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Dėmesio:
Mes dedame visas pastangas, kad strategijos ir taktikos, kurias pateikiame visuose mūsų
mokymuose, būtų išbandytos, patikrintos ir galėtų suteikti Jūsų verslui apčiuopiamą naudą pagerintų jūsų pardavimų rezultatus.
Bet taip pat turime jus įspėti:
Mes netikime greito praturtėjimo schemomis, tik sunkiu ir atkakliu darbu, didžiulės vertės
klientams suteikimu, skaidrumu, sąžiningumu ir atsakomybe.
Martyno Šaikaus dėstomos marketingo idėjos ir internetinio verslo patarimai yra
rekomendacinio pobūdžio.
Mes negalime garantuoti, kad pritaikę mūsų siūlomas strategijas jūs uždirbsite pinigus. Mes
jūsų taip gerai nepažįstame. Jūsų pasiekimai priklauso tik nuo jūsų žinių, įgūdžių, pastangų,
rinkos, finansinės situacijos, o kartais - ir trupučio sėkmės.

© 2016 Martynas Šaikus. Visos teisės saugomos įstatymų. Nė viena šio seminaro medžiagos dalis negali būti atkartota, nesvarbu
kokia forma, be raštiško autoriaus leidimo.
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Apie seminaro autorių:
Martynas Šaikus yra žinomas, kaip vienas brangiausiai apmokamų
internetinio marketingo, paslaugų marketingo ir naujų produktų
įvedimo į rinką ekspertas Lietuvoje.
2003 metais, būdamas pirmakursis, įkūrė savo pirmąjį verslą
(savitarnos skalbyklos studentų bendrabučiuose) ir nuo to laiko jis
pradėjo toliau kurti naujus verslus ir organizuoti marketingo
kampanijas tokiose srityse, kaip mokymai, seminarai ir
konferencijos, knygų, CD ir DVD mokymo programų leidyba
bei platinimas, vasariškų marškinėlių merginoms ir vaikinams
dizainų kūrimas, gamyba ir platinimas, VIP užsienio kelionių
aukščiausio lygio vadovams organizavimas, konsultacijų,
įmonių veiklos auditų ir kitų profesinių paslaugų pardavimas.
Martynas taip pat yra didžiausios Centrinėje ir Rytų Europoje verslo konferencijos FORUM
ONE bendraįkūrėjas, antrepreneris, marketingo ekspertas, sukaupęs bene didžiausią patirtį
Lietuvoje paslaugų, konsultacijų, seminarų, konferencijų ir mokymų pardavimuose.
Per daugiau nei dešimties metų profesinį darbą Martynas vienas arba kartu su projekto
partneriais surengė per 500 įvairiausių mokymų, seminarų ir konferencijų, kuriuose apsilankė
per 40 000 dalyvių.
Dalis Martyno Šaikaus kartu su partneriais ir atskirai įgyvendintų unikalių projektų:
•
•

•

•

•

2016 metais vasarį - kovą Martynas pristatys vieną didžiausių knygų leidybos projektų
Lietuvoje, prie kurio slaptai dirbo jau 3 metus. Jau greitai pasirodysianti knyga pozityviai
sudrums ramybę tūkstančiams vaikų, jaunuolių ir jų tėvams visoje Lietuvoje.
2015 metais kartu su Dariumi Jonausku ir verslo partneriais Ukrainoje surengė pirmąją
“Forum One Ukraine” konferenciją, kurioje kalbėjo seras Richardas Bransonas, Fredrik
Haren, JAV verslo ir pardavimų guru John Von Achen, “Žydrųjų vandenynų strategija”
ekspertas Gabor George Burt, rusų milijardierius ir politinis emigrantas Londone
Jevgenijus Čičvarkinas (per 3000 dalyvių).
2014 metais kartu su Dariumi Jonausku ir partneriais surengė antrąją “Forum One”
konferenciją Lietuvoje, kurioje kalbėjo tokios pasaulinės įžymybės, kaip marketingo guru
Seth Godin, “Harley-Davidson” marketingo legenda Ken Schmidt, “Idėjų knygos”
autorius, kūrybiškumo ekspertas Fredrik Haren ir kultinis Holivudo veiksmo filmų herojus
Jean-Claude Van Damme (per 4500 dalyvių).
2013 metais kartu su verslo partneriais Dariumi Jonausku ir Vladu Lašu įkūrė ir surengė
pirmąją “Forum One” konferenciją Lietuvoje, kurioje kalbėjo “Virgin Group” įkūrėjas,
pasaulinė verslo ikona seras Richardas Bransonas, Nr. 1 finansų treneris Europoje Bodo
Schafer ir roko grupės “Scorpions” įkūrėjas Rudolf Schenker (per 4500 dalyvių).
2008 metais, neturėdamas jokio “vardo”, įvaizdžio ir “reikiamų” pažinčių, savarankiškai
organizavo “Vadovų Lygos” VIP keliones į užsienį aukščiausio lygio įmonių vadovams ir
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•

•
•
•
•
•

akcininkams (Hermis Capital, Lifosa, Achema, Bitė ir daugelis kitų). Paprastas, bet
efektyvus marketingo eksperimentas internete ir štai - patenkintų klientų būrys, apie
kuriuos Martynas iki tol žinojo tik iš verslo lyderių žurnalo “TOP 1000”.
2011 metais Martynas Šaikus atliko virusinio marketingo eksperimentą: su grupe “So So
Bad” sukūrė dainą apie žymiąją JAV atlikėją Lady Gagą - “Lady Gaga Song”. Šios dainos
vaizdo klipas “YouTube” portale iki šiol yra peržiūrėtas jau 350 000 kartų. Be to, “iTunes”,
“Amazon” ir “Napster” muzikos e-parduotuvėse šią dainą iki šiol nusipirko 800 žmonių
(įvertinus faktą, kai tai tebuvo vienkartinis ir trumpalaikis eksperimentas, tiriantis
marketingo taktikų veiksmingumą). Šis projektas buvo gausiai nušviestas žiniasklaidos:
Alfa.lt, Balsas.lt, 15min.lt, “Laisvalaikio” ir “Vakaro žinių” laikraščiuose. Po šios dainos
pasirodymo, grupė pasirašė kontraktą su leidybine firma “Prior Musica”.
2009 metais Martynas, kartu su Algirdu Karaliumi įkūrė didžiausią pardavėjų ebendruomenę Lietuvoje - PardavejuKlubas.lt (daugiau kaip 6000 narių).
2009 metais Martynas kartu su Algirdu Karaliumi ir Dariumi Jonausku organizavo ir vykdė
didžiausio Lietuvoje motyvacinio renginio “Sėkmės Instinktas: pažadink atkaklumo galią”
marketingo kampaniją. Rezultatas: 2400 dalyvių (LTU motyvacinių seminarų rekordas).
2007 metais Martynas sukūrė el. pašto rinkodaros kampaniją, kurios metu vos per 12
dienų išpardavė pirmąjį psichologo dr. Gedimino Navaičio audio knygos “Sėkmės
Formulė” tiražą (500 vnt.).
2010 metais Martynas Šaikus sukūrė ir įgyvendino marketingo strategiją A. Karaliaus
knygai “Sėkmės Instinktas”, kurią Lietuvoje dabar jau skaito virš 20 000 žmonių.
2011 metais Martynas sukūrė milžiniško populiarumo sulaukusią mokymo programą apie
internetinį marketingą - “Marketingo Guru: Internetinio Marketingo Formulė”, kurios visos
vietos buvo išparduotos vos per 7 prekybos dienas.

mob. tel. 8-652 22208
el. p. m@saikus.lt
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Susipažinkime
“Forum One” bendraįkūrėjas
Daugiau nei 500 seminarų ir
konferencijų, kuriose viso dalyvavo
per 40 000 dalyvių, marketingo ir
pardavimų vadovas

Dalis projektų, kuriuos įvedžiau į rinką
(vienas arba su partneriais)

Seminaro programa
1. PAČIOS IDĖJOS AR PRODUKTO/PASLAUGOS IŠSIGRYNINIMAS IKI DEIMANTINIO LYGIO
2. RINKOS IDENTIFIKACIJA IR DIDŽIAUSIŲ “SKAUSMO TAŠKŲ” IŠSIGRYNINIMAS.
3. PAVADINIMAS IR APRAŠYMAS, KURIS SKATINA ŽMONES PIRKTI DABAR...
4. 5-IŲ SVERTŲ PRAKTINIS PRITAIKYMAS..., KAD TAVO PRODUKTO/PASLAUGOS ĮVEDIMAS BŪTŲ
DRAMATIŠKAI DIDESNIS IR GREITIESNIS NEI GALI ĮSIVAIZDUOTI!
5. PERKAMA REKLAMA
6. DĖMESĮ KAUSTANTI KAINODARA
7. JŪSŲ INTERNETO SVETAINĖS APTARIMAS IR JOS TRŪKUMŲ KOREGAVIMAS...
8. VEIKSMŲ PLANAS

Šios dvi dienos skirtos tik JUMS
Mes kursime jūsų produktų ar paslaugų pristatymus, reklamines žinutes ir
galvosime geriausius sprendimus joms pasiekti tikslinius klientus.
Mes dirbsime prie jūsų projektų, sukursime jų įvedimo į rinką strategiją ir
veiksmų planą, kad jums būtų aišku ką ir kaip daryti, kad pasiektumėte savo
tikslą.
Mes tapsime gerais bičiuliais, kurie nuoširdžiai linki vieni kitiems tik didžiulio
pasisekimo ir palaiko vieni kitus. Projektų sėkmei tai yra itin svarbus veiksnys.

