Marketingo Taktikų Arsenalas:
Patrigubinkite Savo Pardavimus
11 Modulis
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3 vieninteliai būdai kaip padidinti
pardavimus ir gauti daugiau pinigų
1 BŪDAS

2 BŪDAS

3 BŪDAS

Padidinti klientų
skaičių

Parduoti daugiau
produktų/
paslaugų savo
esamiems
klientams jų
apsipirkimo metu

Padidinti klientų
apsipirkimo
dažnumą
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1 būdas: Padidinti klientų skaičių
Jūs turite 1000 klientų ir jūs gaunate po 50 Lt nuo pardavimo, tai jūs viso
gaunate 50 000 Lt.
Mes galime stengtis padvigubinti mūsų klientų skaičių nuo 1000 iki 2000,
ir mes turėsime 2000 klientų iš kurių kiekvieno gauname po 50 Lt (dabar
turėtume gauti 100 000 Lt).
Tai yra mažiausiai pelningas būdas auginti verslą, tikėkite ar ne, ir
pagrindinė priežastis - dėl kainos, kurią sumokame už naujų klientų
pritraukimą.
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1 būdas: Padidinti klientų skaičių
Lankytojų srautai

SEO

“Masalo”
(“etiško kyšio”)
pasiūlymas
Pastaba: žmogui turi būti
vertinga ir aktualu

Jūsų
interneto
svetainė

+

Stiprus
pasiūlymas

KONTAKTŲ
GAVIMAS

Strateginiai
alijansai (partnerystė)

Tradicinė rinkodara
(spauda, radijas, kt.)

Blogʼai,
straipsniai
internete, kt.

Kiti kanalai
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2 būdas: Parduoti daugiau produktų/paslaugų
esamiems klientams jų apsipirkimo metu
(antroji stiklinė)
Daugybė verslų neišnaudoja visų galimybių uždirbti didesnį pelną nuo
vieno kliento.
Tokios kompanijos kaip Amazon.com, McDonaldʼs (ir kt.) jau ilgai didina
savo pelnus, pasitelkę “antrosios stiklinės pasiūlymo technikas”:
1. Up-selling technika.
2. Cross-selling technika.
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Up-selling technika
Klientams, užsakymo pateikimo metu, vietoje jų išsirinktos prekės/paslaugos pasiūloma
brangesnė tos pačios kategorijos prekė/paslauga arba toks priedas, papildymas, kuris yra
neatsiejamas nuo išsirinkto produkto (komplektavimas). Arba pasiūloma įsigyti du ar tris
tuos pačius produktus, tik už mažesnę kainą.
Pvz.: Jūs parduodate muzikos grotuvus. Klientas renkasi MP3 grotuvą. Štai tuomet, kai
jis paspaudžia užsakymo mygtuką, jam pasiūloma įsigyti geresnį, brangesnį MP3
grotuvą.
Arba, jam paspaudus užsakymo mygtuką, yra pasiūloma papildomai įsigyti geresnes
ausines (komplektas).
Arba, jam dar tik žiūrint prekę/paslaugą, šalia yra pateikiami geresni produkto variantai
arba papildomi priedai.
Arba, jam jau nusipirkus produktą, yra atsiunčiamas Follow-upʼas, su pasiūlymu
papildomai nusipirkti specialius priedus (add-ons).
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1

2

N

Pasiūlymas
(el. paštu/
interneto
svetainėje)

Užsakymo
forma
(krepšelis)

Pasiūlymas
(el. paštu/
interneto
svetainėje)

Up-sell
pasiūlymas
pateiktas
šalia
apžiūrimos
prekės

Up-sell
pasiūlymas

T

Perka išsirinktą
prekę

Perka brangesnę
prekę ar visą
komplektą

Sprendimas
dėl up-sellʼo
padaromas
dar prieš
užsakymo
pateikimą
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3

4

Pasiūlymas
(el. paštu/
interneto
svetainėje)

Užsakymo
pateikimas
ir gaunamas
pinigų
pervedimas

Nuolaidų
kupono
užsakymas
(el. pašto
įvedimas
formoje)

Ačiū
puslapis /
arba
kuponas
el. paštu

Follow-up
el. paštu ir
up-sell
pasiūlymas

0d

3d

El. laiškas su
užsakymo
patvirtinimu ir
pasiūlymu
El. laiškas su
klausimu ar
patiko prekė ir
up-sellʼas

