000 eurų pelno 2018 m.

Pardavimai = 50000 eurų
Pirkėjų skaičius = 100

Pasiekiamumas: 20 000 el.parduotuvės 
lankytojų, nes CR = 0.5%

20 000 planuojami pagal individualius 
kiekvienos priemonės rezultatus:
• 10 000 lankytojų iš SEM
• 8 000 lankytojų iš socialinių tinklų reklamos
• 7 000 iš organinių paieškos rezultatų

Per tris metus tapti žinomiausia inovatyvių ryšio 
technologijų parduotuve Lietuvoje ir pasiekti 1 
mln eurų apyvartą per metus.

Padėti bendrauti inovatyviomis ryšio 
priemonėmis bet kokio amžiaus žmonėms.

Niša. Siūlyti naujausias ryšio priemones 
atsižvelgiant į skirtingų segmentų poreikius: tel.-
apyrankės vaikams, dideli skaitmenys senjorams 
ir t.t.

Kokie turi būti tikslai?
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SMART tikslai

S – specific, konkretus

M – measurable, išmatuojamas

A – achievable, pasiekiamas

R – realistic, realus

T – timed, terminuotas, apibrėžtas laike

SMART tikslų pavyzdys

Padidinti rinkos dalį svarbiausiose rinkose.

Padidinti rinkos dalį mažiausiai 10% Leituvoje, Latvijoje ir Estijoje iki 2018 m. pabaigos. 

Efektyviai kaštų požiūriu pritraukti dvigubai daugiau naujų lankytojų internete.

Per šiuos finansinius metus internete pritraukti 50 00 naujų lankytojų, kurie praleistų 2 min 
laiko svetainėje, vidutinei kliento pritraukimo kainai esant 1 eurui.
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Jūsų ir projekto tikslų nustatymas

Koks yra jūsų veiklos tikslas?

Per 2019 metus pritraukti 20 000 xxx kultūros / gamtos paveldo objekto lankytojų.

Koks yra e. rinkodaros komunikacijos priemonių tikslas?

Per 2019 metus pritraukti 400 000 unikalių xxx kultūros / gamtos paveldo objekto 
interneto svetainės lankytojų, esant:

 vid. vieno lankytojo pritraukimo kaštai 0,2 eur arba mažiau

 vid. praleistas laikas svetainėje 1 min 30 sek ir daugiau.

3.2. Tikslinė auditorija ir pirkėjo kelias
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SEGMENTAVIMAS

 Kas yra jūsų idealus klientas? Pagrindiniai klientų segmentai.

 Ko jie iš tikrųjų nori, kas jiems naudinga, kaip jie elgiasi ieškodami.

 Pagal kokius kriterijus galima juos identifikuoti ir pasiekti internete?

 Svarbiausi raktiniai žodžiai.

TIKSLINĖ AUDITORIJA

Viskas visiems neveikia. 

Projekto tikslas – praleistas laikas svetainėje.

Lankytojai, kuriems informacija neaktuali ir neįdomi, išeis iš svetainės iš 
karto arba praleis mažai laiko. 

Reikia tinkamą auditoriją sudominti tinkamu turiniu.
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Pirkėjo kelias

Dviračių takai 
Lietuvoje

Dviračių 
maršrutai

Lankytinos 
vietos

MAKALIUS PATARIA

Delfi: geriausi ir 
įdomiausi dviračių 
maršrutai 
Lietuvoje

Pažintinis takas Naglių 
gamtos rezervate 

Birštonas, Žvėrinčiaus
dviračių takas

Draugų 
rekomendacija

3.3. Turinys
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Veiklos

 Turinio rinkodaros išlaidos (tinklaraščiai, el.knygos, kt. el leidiniai, 
nuotraukos, 3D turai, instrukcijos, vadovai. garso, vaizdo priemonių 
sukūrimas ir pan.)

 Interneto svetainės kūrimas ir administravimas.

 Interneto svetainės optimizavimas paieškos sistemoms (SEO).

Pagrindinis turinys: interneto svetainė

 Svetainė turi būti pritaikyta:

 Lankytojui sudominti ir tikslams pasiekti.

 Įtikti paieškos sistemoms.

 Apie SEO, optimizavimą paieškos sistemoms, reikia galvoti jau projektuojant svetainę ir 
ruošiant jai turinį.

 Svetainė yra svarbiausias dalykas interneto rinkodaroje, nes čia nukreipiamas srautas. 
Net ir labai gerai suplanuota reklamos kampanija neduos rezultatų, jei svetainės turinys 
nebus geras.



2018-05-29

14

Kokios svetainės reikia mano projektui?