Po 6 mėnesių..

Pažadinkime Voltą Disnėjų savyje!
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LATERALINIS MARKETINGAS

7 BŪDAI, KAIP DIDŽIAUSIUS JŪSŲ VERSLO APRIBOJIMUS PAVERSTI
PELNINGIAUSIOMIS GALIMYBĖMIS

1. Tradicinis - vertikalus marketingas
Pienas

Kefyras

Pienas

Riebus Pusriebis
1L

Grietinė

Neriebus

0,5L

0,2L

2. Lateralinis marketingas
Pienas

Maisto produktai

“ACTIMEL”
maisto
produktas ir
vaistas

Lateralinio marketingo garbės lenta
Čiupa Čiupsai

Kinder Siurprizas

Airbnb

Interneto Kavinė Degalinė/valgykla

Actimel

Uber
Čia gali būti Jūsų
produktas

Kai visi mąsto vienodai,
mažai kas mąsto..

Tradicinio verslo paradigma
Daryk kaip kiti, tik šiek tiek geriau, pigiau ir gudriau.

Karti tiesa globalinės konkurencijos
metais skamba taip:
Išsiskirk arba mirk.

Kur plaukioja
tradicinio
marketingo
“rykliai” ir
“piranijos”?

Raudonasis
vandenynas

Ar norėtumėte
pasirinkti
saugesnę
vietą - tarp
“delfinų”?

Žydrasis
vandenynas

Lateralinis marketingas nėra
tradicinio marketingo alternatyva
Lateralinis marketingas PAPILDO
vertikalų marketingą
Be vieno nebūtų kito.

3 Lateralinio marketingo taikymo sritys
1

Rinka

2

Marketingas

3

Produktas

VIENU METU
KEISK TIK
VIENĄ SRITĮ

3 Lateralinio marketingo etapai
I etapas: surask siaurą butelio kakliuką (gėlės vysta)
A

Gėlės

B

Vysta

C

Transportavimas

3 Lateralinio marketingo etapai
II etapas: sukurk lateralinį atotrūkį (gėlės, kurios nevysta)
A

Lateralinis atotrūkis
Vysta

B

Nevysta

C

3 Lateralinio marketingo etapai
III etapas: pašalink atotrūkį (dirbtinės gėlės)
A
B(L)
C

Gėlės
NEvysta
Transportavimas

DĖMESIO: visi nauji atradimai
tėra senų elementų naujos
kombinacijos

7 lateralinio mąstymo metodai
1.Pridėti / Atimti
2.Padidinti / Sumažinti
3.Pakeisti eiliškumą
4.Pakeisti medžiagą
5.Pakeisti formą
6.Analogija
7.Reversija

Lateralinio marketingo technologija
1 žingsnis: pasirink vieną iš trijų sričių (arba produktą, arba marketingą, arba
rinką)
2 žingsnis: išskirk tradicinius elementus, standartus, šablonus
3 žingsnis: surask siaurą butelio kaklelį
4 žingsnis: sukurk lateralinį atotrūkį
5 žingsnis: naudodamas 7 lateralinio mąstymo metodus sukurk kaip įmanoma
didesnį kiekį naujų kombinacijų, kurios galėtų pašalinti atotrūkį
6 žingsnis: atrink tas idėjas, kurios turi didžiausią potencialą
7 žingsnis: išbandyk praktikoje (pilotinis projektas)

3 genialių idėjų kūrimo etapai
I etapas: šablonų
laužymas

Lateralinis marketingas
didžiausius Jūsų verslo
apribojimus paverčia
pelningiausiomis
galimybėmis.

II etapas: inkubacinis
periodas

Sėkmės!

III etapas: eureka

Praktinė užduotis:
Didžiausio potencialo paieška

2
PRODUKTŲ/PASLAUGŲ
ĮVEDIMO Į RINKĄ STRATEGIJA

Kas yra tradicinio marketingo krizė ir
kodėl ji ištiko daugybę įmonių?

Pagrindinė problema

Žmonės vis mažiau skiria laiko marketingo žinutėms - reklamoms nagrinėti.
Žmonės kiekvieną dieną gauna šimtus, o gal net tūkstančius įvairiausių
formų reklaminių pranešimų.

Atlikime eksperimentą

Trukdantysis marketingas. Kas tai?
Pagrindinis tokio marketingo tikslas: sutrukdyti žmogų nuo jo esamos
veiklos ir paskatinti jį atkreipti dėmesį į reklaminį pranešimą. Tokio
marketingo žmogus nelaukia, neužsakė.

Žinutė

Verslas

Auditorija

Tradicinio marketingo problemos
1

Žmonės gali skirti tik labai ribotą dėmesį marketingo žinutei nagrinėti

2

Žmonės turi ribotą biudžetą

3

Esant didesnei tos pačios rūšies produktų pasiūlai, pinigų nedaugėja

4

Kad gauti daugiau dėmesio, reikia investuoti daugiau pinigų į reklamą

5

Sunku išmatuoti efektyvumą

Išvada

Marketingas, kuris trukdo žmones, kuris atitraukia juos nuo jų veiklos, yra
labai retai veiksmingas, nesugeba gauti užtektinai dėmesio iš potencialių
klientų, reikalauja didelių investicijų/rizikos ir yra sunkiai išmatuojamas.

Produktų/paslaugų įvedimas į rinką:
marketingas su leidimu

Pavyzdžiai Iš praktikos
Perspėjimas: tai pavyzdžiai iš mūsų seminarų/konferencijų verslo. Todėl gali
pasirodyti kai kas sudėtingiau pritaikoma, bet vėliau įsitikinsite, kad ši
strategija turi “lengvesnių” variantų, tinkančių jūsų veikloje.
Pirma, parodysiu mūsų veiksmus, kurie atnešė neįtikėtinai gerus rezultatus.
Antra, susipažinsime su teorija - kokiais etapais tai pritaikyti praktikoje.

1 pvz

Follow-Up
kampanija

Masalo puslapis

Stiprus
pasiūlymas

Kontaktai

Masalas

Produktas:
seminaras

Partneris:
“Omnitel”
4000

800

9000

2 pvz

Follow-Up
kampanija

Stiprus
pasiūlymas

Produktas:
online mokymo
programa

80 000 Lt pardavimų
per 7 dienas

3 pvz

Affiliate
(prekybos
partneriai)
Masalas

Follow-Up
kampanija

Stiprus
pasiūlymas

Affiliate
(prekybos
partneriai)
500 000 Lt per 5
dienas (viso 4500
dalyvių)

Masalas
(25 000 kontaktų)

DELFI/TV3
(LNK kitais
metais)

4 pvz

Follow-Up
kampanija
FB reklama

SEO

Stogų dangos
pardavimas ir
paslaugos

Masalas
Partneriai

Išvados po šių kampanijų
Ieškojome mūsų tikslinės auditorijos (su partnerių pagalba).
Mūsų tikslas buvo plačiai apie tai pranešti ir gauti ilgiau trunkantį tikslinių
klientų dėmesį.
Naują kontaktų sąrašą ugdėme, švietėme savo Follow-Up kampanijų
(pakartojimai - priminimai) metu.
Skatinome “reciprokiškumą” t.y. dėkingumo jausmą, nes dovanojome
dovanas, suteikėme vertingą informaciją.
Parengėme stiprų pasiūlymą, kuris buvo labai naudingas mūsų
potencialiems klientams.
Žmonės be jokio spaudimo nusprendė dalyvauti mūsų seminare t.y. pirkti
mūsų produktą, gavę užtektinai argumentų - informacijos.