Up-sell
pasiūlymas
(naudokite
kuponą
nedelsiant)
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Cross-selling technika
Klientams, užsakymo pateikimo metu, prie jų išsirinktų prekių/paslaugų
papildomai pasiūlomos tokios prekės/paslaugos, kurios būtų logiškas
tęsinys.
Pvz.: Jūs parduodate DVD grotuvus. Klientas renkasi grotuvą. Štai
tuomet, kai jis paspaudžia užsakymo mygtuką, jam pasiūloma už
papildomą mokestį nusipirkti holivudinių filmų DVD.
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1

2

N

Pasiūlymas
(el. paštu/
interneto
svetainėje)

Užsakymo
forma

Pasiūlymas
(el. paštu/
interneto
svetainėje)

Cross-sell
pasiūlymas
pateiktas
šalia
apžiūrimos
prekės

Cross-sell
pasiūlymas

T

Perka tik
išsirinktą prekę

Perka su crosssell pasiūlymu

Sprendimas
dėl crosssellʼo
padaromas
prieš
užsakymą
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3

Pasiūlymas
(el. paštu/
interneto
svetainėje)

Užsakymo
pateikimas
ir gaunamas
pinigų
pervedimas

Follow-up
el. paštu ir
cross-sell
pasiūlymas

0d

3d

El. laiškas su
užsakymo
patvirtinimu ir
pasiūlymu
El. laiškas su
klausimu ar
patiko prekė ir
cross-sellʼas
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Down-selling technika
Žmogui atsisakius jūsų pirminio prekės ar paslaugos pasiūlymo, jūs
pasiūlote pigesnį tos pačios kategorijos produktą ar paslaugą. Arba,
lankytojui naršant svetainėje ir norint iš jos išeiti, jam iššoka neįkyrus
langelis, kuriame pasiūlote gauti masalą, palikus el. pašto adresą ir “išeiti ne
tuščiomis rankomis”.
Pvz.: Dalis lankytojų atvyksta į jūsų svetainę ir nieko nenusiperka. Užuot
leidus lengvai pabėgti, prieš jiems išeinant iš jūsų puslapio, sukurkite
iššokantį langą su specialiu mažos kainos prekės pasiūlymu (arba pasiūlykite nuolaidų kuponą, masalą, mainais į žmogaus el. pašto adresą,
kad išlaikytumėte ryšį).
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1

2

Pasiūlymas
(el. paštu/
interneto
svetainėje)

Pasiūlymas
(el. paštu/
interneto
svetainėje)

Užsakymo
forma
Jei pirkėjas
nusprendžia
“pabėgti”

Prekės
puslapis
Jei pirkėjas
nusprendžia
“pabėgti”

Down-sell N
pasiūlymas/
priminimas,
kad nebaigė
užsakymo T

Down-sell N
pasiūlymas
pvz.:
“pigesnio”
varianto
T

Palieka puslapį

Užbaigia pirkimą

Palieka puslapį

Tęsia prekių
apžiūrėjimą
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3

Lankytojas
yra
svetainėje

Jeigu jis
nusprendžia
išeiti iš
svetainės

Pasiūloma
N
gauti
masalą nuolaidą, eknygelę ir
T
pan.

Palieka puslapį

Palieka el. pašto
adresą ir gauna
masalą
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3 būdas: Padidinti klientų apsipirkimo
dažnumą (ang. continuity - tęstinumas)
Pagrindinė užduotis: mes turime padaryti esamų ir naujai surastų klientų
apsipirkimą kuo dažnesnį.

Pirma, ką galime padaryti - parduoti dar vieną produktą ar paslaugą savo
klientui. Jeigu jis pirko vieną sykį, labai tikėtina, kad jie nupirks ir dar
kartą.
Sekantis būdas, kaip padidinti klientų apsipirkimo dažnumą yra - pridėti
tęstinumą jūsų pasiūlymui (pvz.: “Apple” kompanija)
Jeigu jūsų produktai yra greitai suvartojami, arba paslaugos tokios, kurias
užbaigus teikti, klientui vėl jų reikėtų, tuomet mūsų tikslas - pasiūlyti
pakartotinį pirkimą - kas mėn, kas ketvirtį, kas pusmetį..
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hm.. ko
reikėtų
klientui?