Pirmiausia - strategija: 

 kas mes esame, 

 kokia mūsų vieta tarp konkurentų, 

 koks mūsų unikalus vertės pasiūlymas tikslinei auditorijai, 

 kaip ją pasieksime, 

 kaip sudominsime, kokius prieštaravimus turime įveikti.

Arba, KODĖL KAŽKAS TURĖTŲ MUMIS SUSIDOMĖTI?

Tikslinių svetainės puslapių turinio 
projektavimo pavyzdys
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Raktinis žodis, kurį žmonės naudoja ieškodami „Dviračių takas“

BDAR reikalavimai
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Interneto svetainė: kaip pasiruošti
• Kiekviena slapukus įrašanti svetainė turi turėti privatumo politiką –

dokumentą, kuriame reglamentuota, kaip naudojami slapukai ir iš jų
surinkti duomenys.

• Privatumo politika turi būti prieinama paskaityti reaguojant į
pranešimą apie slapukų naudojimą ir bet kada vėliau per svetainės
meniu.

KOKS TURI BŪTI SLAPUKŲ TEKSTAS:

1. Kas yra duomenų valdytojas.

2. Kokiais tikslais naudojami slapukai.

3. Galimybė:

• Sutikti / Nesutikti.

• Susipažinti su svetainės privatumo politika. 
31

Sutikime turi būti

1. Duomenų valdytojas

2. Tvarkymo tikslas

3. Aktyvi nuoroda į Privatumo politiką:

• Tvarkymo tikslai

• Subjekto teisės,

• įskaitant teisę atšaukti sutikimą

• duomenų pašalinimo procedūra

• Duomenų apsauga

• Slapukų naudojimas

32
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Sutikimas rinkodaros ir profiliavimo 
tikslais

 LAISVAS sutikimas, t.y., galima pirkti ir be sutikimo rinkodarai ar 
profiliavimui.

 ATSKIRAS sutikimas, nes rinkodara/profiliavimas – nebūtinas sandorio
sudarymui.

 Rinkodara – bet koks tolesnis komunikavimas:

Naujienlaiškis

SMS

Pvz. remarketing reklama pagal slapukus.

3.4. Rinkodaros komunikacijos 
priemonės
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Reklama paieškos sistemose (SEA)

Google Adwords:

 Reklama rodoma pagal išpirktus raktinius žodžius IEŠKANTIEMS žmonėms.

 Galimybė pasirinkti auditoriją, kuriai reklama bus rodoma pagal 
atitinkamus rodiklius: regioną, vietovę, kalbą, paros laiką ir kita.

 Skaičiuojama kaina už paspaudimą.

 Biudžetas = vid.paspaudimo kaina x paspaudimų skaičius.

 Kaip vertinti rezultatus? Kuo daugiau gero srauto už priimtiną kainą.

 Koks srautas geras? Skaito, praleidžia laiką, atlieka norimus veiksmus.
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Orientacinė paspaudimo kaina
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Tikslų matavimas

Auditorijų formavimas - Remarketing

• Google Remarketing – reklama 
rodoma jūsų svetainę 
lankiusiems asmenims pagal 
slapuko duomenis. 

• Galima pritaikyti žinutę pagal 
kriterijus parinktai auditorijai, 
pvz., skatinti grįžti į jūsų 
svetainę rodant su ankstesniu 
apsilankymu susijusią 
informaciją.

40
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Rinkodara socialiniuose tinkluose

 Tiesiog privaloma: Facebook,
Instagram paskyros.

 Strategija tikslams pasiekti.

 Kuo įdomesnis turinys, tinkamai 
užpildyti visi aprašymai.

 Nuosekli, reguliari, įtraukianti
komunikacija.

 Gražios nuotraukos.

 Renginiai – events ir kitos 
galimybės.

Facebook mokama reklama

 Skiriasi nuo Adwords, 
nes reklama yra 
rodoma auditorijai 
pagal demografinius ir 
interesų rodiklius.

 Galimi skirtingi tikslai, 
bet visada galima 
apskaičiuoti, kiek 
kainuoja atvesti 
lankytoją į svetainę.

 Kaina labai svyruoja 
nuo 0,02 ct iki 2 eurų ir
daugiau.
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Vaizdinė reklama internete

Reklaminiai skydeliai ir vaizdo klipai gali būti rodomi:

 Perkant reklaminį plotą tiesiai iš paties portalo, kaip Delfi.

 Naudojantis reklamos tinklo paslaugomis, pvz., adclick.lt

 Naudojantis tarptautinio reklamos tinklo paslaugomis, kaip Google  
Display Ads, Youtube reklama ir pan.