Marketingas su leidimu
Pagrindinė užduotis: kad potencialus klientas suteiktų mums leidimą
kreiptis į jį.
Kitais žodžiais, tokia marketingo forma siūlo potencialiems klientams
galimybę patiems pasisiūlyti dalyvauti jūsų marketingo kampanijoje.
Žinutė

Leidimas
Verslas

Auditorija

Kokiais žingsniais įgyvendinti šią
strategiją?
Surasti tikslinę
auditoriją

Gauti dėmesį

Partneriai

Masalo,
DOVANOS
pasiūlymas

Kiti šaltiniai

Virusas

Buvę, esami pirkėjai

Palaikyti ryšį
(Follow-Up)

Motyvuoti
PIRKTI

Naudingi
priminimai,
akcijos,
išskirtiniai
pasiūlymai,
papildomos
dovanos

Ribota trukmė,
ribotas kiekis,
kainos kėlimas,
dovanos, jeigu
pirks greitai

Didysis šios dienos darbas:
Jūsų produkto/paslaugos įvedimo į
rinką planavimas

Jūsų darbas prasideda dabar!
1

Sukursime stiprų jūsų produkto ar paslaugos aprašymą (pasiūlymas)

2

Sukursime dovaną, “masalą”, kurį atiduosime už el. pašto adresus

3

Sukursime jūsų 5-7 el. laiškų Follow-up tekstus ir eiliškumą

4

Interneto svetainė, dovanos puslapis ir el. pašto rinkodaros sistema

5

Lankytojų srautų pritraukimo strategijos, partnerių paieška (5 svertai)

6

PALEIDIMAS!!!
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1. KAIP PARAŠYTI GERĄ REKLAMĄ IR
KOMERCINĮ PASIŪLYMĄ, KURIAM
NEĮMANOMA ATSISPIRTI
Turinys:
• Klausimynas
• 100 geriausių reklaminių antraščių
• Antraštės
• Paantraštės
• Patikimumas
• Garantija
• Pasiūlymas
• Pasiūlymo galiojimo terminas
• Jūsų istorija
• Punktai - vertės sakiniai
• PS
• Papildomos dovanos
• Rašymas pagal 7 žingsnių algoritmą (jūsų pasiūlymo paruošimas)

Klausimynas:
Sužinokite daugiau apie save ir savo produktą/paslaugą
1. Kas susiję su jūsų asmeninėmis savybėmis, jūsų įmone, jūsų produktu ar teikiamomis
paslaugomis gali suteikti patikimumo ir pasitikėjimo jūsų potencialiems klientams. Tai
gali būti apdovanojimai, kuriuos laimėjote, straipsniai, kiek laiko esate versle, klientų
sėkmės istorijos ir kt.

1
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2. Apibūdinkite produktą ar paslaugą, kuriuos parduodate (vieną, pasirinktą šiems
mokymams):

3. Kokios jūsų produkto ar paslaugos savybės? Nepraleiskite nieko, surašykite viską.

2
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4. Kokie reikšmingi faktai ir skaičiai yra susiję su jūsų produktu ar paslauga? Ar yra kokie
statistiniai duomenys, kurie suteiks faktus ir skaičius, paremsiančius jūsų reklaminius
teiginius?

5. Kokios yra 5 esminės naudos, kurias gaus jūsų klientai besinaudodami jūsų produktu
ar paslauga?

3
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6. Kokia kertinę naudą gauna jūsų klientai, kurios negaus niekur kitur? (iš konkurentų)

7. Kokie yra pagrindiniai jūsų klientų iššūkiai? (Kas neleidžia jiems užmigti naktį?)

4
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8. Kokie yra 5 didžiausi jūsų klientų prieštaravimai su kuriais jūs susiduriate?

9. Jūsų idealaus kliento paveikslas - su kuo norėtumėte labiausiai dirbti?

5
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10. Kokią garantiją jūs siūlote?

11. Jūsų žodžiais, parduokite man savo produktą ar paslaugą, jeigu aš būčiau jūsų
klientas, sėdintis kitoje stalo pusėje:

6
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12. Ar jūs galite pateikti klientų atsiliepimus, rekomendacijas su jų vardais, pavardėmis ir
kita jų informacija:

13. Koks jūsų komercinio pasiūlymo galutinis tikslas?

7
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100 geriausių kada nors parašytų
reklaminių antraščių
Gera reklaminė antraštė - tai jūsų koja, sėkmingai įkelta į kliento kabinetą!
Šį sąrašą jums pateikiu todėl, kad jūs galėtumėte labai greitai prisirinkti sau naudingų idėjų
savo geriausiai galimai produkto ar paslaugos pasiūlymo antraštei.
Geriausias būdas sukurti savo tobulą antraštę - pritaikyti idėją iš jau pasitvirtinusių
sėkmingų antraščių.
Pagrindinė užduotis - ne “pavogti”, bet surasti gerą įkvėpimą sau ir savo rašymui.
1. PASLAPTIS, KAIP TAPTI MĖGSTAMU IR ĮDOMIU
Ši antraštė buvo pelningai viešinama už beveik 500.000$. Ji įtraukė šimtus tūkstančių
skaitytojų, kas padėjo sukurti didžiulį verslą.
2. MAŽA KLAIDA, KURI ŪKININKAMS KAINUOJA 3000$ PER METUS
Didžiuliai pinigai buvo sėkmingai išleisti ūkininkų žurnaluose, būtent su šia antrašte.
Kartais apeliavimas į tai, kiek gali prarasti, suveikia daug geriau, nei apeliavimas į naudą.
Kaip vienas nuostabus verslininkas, Chauncey Depew pasakė: “Aš nesėdėsiu per naktį,
kad uždirbčiau 100$, bet aš sėdėsiu septynias naktis iš eilės, kad jų neprarasčiau.”.
3. PATARIMAS MOTERIMS, KURIŲ VYRAI NETAUPO PINIGŲ... - NUO MOTERS.
Antraštę sustiprina žodis “patarimas”. Dauguma žmonių nori patarimų, nepaisant to, ar jie
juo seks ar ne.
4. VAIKAS, KURIS UŽKARIAVO VISŲ ŠIRDIS
Ši antraštė buvo ypatingai pelninga. Ji buvo publikuojama moterų žurnaluose.
Emocionalaus pobūdžio turinys (kartu su vaizdinga nuotrauka) apibūdino mažą mergaitę,
kokia norėtų kad būtų jų dukrelė. Juokdamasi, žaismingai bėga išskėtusi savo rankutes,
tiesiai iš reklamos į skaitytojų širdis...
5. AR KADA TEKO VAKARĖLYJE VISIŠKAI PRARASTI ŽADĄ?
Kai skaitysite visas šias antraštes, pastebėsite, kiek iš jų yra klausiamųjų. Jie klausia
klausimo tų žmonių, kurie nori sužinoti atsakymą. Jie sužadina smalsumą ir susidomėjimą
turiniu.
6. KAIP NAUJAS ATRADIMAS PADĖJO PAPRASTAI MERGINAI TAPTI GRAŽUOLE.
Yra daug daugiau paprastų merginų, nei gražių. Ir beveik visos jos nori būti gražesnės nei
yra.
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7. KAIP SUSIRASTI DRAUGŲ IR DARYTI ĮTAKĄ ŽMONĖMS
Ši antraštė padėjo parduoti milijonus knygų. Labai platu. Mes to visi norime. Tačiau be
žodžio “kaip”, antraštė būtų paprasčiausiai nuvalkiotas šūkis ant sienos.
8. PASKUTINĖS 2 VALANDOS YRA ILGIAUSIOS... IR TAI YRA TOS 2 VALANDOS,
KURIAS JŪS SUTAUPYSITE
Oro linijų reklama, kuri orientuota į daug greitesnius skrydžius. Ši antraštė tiksliai pataiko į
patyrusių keliautojų lėktuvu patirtį. Jie puikiai žino, kad dvi paskutinės valandos reikalauja
daugiausiai kantrybės ir nervų.
9. KAS DAR NORI TURĖTI KINO ŽVAIGŽDĖS FIGŪRĄ?
O kas nenori? Nebent vyrai. Tačiau, ši antraštė nėra orientuota į juos. Ir ne “ar gali taip
būti”, o “kas dar nori tai turėti”?
10. AR IR JŪS DAROTE ŠIAS KLAIDAS SAVO ANGLŲ KALBOJE?
Keliamas iššūkis. Jeigu ištrintume žodį “šias”, prarastume didžiulę šios antraštės jėgą. Tai
įtraukia į tekstą, nes žmogus pradeda ieškoti atsakymo, savęs klausdamas “Kokios yra tos
specifinės klaidos? Ar aš jas darau?”.
11. KODĖL KAI KURIE MAISTO PRODUKTAI “SPROGSTA” TAVO SKRANDYJE
Provokuojantis “kodėl” antraštė. Orientuota į faktus, kad kai kurie netinkami maisto deriniai
“sprogsta” tavo skrandyje.
12. RANKOS, KURIOS ATRODO ŽAVINGAI PER 24 VALANDAS... ARBA GRĄŽINSIME
VISUS SUMOKĖTUS PINIGUS.
Orientuota į moteris. Rezultatai garantuoti: “arba grąžinime pinigus”.
13. GALĖSITE JUOKTIS IŠ SAVO PROBLEMŲ SU PINIGAIS... KAI TIK
VADOVAUSITĖS ŠIUO PAPRASTU PLANU.
Tai yra tai, ką kiekvienas norėtų padaryti. Sėkminga antraštė, kurios viešinimui buvo išleisti
tūkstančiai dolerių
14. KODĖL KAI KURIE ŽMONĖS BEVEIK VISADA UŽDIRBA IŠ AKCIJŲ BIRŽOS?
Svarbūs žodžiai: “kai kurie” ir “beveik”, kurie paverčia šią antraštę labiau tikėtiną. Šios
antraštės pagalba, sėkmingai buvo parduodama finansų maklerio knyga.
15. KAI GYDYTOJAI PRADEDA JAUSTI PIRMUOSIUS LIGOS SIMPTOMUS..., ŠTAI KĄ
JIE DARO..
Kokia šios antraštės paslaptis? Pirma: paradoksas. Mes galvojame, jog gydytojų su prasta
sveikata pasitaiko labai retai. Tačiau, tai, ką jie daro, kai suserga patys yra iš ties labai
įdomu.
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16. ATRODO NEĮTIKĖTINA, KAD GALIMA PASIŪLYTI ŠIAS ORIGINALIAS
GRAVIŪRAS..., VOS UŽ 5$
17. PENKIOS LABIAUSIAI PAPLITUSIOS ODOS PROBLEMOS... KURIĄ IŠ JŲ
NORĖTUMĖTE ĮVEIKTI?
“Noriu perskaityti..., kad pažiūrėčiau ar ir aš turiu vieną iš šių penkių”.
Sena “kuri iš šių” pardavimo technika. Ne “ar norėtum?”, bet “kurią norėtum?”. Klausiamoji
antraštė padeda privilioti skaitytoją skaityti laišką toliau. Pagalvokite, kiek iš šių šimto
antraščių yra klausiamųjų...
18. KURIŲ IŠ ŠIŲ, 2.5$ - 5$ VERTĖS BESTSELERIŲ JŪS NORĖTUMĖTE... KAI
VIENETAS VOS 1$?
Ši antraštė pardavė šimtus tūkstančių knygų. Stiprus pasiūlymas, orientuotas į mažą
kainą.
19. KAS GIRDĖJO APIE SVORĮ METANČIĄ MOTERĮ... KURI MĖGAUTŲSI SKANIAIS
PATIEKALAIS 3 KARTUS PER DIENĄ?
20. KAIP AŠ PAGERINAU SAVO ATMINTĮ VOS PER VIENĄ VAKARĄ
21. ATRASK PASLĖPTUS TURTUS, KURIE SLEPIASI TAVO DABARTINIAME
ATLYGINIME
Reklamos žmonių (ad men) įrodytas pasiūlymas pirkti vertybinius popierius iš savo
atlyginimo.
22. GYDYTOJAI ĮRODĖ, JOG 2 IŠ 3 MOTERŲ GALI TURĖTI DAUG GRAŽESNĘ ODĄ
VOS PER 14 DIENŲ.
Moterys to nori. “Kodėl dvi iš trijų? Ar aš viena iš dviejų? Kaip gydytojai tai įrodė?”
23. KAIP AŠ UŽDIRBAU TURTUS IŠ “KVAILOS IDĖJOS”?
Paradoksai sužadina susidomėjimą. Beveik kiekvienas turėjo kažkokią idėją, kurią kiti
pavadino kvaila ir nepraktiška.
24. KAIP DAŽNAI TU IŠGIRSTI SAVE SAKANTĮ “NE, ŠIOS DAR NESKAIČIAU:
TAČIAU TIKRAI TURI JĄ OMENYJE!”
Labai garsus knygų klubas išleido didžiulis pinigus šios reklamos viešinimui. Ji buvo
orientuota į tuos žmones, kuri nusiperka krūvą knygų, tačiau niekada taip ir neperskaito.
25. TŪKSTANČIAI TURI NEĮKAINOJAMĄ DOVANĄ... TAČIAU NIEKADA JOS
NEATRANDA!
“Kokią neįkainojamą dovaną? Kodėl ji yra neįkainojama? Jeigu tūkstančiai ją turi,
tikriausiai turiu ir aš”. Apeliavimas į “neatrastus” dalykus turi stiprią trauką. Daugybė
žmonių yra įsitikinę, kad jie turi talentus ir gebėjimus, kurių dar neatrado.
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26. KAS KALTAS, KAD VAIKAS NEKLAUSO?
Koks tėvas nesustotų perskaitęs tokią antraštę? “Tikriausiai aš esu tas, kurį reikėtų kaltinti.
Galbūt tai man papasakos ką reikia daryti”.
27. KAIP ŠIS “KVAILAS” TRIUKAS PAVERTĖ MANE ŽVAIGŽDE PARDAVIMUOSE
“Koks tas kvailas triukas? Kodėl jis jį taip pavadino? Kaip tai transformavo šį vaikiną? Aš
norėčiau išmokti parduoti save, savo idėjas...,”
28. AR JŪS JAUČIATE ŠIUO NERVINIO IŠSEKIMO SIMPTOMUS?
Visi mėgsta skaityti apie “simptomus”, o “nervinis išsekimas” yra labai populiarus.
29. GARANTUOTAI VAŽIUOSITE PER LEDĄ, PURVĄ AR SNIEGĄ..., ARBA MES
SUMOKĖSIME UŽ PARVILKIMĄ!
Dauguma produktų turi dramatiškas garantijas, tačiau jų pardavėjai niekada neišspaudžia
iš jų pilnos naudos. Jeigu jūs duodate stiprią garantiją, komunikuokite apie tai antraštėje.
30. AR TURITE ĮMONIŲ AKCIJŲ, KURIOS KELIA JUMS NERIMĄ?
31. KAIP NAUJOS RŪŠIES MOLIS PAGERINO MANO VEIDO ODĄ PER 30 MINUČIŲ
Perskaičius pažadamas vertingas rezultatas. Ir kito žmogaus patirtis mums visada įdomi.
Ypač jei tai susiję su mūsų troškimu.
32. 161 NAUJAS BŪDAS PASIEKTI VYRO ŠIRDĮ... VISKAS ŠIOJE ĮSPŪDINGOJE
KNYGOJE VIRĖJOMS.
33. PELNAS, KURIS GULI PASLĖPTAS TAVO ŪKYJE
PELNAS, KURIS SLEPIASI TAVO ŪKYJE
Labai plačiau leidžiamas ūkininkų žurnaluose. Paslėpto pelno idėja apeliuoja į norą
susigrąžinti prarastus pelnus.
34. AR TAU VAIKO GYVYBĖ VERTA 1$?
Aiški antraštė su stipriu emociniu apeliavimu į vaikus: kaip vaiko gyvybė gali būti atimta,
nes tu nesusitvarkei automobilio stabdžių.
35. VISUR MOTERYS TIESIOG ŠĖLSTA DĖL ŠIO NAUJO, NEĮTIKĖTINO ŠAMPŪNO!
“Niekas labiau nepadidina sėkmės kaip sėkmė”. Ir žmonės mėgsta eiti kartu su laimėtojais.
36. AR TU DARAI KURIUOS NORS IŠ ŠIŲ 10 GĖDINGŲ DALYKŲ?
Labai taiklus klausimas. Kiekvienas iš mūsų bijo apsijuokti prieš kitus. Mes bijome kritikos,
bei pažeminimo. “Kokius 10 dalykų? Ar aš juos darau?”
37. ŠEŠI INVESTUOTOJŲ TIPAI... KURIOJE GRUPĖJE TU?
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Ši reklama sugeneravo didžiulius kiekius užklausų. Investuotojai perskaitė kiekvieno tipo
apibūdinimus ir po to buvo paprašyti atsiųsti užklausą dėl jiems geriausiai tinkančios
investavimo programos.
38. KAIP IŠVALYTI DĖMĖS... NAUDOK (PRODUKTO PAVADINIMAS) IR VADOVAUKIS
ŠIOMIS PAPRASTOMIS INSTRUKCIJOMIS
39. ŠIANDIEN... PRIDĖK 10.000$ PRIE SAVO TURTO... UŽ NAUJOS KEPURĖS
KAINĄ.
Kas nenorėtų taip padaryti? Čia reklamuojasi didžiulė ir gerbiama draudimo kompanija.
40. AR TAVO VAIKAS KADA NORS TAVE SUGĖDINA?
Labai paplitusi problema. Iškart atneša daugybę prisiminimų. Kaip išvengti panašių
nutikimų ateityje?
41. AR TAVO NAMO PAVEIKSLAI - SKURDŪS?
Iliustruojama su patraukliu kambariu su tuščiomis vietomis ant sienos, su X’ais, kurie
pažymi, kaip kambario vaizdą pagerintų paveikslai.
42. KAIP SAVO VAIKUI DUOTI PAPILDOMO KIEKIO GELEŽIES... ŠIAIS 3 SKANIAIS
BŪDAIS.
Dažnai tenka išgirsti: “pradėk nuo ten, kur yra tavo skaitytojas”. Visuomenė priėmusi faktą,
jog vaikų kraujyje turėtų būti daug geležies. Todėl antraštė apeliuoją būtent į tai, apie ką
tėvai pagalvoja. Taip pat “skaniais būdai” sudomina, nes tai nėra įprasta su jų turima
patirtimi, kai reikia kovoti su vaiku, kad jis kažką vertingo suvalgytų)
43. ŽMONĖMS, KURIE NORI PRADĖTI RAŠYTI..., TAČIAU NEŽINO KAIP PRADĖTI.
44. ŠI, BEVEIK MAGIŠKA LEMPA APŠVIEČIA GREITKELIO POSŪKIUS DAR PRIEŠ
TAI, KAI TU Į JUOS ĮVAŽIUOJI.
Žodis “beveik”, prideda patikimumo. Antraštė pažada automatinį, “jokių pastangų” metodą,
kuris padeda išvengti pavojingų situacijų kelyje
45. NUSIKALTIMAI, KURIUOS DAROME PRIEŠ SAVO PILVUS
Dar viena “pradėk nuo ten, kur yra tavo skaitytojas” antraštė, nes dauguma žmonių tiki,
kad jie savo virškinimo sistemai duoda stiprią apkrovą.
46. VYRAS SU “ŽIOGO PROTU”
Žmogus iškart nori pasitikrinti asmeniškai. “Kokie čia simptomai? Kai kažką pradedi ir
nebaigi? Šokinėjimas nuo vieno darbo prie kito? Kiek aš panašus į jį.”
47. JIE JUOKĖSI, KAI ATSISĖDAU PRIE PIANINO..., TAČIAU KAI PRADĖJAU GROTI!
Verta prisiminti: “prieš ir po” kampai gali būti labai efektyvūs daugybėje antraščių.
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48. IŠMESKITE SAVO IRKLUS!
49. KAIP PADARYTI STEBUKLUS SU MAŽU GABALĖLIU ŽEMĖS!
Sėkminga antraštė, kuri pasiekė 40% geresnį rezultatą, nei “Mažai žemės – daug
gyvenimo”. Priežastis: “kaip” ir “stebuklus su”.
50. KAS DAR NORI NUMESTI SVORĮ... PER DVIGUBAI TRUMPESNĮ LAIKĄ?
51. ATRODYTŲ MAŽOS GYVENIMO KLAIDOS, KURIOS ĮKLAMPINA ŽMOGŲ Į
SKURDĄ
52. PRADŪRUS 301 VINIMI... IŠLAIKO PILNĄ ORO SLĖGĮ!
Kas nesusidomėtų paskaityti apie tokio lygio padangas kaip ši?
53. DAUGIAU JOKIOS VARGINANČIOS NAMŲ RUOŠOS
54. DAŽNAI PAMERGĖ... NIEKADA NUOTAKA...
Kandi tiesa..., labai tiksliai ir taip dažnai pasitaikanti gyvenime...
55. KIEK JŪSŲ KOMPANIJAI KAINUOJA JŪSŲ “DARBUOTOJŲ ĮTAMPA”?
Reklama, kuri sėkmingai pasiekė vadovus įvairiuose verslo žurnaluose. “Aš noriu sužinoti
apie kokias darbuotojų įtampas čia kalbama. Kiek tai kainuoja mums. Ką galime dėl to
padaryti”.
56. ŽMONĖMS, KURIE KADA NORS NORI MESTI SAVO DARBĄ.
Pasirenka savo skaitytoja nešvaistant nė vieno žodžio (ir kas pasakytų, kad auditorija nėra
didžiulė?)
57. KAIP SUPROJEKTUOTI NAMUS, KAD TIKTŲ SAU PAČIAM
Ši antraštė pasirodė 20% geriau nei “Kaip išvengti šių klaidų, projektuojant savo namus”.
Matyt, žmonės tikisi iš architekto, kad jis išvengs klaidų..., tačiau jie jaučia, kad jie daug
geriau žino, kas atitiks jų poreikius, projektuojant namą.
58. NEPIRK JOKIO STALO... KOL NEPAMATEI ŠIO VERSLO PARODOS
SENSACIJOS!
Galima panaudoti daugybėje sričių.
59. PATIRK ŠIAS GRAŽIAUSIAS OPEROS AKIMIRKAS IŠ NAUJO
Ši nostalginė antraštė buvo naudojama parduoti geriausių patefono plokšteles su operos
muzika.
60. AŠ NUSTOJAU NERVUOTIS... IR TAIP PAT SUTAUPIAU DAUG PINIGŲ
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61. KODĖL (PAVADINIMAS) LEMPUTĖS ŠIAIS METAIS SKLEIDŽIA DAUGIAU
ŠVIESOS
Dažnai nėra pati geriausia idėja iškart pristatyti kompanijos vardą antraštėje. Čia, kai