Klientas

Pirkimo
metu jam
pasiūlomas
up-sellʼas /
cross-sellʼas

Klientas
padarė
sprendimą ir
nusipirko

Reguliariai
siunčiate laiškus
(follow-up) su
padėka, naudinga
informacija.
Pakviečiate
apžiūrėti naujus
produktus ar
paslaugas, siūlote
tęstinumą
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Išvados
Up-sellingʼas, cross-sellingʼas ir tęstinumas užtikrina didesnius
pardavimus ir pelną su mažiausiomis sąnaudomis - tiek laiko, tiek pinigų
prasme.
Išvada #1: geriausias laikas pasiūlyti ką nors pirkti papildomai yra tada,
kai vykdomas pirkimo procesas.
Išvada #2: geriausias klientas, kuriam galima ką nors papildomai pasiūlyti
yra tas, kuris jau yra pas mus pirkimo procese (ar buvo).

17

Išvados
Išvada #3: jeigu bent 5-10 iš 100 pirkėjų užsisakys papildomas prekes/
paslaugas ar brangesnius analogus, pirks dažniau, tai kiek tai galėtų jums
atnešti papildomo pelno per mėnesį? Ketvirtį? Metus?
Pvz.: X kompanija per mėnesį parduoda 200 prekių po 150 Lt = 30 000 Lt.
Pritaikomos up-sell ir cross-sell technikos, pasiūlant brangesnes versijas, priedus:
Ir po to iš tų 200 prekių, 40 prekių nuperka su priedais ar geresnę versiją už 50 Lt didesnę sumą.
Taigi, jūs 160 prekių pardavėte už įprastą 150 Lt sumą, ir dar 40 prekių su priedais po 200 Lt.
Tokiu atveju, jūsų pajamos per mėnesį sudaro nebe 30 000 Lt, o 32 000.
Atrodo 2000 Lt gana nedaug, bet tam nereikėjo daug pastangų.
Paskaičiuokime: 2000 x 12 = 24 000 Lt papildomų pajamų per metus..
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Išvados
Išvada #4: jeigu bent 5-10 iš 100 žmonių, kurie nusprendė nepirkti jūsų
produkto, bet prieš išeinant gavo specialų mažos kainos pasiūlymą,
užsisakys, tai kiek naujų klientų ir papildomo pelno tai gali atnešti per
mėnesį? Ketvirtį? Metus?
Išvada #5: jeigu bent 10-20 iš 100 žmonių, kurie apsilankė jūsų svetainėje
ir nieko nepirko, bet prieš išeinant gavo “nemokamos dovanos” - masalo
pasiūlymą, paliks savo el. pašto adresus, tai kiek kontaktų jūs surinksite
per mėnesį? Ketvirtį? Metus?

19

Pavyzdžiai:
www.amazon.com
www.apple.com
www.jcrew.com
www.victoriassecret.com
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2 stiklinės pasiūlymo kūrimo
matrica (praktinė užduotis)
Cross-selling

Continuity
(tęstinumas)

Down-selling

iPodʼas

Vietoje 8Gb
siūloma 32Gb
talpa, geresnės
ausinės

Įdėkliukai, adapteriai,
kolonėlės namams,
iPodʼo įkroviklis
automobiliui

iTunes muzikos ir filmų
portalas: dainos, filmai tai, ką vėliau vis tiek
klientas turės pirkti,
norėdamas naudotis
iPodʼu (logiškas tęsinys)

iPod Nano arba
iPod Shuffle
(pigesni variantai)

...

...

...

...

...

Produktai

Up-selling
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“Marketingo GURU” Pinigų Mašina
Lankytojų srautai

Žmonės,

susidomėję “masalu” (“etišku kyšiu”)

SEO

“Masalo”
(“etiško kyšio”
pasiūlymas)

Žinia apie “masalą”
(etišką kyšį)

Žinia apie “masalą”
(etišką kyšį)

Žinia apie “masalą”
(etišką kyšį)

Jūsų
interneto
svetainė

Pastaba: žmogui turi
būti vertinga ir aktualu

Follow-Up
Konsultacijos, pagalba

KONTAKTŲ
GAVIMAS

Draugiški santykiai
PARDAVIMAI

Žinia apie “masalą”
(etišką kyšį)

Strateginiai
alijansai (partnerystė)

Žinia apie “masalą”
(etišką kyšį)
Žinia apie “masalą”
(etišką kyšį)

Tradicinė rinkodara
(spauda, radijas, kt.)

Ilgalaikis
romanas

Žinia apie “masalą”
(etišką kyšį)

Blog’ai,
straipsniai
internete, kt.

Up-selling’as,
Cross-selling’as,
tęstinumas (continuity)
Kiti kanalai
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Ačiū už dėmesį :)
iki greito susitikimo :)
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