Dažniausiai mokama už rezultatus: peržiūras, parodymus, paspaudimus.

Vaizdinė reklama brangesnė, svarbu tiksliai parinkti auditoriją.

Mobiliosios rinkodaros išlaidos

 Lietuvoje mobiliuosiuose tel. naršo >50% internautų. Kuo jaunesni, tuo daugiau.

 Būtina turinį pritaikyti mobiliam formatui: mobili svetainės versija, programėlės.

Kas yra jūsų auditorija?

 Kaip galima panaudoti mobilųjį tel. ieškant tokios veiklos, kaip jūsų, naudojantis tokiomis 
paslaugomis, kaip jūsų?

 Gal mobiliajame tel galima ne tik reklamuoti, bet pateikti naudingą turinį: palengvinti 
navigaciją, leisti klausyti instrukcijų, išgirsti informaciją apie objektą nufotografavus QR 
kodą ir pan.

 Tik mobiliam tel. būdingos reklamos formos: Viber, SMS žinutės.
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Mobiliam tel. pritaikyti skelbimų 
formatai

Prieš kontaktuojant įsitikinti, ar turime reikiamą asmens 
sutikimą:

46

Labas 

Sutikimas:
• Išreikštas tiesiogiai
• Per platformas
• „Pirktas“ su DB

Reklama elektroniniu paštu
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Kontaktas be sutikimo – visada 
neteisėtas

Sutikimo reikia kontaktuojant ir su fiziniu, ir su juridiniu asmenimis. 
Kontaktas be sutikimo – visada neteisėtas:

- Jei asmuo fizinis, tai pagal Reklamos įstatymą ir GDPR (kontaktas be
sutikimo – fizinio asmens privatumo pažeidimas). Būtinas atskiras
sutikimas profiliavimui (segmentacijai).

- Jei asmuo juridinis, tai pagal Reklamos įstatymą (Reklamos įstatymo 13
str.: Reklama telefonu, telefaksu, teleksu, elektroniniu paštu gali būti
teikiama tik reklamos vartotojo sutikimu arba jo prašymu.)

Sankcijos: Administracinių nusižengimų kodeksas - iki 300 eurų, GDPR – iki 
20 000 000 eurų 

47

Kokios reklamos, kada ir kiek reikia?
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Raktinis žodis, kurį žmonės naudoja ieškodami „Dviračių takas“

PR 

straipsniai

Dviračių takai Lietuvoje

Dviračių maršrutai

Lankytinos vietos

Birštonas, 
Žvėrinčiaus
dviračių takas 

Delfi: geriausi ir 
įdomiausi dviračių 
maršrutai Lietuvoje

Makalius pataria Atvažiuoja ir kelia 
nuotraukas į 
Facebook

Komunikacijos priemonės pagal pirkėjo kelią

SEM

E-book: 101 

patarimas, ka

veikti kelyje su 

vaikais

Navigacijos parke 

palengvinimas

Palyginimas su 

alternatyvomis 

influencerio

bloge

Facebook 

įkvepiančios 

žinutės

Skydelių 

reklama Pinterest foto 

konkursas

Naujo pramogos

Pažintinis takas Naglių 
gamtos rezervate

Draugų 
rekomendacija

Apsisprendžia, 
kur važiuos

Informacija 

svetainėjeKuponas 

ledams
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3.5 Biudžetas

Srauto prognozė

Kiek mums reikia lankytojų? 
Jei iš 5000 svetainės lankytojų atvažiuoja 75, tai reikėtų
5000 per mėnesį?

Reklamos priemonės paskirstomos pagal strategiją, pvz.:

20% organinis
40% Google Adwords
5% Remarketing
30% Facebook
5% El.paštas

Kiek per mėnesį pritraukti unikalių lankytojų iš Adwords? 5000x40%=2000 unikalių.
Jei paspaudimo kaina 0,1 Eur, = 200 eurų per mėnesį. Jei 0,3 Eur = 600 eurų per mėnesį.
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Gantt grafikas veiksmams ir išlaidoms
planuoti

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kaštai iš 
viso

Rinkos tyrimas

Strategijos parengimas
Svetainės kūrimas, turinio 
kūrimas, SEO
Svetainės palaikymas ir 
administravimas

Reklama paieškos sistemose

Rinkodara socialiniuose tinkluose
Reklamjuostės, vaizdinė reklama

Reklaminiai straipsniai

Mobili rinkodara

Reklama el.paštu

Kaštai iš viso

Ačiū už dėmesį!

Rinkodaros agentūros vadovė Deiminta Noreikienė

deiminta@brandplans.lt

868600786