reklamuotojas yra didžiulė tarptautinė kompanija, pavadinimas gal atnešti naudos. Tai
prideda “naujienos” vertę.
62. TEISINGI IR KLAIDINGI ŪKININKAVIMO METODAI... IR MAŽI PATARIMAI, KURIE
PADIDINS JŪSŲ PELNĄ
Nepaprastai pelninga ūkininkų leidiniuose.
63. NAUJI TORTO PATOBULINIMAI ATNEŠ GALYBĘ KOMPLIMENTŲ!
64. ĮSIVAIZDUOK MANE... SUGEBANTĮ IŠLAIKYTI APSTULBUSIĄ AUDITORIJĄ 30
MINUČIŲ
65. TAI MARIE ANTIUNETTE – JOJANTI Į SAVO MIRTĮ.
Dažnai naudota reklama knygų serijai. Tai yra vienintelė tik “smalsumo” antraštė šiame
sąraše.
66. AR KADA NORS MATEI “TELEGRAMĄ“ IŠ SAVO ŠIRDIES?
Antraštė, verčianti sustoti. Viršutinis paveikslėlis parodo kardiogramos ataskaitą,
atspausdintą ant Western Union telegramos formos.
67. DABAR, BET KOKS AUTOMOBILIO REMONTO DARBAS TAU GALI BŪTI TOKS
LENGVAS IR PAPRASTAS, LYG “2 KART 2”
68. NAUJAS ŠAMPŪNAS PALIEKA TAVO PLAUKUS ŠVELNIUS..., LENGVUS IR
PURIUS
Rezultatas, kurio visos moterys nori. Žodis “palieka”, skamba lyg be jokių pastangų.
69. TIKRA GĖDA NEUŽDIRBTI PAKANKAMAI PINIGŲ..., TAI ŠIE ŽMONĖS TAI DARO
TAIP LENGVAI
Užjaučiantis skaitytojo supratimas: “Tu gali, tai pat kaip ir kiti žmonės” (antraštė, žinoma
yra sustiprinama su fotografijomis ir gerais atsiliepimais)
70. JŪS NIEKADA NEMATĖTE PANAŠIŲ LAIŠKŲ, KURIUOS HARIS IR AŠ GAVOME
APIE SAVO BENDRADARBIUS..
71. TŪKSTANČIAI DABAR GROJA, KURIE NIEKADA NEMANĖ, JOG JIE GALI.
Ši antraštė be galo pelninga didelei muzikos mokyklai. Vėlgi, reklama pilna atsiliepimų ir
nuorodų, patvirtinančių jų teiginius.
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72. NUOSTABUS NAUJAS ATRADIMAS VIRTUVĖS KVAPĄ UŽMUŠA ŽAIBIŠKU
GREIČIU... IR PAVERČIA VIDAUS ORĄ “MIŠKO GAIVOS”.
Akcentuojama dažna problema. Ir siūlo labai paprasta ir malonų sprendimą.
73. ATLIK 1 MINUTĖS TESTĄ... SU ŠIUO NUOSTABIU, NAUJO TIPO SKUTIMOSI
KREMU
“Padaryk šį testą” buvo išbandyta daugybėje sėkmingų reklamų. Tai gali būti panaudota
labai plačiai. Pagrindinis tikslas, kad skaitytojas susidomėtų dalyvauto produkto privalumų
pristatyme.
74. PRANEŠAME... NAUJAS ENCIKLOPEDIJOS LEIDIMAS, KURIS MOKYMĄSĮ
PAVERČIA LINKSMU IR ĮDOMU PROCESU
“Pranešame” prikausto žmonių dėmesį (kai į rinką įvedamas naujas produktas), nes
žmonėms visada buvo įdomūs nauji dalykai.
75. IR VĖL JI UŽSISAKO... “PRAŠAU VIŠTIENOS SALOTŲ”
Tai pardavė šimtus tūkstančių kopijų knygų apie etiketą, nes tai iškėlė labai dažną ir
gėdingą situaciją.
76. MOTERIAI, KUR YRA VYRESNĖ, NEI ATRODO
Ši antraštė sustabdė tūkstančius... ir buvo daug sėkmingesnė jei šiek tiek kitokia versija
“Moteriai, kuri atrodo jaunesnė, nei yra iš tikrųjų”
77. KUR GALI NUVAŽIUOTI SU GERU NAUDOTU AUTOMOBILIU
Reklama buvo naudojama tada, kai dar daug kas neturėjo automobilių. Po antrašte buvo
kitų miestų nuotraukos, su prierašu “Geras naudotas automobilis parodys tau visą šalį.
Kodėl jo nenusipirkus? Tau nereikia daug pinigų.”
78. PAŽYMĖK, KOKIO KŪNO TU NORĖTUM...
Sąrašas, kurį galima pažymėti viršuje iškart kviečia skaitytoja dalyvauti pasirinkime kokių
“kūno pagerinimų” jis norėtų.
79. “TU PERSKAITYSI ŠIĄ ISTORIJĄ... ARBA BŪSI IŠVYTAS IŠ ŠALIES”
Tikras pasakojimas, kurį skelbė šalies laikraščiai. Ar galėtumėte numesti laikraštį,
neatvertę pažiūrėti kas ten nutiko?
80. ŠTAI GREITAS BŪDAS IŠVENGTI PERŠALIMO
Paprastais, kasdieniškais žodžiais, tikslus pažadas užbaigti nenorimą problemą... greit.
81. KITA MOTERIS LAUKIA KIEKVIENO VYRO... IR JI YRA PER DAUG PROTINGA,
KAD TURĖTŲ NEMALONŲ BURNOS KVAPĄ
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Ši dantų pastos reklama turėjo labai didžiulę įtaką moterims. Ir moteris tai labai motyvavo:
“nė viena moteris nenori, kad jos vyras neštųsi jos nemalonų burnos kvapą į darbą. O
gražios moteris, kurias jis sutinka per dieną, jo neturi.”
82. ŠIS PARKERIS “ATSIRŪGSTA” PRIEŠ TAI KAI YRA PRIPILDOMAS... BET
NIEKADA ATVIRKŠČIAI..
83. JEIGU TAU DUOTŲ IŠLEISTI 200,000$..., AR TIK NE TOKĮ (PRODUKTO TIPAS,
BET NE PAVADINIMAS) SUKURTUM?
Savarankiškas sprendimas leidžia skaitytojui pačiam nuspręsti, ką jis labiausiai vertintų
tokio pobūdžio produkte. Ir tekstas po to juda taip: “Be abejonės Jūs pridėtumėte šią
savybę. Taip pat jūs neabejotinai pridėtumėte šį patobulinimą, ar šį... Na štai, mes viską
jau padarėme už jus. Ir jūs galite matyti, kad šis produktas buvo sukurtas Jums”.
84. “PRAĖJUSĮ PENKTADIENĮ... AŠ BUVAU TOKS IŠSIGANDĘS... MANO BOSAS
VOS MANĘS NEATLEIDO”
Kitų pasakojimus žmonės labai mėgsta skaityti..., nes “o jei tai nutiktų man”.
85. 76 PRIEŽASTYS, KODĖL TAU BŪTŲ APSIMOKĖJĘ ATSAKYTI Į MŪSŲ REKLAMĄ
PRIEŠ KELIS MĖNESIUS
Labai įdomus reklamos pavyzdys, kuris išdėsto, ką skaitytojas prarado, nepirkęs produkto
anksčiau. Labai dažnai naudojama žurnalų prenumeratų versle.
86. O JEI TAI NUTIKTŲ PER TAVO VESTUVIŲ DIENĄ!
Labai pelninga pasakojimo-reklamos antraštė, kuri labai prikausto dėmesį. “Kas tokio
dramatiško nutiko? Ar gali kažkas atsitikti ir man”
87. NELEISK SAVO PĖDOMS KENTĖTI
88. AR JIE BUVO PAAUKŠTINTI PRIEŠ TAVO NOSĮ?
Dar vienas klausimas, kuris orientuotas į aiškų taikinį: į krūvą susierzinusių žmonių, kurie
jaučiasi neįvertinti už savo pastangas. Dažnai naudoja mokymosi institucijos.
89. MES TIKIME, KAD VISAME NIUJORKE ATSIRAS BENT 500 VYRŲ, KURIE NORĖS
PADOVANOTI SAVO ŽMONOMS ŠIAS NUOSTABIAIS RETAS GĖLES VALENTINO
DIENOS PROGA
90. NUOSTABI DVIEJŲ METŲ KELIONĖ SU PILNU DARBO UŽMOKESČIU... TAČIAU
TIK ŽMONĖS SU VAIZDUOTE GALI PRISIJUNGTI.
Ši reklama apie kursus verslo žmonėms buvo kartojama vėl ir vėl, net 7 metus, daugybėje
įvairių žurnalų. Pirmoje antraštės dalyje atskleidžiama vertinga nauda skaitytojui... ir
pridedama intrigos antroje dalyje.
91. KĄ KIEKVIENAS TURĖTŲ ŽINOTI... APIE AKCIJŲ IR OBLIGACIJŲ VERSLĄ
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Ši antraštė buvo publikuojama viso puslapio reklamoje laikraštyje. Pirmą kartą 5000
žmonių į ją atsakė. Po to pasirodė dar 150 laikraščių. Šią reklamą leido didžiulė
investavimo įmonė.
92. IŠPARDAVIMAS AMERIKOS NUKAINUOTŲ DEIMANTŲ PARDUOTUVĖJE
93. BUVĘS KIRPĖJAS UŽDIRBO 8000$ PER 4 MĖNESIUS, BŪDAMAS
NEKILNOJAMOJO TURTO SPECIALISTU
Geras atsiliepimas gali tapti puikia antrašte. Ir pirma skaitytojo reakcija: “jeigu kirpėjas gali,
tai aš tikrai galiu!”
94. NEMOKAMA KNYGA... KURI ATSKLEIS 12 PASLAPČIŲ APIE GERESNĘ VEJOS
PRIEŽIŪRĄ.
Jeigu duodate kažką nemokamai, paminėkite tai savo antraštėje.
95. GERIAUSIAS DARBAS PASAULYJE
Australijos salos reklama, kuri kvietė žmones iš viso pasaulio tapti jų salos vadovu,
atsakingu už salos rinkodarą. Milžiniškas pasisekimas ir žinomumas, kurį garantavo
spaudos susidomėjimas ir reklama iš lūpų į lūpas.
96. 80.000$ PRIZŲ FONDE! PADĖK MUMS SURASTI ŽMONES ŠIOMS NAUJOMS
VIRTUVĖMS.
97. DABAR! ĮSIGYK ŽEMĖS FLORIDOJE NEĮTIKĖTINAI PAPRASTAI IR PIGIAI... 10$
IŠ ANKSTO IR 10$ PER MĖNESĮ
98. IŠSIRINK BET KURIUOS 3 VIRTUVĖS ĮRANKIUS VOS UŽ 8.95$ (VERTĖ NET 60$)
Kainos sumažinimą matome daugybėje įvairių reklamos formų.
99. SUTAUPYK 20 CENTŲ NUO DVIEJŲ SKARDINIŲ SPANGUOLIŲ PADAŽO...
RIBOTAS KIEKIS
Visada populiaraus “kuponinio” pasiūlymo pavyzdys. “Ribotas kiekis” padidina
susidomėjimą.
100. VIENAS NEMOKAMAI... KAI PERKI TRIS!
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Antraščių paruoštukės
• _____________ KURIŲ KITOS VYRŲ DRABUŽIŲ PARDUOTUVĖS NENORI, KAD
ŽINOTUMĖTE
• IŠDRĮSKITE IŠBANDYTI MŪSŲ _________________
• ATRASKITE _______________ PASLAPTĮ IR SUMAŽINKITE SAVO ______________
• JEIGU JŪS _______________ VADINASI JŪS DIEVINSITE MŪSŲ _____________
• MANO VARDAS YRA ____________ IR AŠ NORIU JUMS PRISIPAŽINTI!
• PRISIMINKITE, KAI JŪS GALĖJOTE TURĖTI ___________ BET NEPASIRĮŽOTE
• ŽMONĖS, KURIE SKAITO ŠĮ LAIŠKĄ BŪTINAI _________________
• NORITE ŽENKLIAI SUTAUPYTI? ATVIRAS LAIŠKAS VISIEMS, KAS _______________
• MES IEŠKOME ŽMONIŲ, KURIE NORI _________________
• JIE NETIKĖJO, KAD AŠ GALIU _______________, BET AŠ TAI PADARIAU
• KAS DAR NORI __________________?
• AR JŪS __________________?
• KAIP TAPTI (BŪTI, DARYTI, kita) ____________________?
• JEIGU JŪS ESATE _______________, JŪS GALITE __________________ .
• __________________ PASLAPTYS
• PERSPĖJIMAS: ________________________ .
• DUOKITE MAN ________________ IR AŠ ____________________.
• _______________ BŪDŲ, KAIP ___________________ .
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1 užduotis: Antraštės
Naudodami anksčiau pateiktą 100 geriausių reklaminių antraščių sąrašą sukurkite 25
antraštes savo produktui/paslaugai.
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2 užduotis: Paantraštės
Iš tų 25 antraščių, kurias sukūrėte, pagalvokite kuri jų geriausiai tiktų perdaryti į
paantraštę?
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3 užduotis: Patikimumas
1. Sukurkite sąrašą geriausių atsiliepimų/rekomendacijų, kurios “pasakoja” apie teigiamas
pasekmes, galutinį rezultatą ar pašalina jūsų anksčiau surašytus galimus klientų
prieštaravimus.
2. Sukurkite trumpą - 1 - 3 sakinių atsiliepimą iš kiekvienos gautos rekomendacijos, kurią
pažymėjote aukščiau.
3. Surašykite kiekvieną pasiekimą, laimėjimą ar apdovanojimą, kuriuos galite įrašyti į savo
pasiūlymą.
4. Kokie yra jūsų produkto/paslaugos trūkumai ir kaip jūs juos planuojate pašalinti/įveikti?
5. Kokie yra “idealūs paveikslai”, kurie padės parduoti jūsų produktą/paslaugą?
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4 užduotis: Garantija
Sukurkite STORĄ - STIPRIĄ - SOLIDŽIĄ garantiją savo produktui ar paslaugai.
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5 užduotis: Pasiūlymas
Sukurkite pasiūlymą, kuriam būtų sunku atsispirti ir įtikinkite mane, kad aš juo
pasinaudočiau. Kokias papildomas dovanas galite duoti, kad aš dar labiau užsinorėčiau.
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6 užduotis: Pasiūlymo galiojimo terminas
Sukurkite terminą kada baigsis jūsų specialus pasiūlymas.
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7 užduotis: Jūsų istorija
Kokia jūsų istorija, susijusi su šiuo produktu ar paslauga? Kas galėtų dar labiau praturtinį šį
pasiūlymą?
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8 užduotis: Punktai - vertės sakiniai
Sukurkite punktą - vertės sakiniį kiekvienai jūsų produkto ar paslaugos naudai - savybei.
Pavyzdžiui:
- Produkte naudojama XYZ cheminė formulė ilgam užtikrins jūsų __________ gaivumą ir
padės geriau jaustis kiekvieną dieną
- ABC metodika leis greitai įsisavinti _____________, todėl jūs išmoksite dvigubai greičiau
skaityti vos per 1 valandą
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9 užduotis: Post Scriptum
Visi pilno laiško neskaito, nes dažniausiai perskaito pasiūlymą greitai nuo pradžios iki
pabaigos - ir sustoja pasiūlymo pabaigoje.
Štai ten reikia trumpai ir aiškiai pakartoti savo pasiūlymą.
Čia mano pavyzdys iš mano knygos “Atsiprašome, Išparduota” prekybos kampanijos:
Dėkoju už jūsų skirtą laiką ir labai laukiu jūsų sprendimo!
Martynas Šaikus
P.S. Jeigu jūs esate vienas iš tokių žmonių (kaip ir aš), kuris praleidžia didžiąją dalį svetainės ir
skaito tik jos pabaigą, jūsų patogumui trumpai ir konkrečiai pakartoju pasiūlymą:
Aš atsiųsiu jums savo knygą "Atsiprašome, Išparduota: 21 psichologinis mygtukas, kaip greitai
padidinti produktų ir paslaugų pardavimus internetu" NEMOKAMAI. Jūsų tik prašau padengti
knygos spaudos ir siuntimo paštu išlaidas, kurios sieks 3 eurus (knygą išsiųsiu ir į užsienį).
Nėra jokių paslėptų sąlygų ar spąstų.
Beje, jeigu ši knyga jums nepatiks, aš grąžinsiu jūsų sumokėtus 3 eurus už išlaidas, o knygą
galėsite pasilikti.
Taigi, paspauskite žemiau esantį mygtuką ir gaukite savo knygą!
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7 ŽINGSNIŲ STIPRAUS PASIŪLYMO
KŪRIMO ALGORITMAS
Tradiciškai, perprasti visas įtaigių pasiūlymų/pristatymų subtilybes ir išmokti rašyti meistriškai reikia
ne mažiau kaip 1000 valandų nuolatinio rašymo, testavimo, eksperimentavimo, bet šis
supaprastintas algoritmo variantas, kurį tuoj pateiksiu, leis išmokti parašyti savo prekės ar
paslaugos pristatymą vos per vieną - dvi valandas.
Prieš pradedant kurti jūsų galutinį pasiūlymą, panagrinėkime kelis pavyzdžius - pirma blogus, antra
- geresnius, rašytus pagal šį algoritmą.

1-asis pavyzdys: seminaro pristatymas - pasiūlymas
Standartinis, dažnai Lietuvoje sutinkamas seminarų pasiūlymo variantas (PRIEŠ algoritmo
“įsikišimą”):
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Kaip galite pastebėti, šis pasiūlymas paprastas ir dažnai sutinkamas įvairių mokymų
organizatorių interneto svetainėse.
Tačiau kyla klausimas - o kaip gi išsiskirti iš konkurencijos? Kodėl šis pasiūlymas turėtų
sudominti klientus? Ar jis skatina žmogų priimti sprendimą pirkti?
Būkime atviri - tikrai tokia informacija nemotyvuoja registruotis į šį seminarą. Tai sausas
pristatymas ir deja, bet tokio tipo pasiūlymų (ne tik mokymų versle) yra labai daug.
Šį pavyzdį - emocinio intelekto temą - pasirinkome neatsitiktinai. Mes kaip tik rengėme
Algirdo Karaliaus seminarą “Emocinis Intelektas Pardavimuose”, todėl dabar parodysime
mūsų pasiūlymo pavyzdį, kuris jau šiuo metu paskatino į seminarą užsiregistruoti daugiau
kaip 340 dalyvių.
Seminaro pasiūlymas (PO algoritmo panaudojimo):
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Tęsinys kitame puslapyje
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Tęsinys kitame puslapyje
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Kaip pastebėjote, šis pasiūlymas yra ypač išsamus, kai kam gali pasirodyti net per ilgas.
Tačiau mūsų patirtis rodo vieną - žmogui būtina suteikti kaip įmanoma daugiau
informacijos, todėl savo pasiūlymuose (teksto ar video, ar net garso formatu) mes
stengiamės pateikti pačius svarbiausius loginius ir emocinius argumentus, kurie pagreitintų
kliento apsisprendimą.
Detaliau šį pasiūlymą nagrinėju video seminare.
Taigi, bet gali kilti klausimas - galbūt šis algoritmas tik verslo seminarų srityje pritaikomas?
Atsakymas: tikrai ne. Todėl dabar parodysiu kaip šį algoritmą pritaikėme “vairavimo
pamokų” nišoje.
2-asis pavyzdys: vairavimo mokyklos paslaugų pristatymas
Pirmasis pavyzdys - pasiūlymas, kurį radome vienos vairavimo mokyklos interneto
svetainėje (PRIEŠ algoritmo panaudojimą):
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Matome, kad ir čia labai nesistengta. Pagrindinis akcentas - kaina, skatinimas derėtis,
tačiau juk ar ne tą daro ir daugelis kitų vairavimo paslaugas teikiančių įmonių?
Taigi, pažiūrėkime kaip atrodo toks pasiūlymas PO algoritmo panaudojimo:

Vairavimo pamokos Vilniuje:
Kas Dar Nori Be Streso Išmokti Gerai Vairuoti
Ir Išlaikyti Vairavimo Egzaminus Iš Pirmo Karto?
Sveiki,
Kaip ir daugelio šiuo metu vairavimo pamokų ieškančių žmonių, Jūsų pagrindinis klausimas - kaip išmokti
gerai vairuoti ir išlaikyti vairavimo egzaminus iš pirmo karto.
Bet kyla klausimas: kodėl ne visiems tai pavyksta padaryti iš pirmo karto?
Ar jie nepakankamai stengiasi?
Mūsų atsakymas - tai ne žmonių kaltė. Pagrindinė priežastis - daugybė vairavimo paslaugas teikiančių
mokyklų, nors ir turinčių puikius specialistus, tiesiog nemoka sėkmingai perteikti žinių savo studentams, o
kartais net rėkia ant jų vairavimo pamokų metu..
Įsivaizduokite - kaip galima išmokti vairuoti, jeigu šalia sėdintis instruktorius nepadeda, bet trukdo Jums
mokytis vairuoti - rėkia, nemoka ramiai paaiškinti, nuraminti..
Žinodami šią pagrindinę problemą, skiriančią Jus nuo Jūsų tikslo - vairuotojo teisių ir gerų vairavimo įgūdžių,
mūsų komanda pasitelkė puikius vairavimo instruktorius, kurie ne tik žino kaip geriausiai perteikti Jums
žinias, bet ir užtikrina draugišką, šiltą bendradarbiavimą.
Leiskite mums būti Jūsų patikimais partneriais, tobulinti Jūsų vairavimo įgūdžius, suprantamai perteikti Jums
vairavimo teoriją ir padėti Jums pasiekti pagrindinį tikslą - be streso išlaikyti vairavimo egzaminus ir gauti taip
trokštamas vairavimo teises.
Mūsų vairavimo kursuose Jūs:
• Lengvai peprasite vairavimo teoriją, dalyvaudami paskaitose ir papildomose konsultacijose (bendra trukmė
40 a. v.)
• Išmoksite praktinių vairavimo įgūdžių (gausite 30 val. praktinio vairavimo pamokas)
• Mokysitės pagal naujausias 2011 m. KET mokymo programas
• Galėsite pasirinkti automobilį ir vairavimo instruktorių
Be to:
• Nemokamai sutvarkysime Jūsų dokumentus
• Suteiksime Jums 5 val. nemokamai spręsti KET testus internete
• Laikysite mokyklinės teorijos ir praktinio vairavimo įskaitas nemokamai
Investicija:
Investicija į šiuos vairavimo kursus yra 1200 Lt
Taikome mažesnę kainą, jeigu sumokate visą sumą iš karto - 1150 Lt
Vairavimo kursai su automatine pavarų dėže - 1250 Lt
Paskambinkite mums ir registruokitės į šiuo metu renkamas grupes:
Paskambinkite mums tel. xx xxx xxx
Mes atsakysime į Jūsų klausimus, suteiksime išsamesnę informaciją
Užsiregistruokite į kursus iki xx d. ir Jums padovanosime papildomas 2 praktinio vairavimo
valandas)
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Ir vėl galime pamatyti aiškius skirtumus tarp pirmojo ir antrojo variantų.
Bet turbūt kils dar vienas klausimas - seminarai, vairavimo pamokos. O kaip šį algoritmą
pritaikyti apčiuopiamam produktui, jo pristatymui?
Taigi, šiam kartui eksperimentui naudosime produktą - pagalvę.
3-asis pavyzdys: pagalvė
Pagalvės pristatymo toli ieškoti nereikėjo. Delfi.lt puslapyje viena įmonė nuolat talpina
“banerius” apie savo gaminius iš vilnos ir medvilnės. Taigi, paspaudėme jų reklamą ir
atkeliavome į “pagalvės” aprašymo - pasiūlymo puslapį.
PRIEŠ algoritmo panaudojimą:

Taigi, matome nemažą kainą kaip pagalvei. Nors taip pat siūloma pasinaudoti ir akcija,
įsigyti pagalvę su nemenka nuolaida iki balandžio 30 dienos. Bet sutikime, kad toks
pasiūlymas yra neišsamus, jam tikrai trūksta daugiau informacijos ir papildomų argumentų
kodėl žmogui verta pirkti būtent šią pagalvę.
Taigi, panaudoję tą patį algoritmą parengėme naują pagalvės pasiūlymo variantą.

Tęsinys kitame puslapyje
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Pagalvės pasiūlymas PO algoritmo panaudojimo:
“Puiki” pagalvė
Jeigu Jūs besąlygiškai norite gerai išsimiegoti, pailsėti prieš rydienos darbus ir
rytą pasitikti žvalūs
Ar pasitaiko, kad kartais sunkiai užmiegate?
Kamuoja įvairios mintys ir blaško laukiantys darbai?
Pagalvė “Puiki”

Šiais streso ir nuolatinio skubėjimo laikais, ramus miegas ir poilsis yra ko gero tai, ko
mums labiausiai trūksta. O gera pagalvė yra tiesiog neatsiejama sveiko miego dalis..

Kaina: 274 Lt
SPECIALI KAINA:
164,40 Lt
(akcija vyksta iki 2011 m.
balandžio 30 d)
Pasirinkite dydį: 40x70
Dėti į krepšelį

Ši antialerginė, iš vilnos pagaminta pagalvė “Puiki” užtikrins Jūsų sveiką ir gilų
miegą!
- ji “kvėpuoja” - puikiai praleidžia orą, sugeria ir išgarina drėgmę,
- yra apsaugota nuo nešvarumų ir dulkių kaupimo, nes dėl natūralaus riebalo lanolino
nesiveisia dulkių erkės, kurios daugeliui žmonių sukelia alergiją,
- dėl natūralių, termoizoliacinių vilnos savybių naudojama ištisus metus,
- lengvai prižiūrima, nes dėl lanolino ilgai išlieka švari, todėl ją valyti reikia tik kartą per
metus.
UŽSAKYKITE ŠIĄ PAGALVĘ ŠIANDIEN IR PASINAUDOKITE
SPECIALIOS KAINOS PASIŪLYMU
Pagalvę nemokamai pristatysime per X darbo dienas Jūsų nurodytu adresu.
Šiai prekei taikoma 30 d. pinigų grąžinimo garantija*

Taigi, dabar pažiūrėkime kokie PAGRINDINIAI skirtumai yra tarp įprastinių
pasiūlymų ir pasiūlymų, kuriems buvo panaudotas ALGORITMAS:
Standartinis pasiūlymas
•
•
•
•
•
•
•

Pasiūlymas pagal algoritmą

Paprastas pavadinimas
Situacijos analizės nėra
Problematikos analizės nėra
Pateikiamos produkto/paslaugos
savybės
Neaktyviai kviečiama veikti
Saugumo - pinigų grąžinimo garantijos
nėra
Reziumė: parduodama nauda, savybės

•
•
•
•
•
•
•

Prikaustome dėmesį su antrašte
Parodome situaciją su kuria žmogus
negali nesutikti
Aktualizuojame galimą didžiausią
kliento problemą
Pasiūlome sprendimą, punktais
nurodome ką gaus
Kviečiame veikti
Parduodame garantiją
Reziumė: Mes parduodame ne naudą,
o pasekmes, problemų sprendimus

Dabar, kai jau pamatėme ką gali šis algoritmas, pažiūrėkime kokiais žingsniais pagal jį
turime rašyti savo produktų ar paslaugų pasiūlymą:
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7 ŽINGSNIŲ PASIŪLYMO ALGORITMAS
supaprastintas - greitasis variantas
1 žingsnis: ANTRAŠTĖ
Taisyklės:
•
•
•
•
•

Jūsų antraštė turi atskleisti kiek įmanoma daugiau informacijos
Ji turi pateikti aiškų pažadą arba teigiamas pasekmes
Dažniausiai turi išryškinti didžiausią, stipriausią privalumą
Padidinti smalsumą, užduotį klausimą, pateikti pritrenkiančią naujieną
Turi būti lengvai suprantama

Pavyzdžiai:

•

Emocinis Intelektas Pardavimuose: 7 Būdai Kaip Suprasti Save, Klientus, Daryti
Teigiamą Įtaką Jų Sprendimams Ir Užtikrinti Sau Ir Savo Įmonei Ilgalaikį Klestėjimą

• Vairavimo pamokos Vilniuje: Kas Dar Nori Be Streso Išmokti Gerai Vairuoti Ir Išlaikyti
Vairavimo Egzaminus Iš Pirmo Karto?

• “Puiki” pagalvė: Jeigu Jūs besąlygiškai norite gerai išsimiegoti, pailsėti prieš rydienos
darbus ir rytą pasitikti žvalūs

• Arba Jūs Gausite Profesionalią X Paslaugą Per Y dienas, Arba Grąžinsime Jums Pinigus
Jūsų variantas:
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2 žingsnis: TURINYS - SITUACIJA
Taisyklės:
•

Pirmuose 2-3 sakiniuose nurodome situaciją, su kuria klientas negali nesutikti - jeigu
jau klientas lankosi jūsų puslapyje ar prekės aprašyme, vadinasi jis yra buvęs arba
randasi šioje situacijoje

Pavyzdžiai:
•

Ar Jums teko susidurti su situacija, kai su klientais iškilo nesutarimų ar tiesiog atrodė,
kad tarpusavyje kalbatės “skirtinga” kalba? O galbūt pastebėjote, jog tam tikros
emocijos, pasirodžiusios ne laiku ir ne vietoje, gali neigiamai paveikti santykius su
klientais ir jų sprendimus?

•

Bet kyla klausimas: kodėl ne visiems tai pavyksta padaryti iš pirmo karto? Ar jie
nepakankamai stengiasi? Mūsų atsakymas - tai ne žmonių kaltė. Pagrindinė priežastis
- daugybė vairavimo paslaugas teikiančių mokyklų, nors ir turinčių puikius specialistus,
tiesiog nemoka sėkmingai perteikti žinių savo studentams, o kartais net rėkia ant jų
vairavimo pamokų metu.

•

Ar pasitaiko, kad kartais sunkiai užmiegate? Kamuoja įvairios mintys ir blaško
laukiantys darbai?

Jūsų variantas:
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3 žingsnis: TURINYS - PROBLEMA
Taisyklės:
•

Apibrėžiame problemą, kuri kyla iš šios situacijos

Pavyzdžiai:
•

Išskyrus tą atvejį, jeigu Jūs parduodate vandenį sausros metu ir žmonių nereikia
įtikinėti, kad produktas jiems reikalingas, Jūs turite mokėti suprasti ir įtikinti įvairiausių
tipų žmones: Ar tai būtų įkyri biuro karalienė, dažnai kelianti dramas ir isterijas, ar tai
būtų užsispyręs, kietakaktis ir visažinis klientas, nemėgstantis klausytis kitų nuomonės.

•

Įsivaizduokite - kaip galima išmokti vairuoti, jeigu šalia sėdintis instruktorius nepadeda,
bet trukdo Jums mokytis vairuoti - rėkia, nemoka ramiai paaiškinti, nuraminti..

•

Šiais streso ir nuolatinio skubėjimo laikais, ramus miegas ir poilsis yra ko gero tai, ko
mums labiausiai trūksta.

Jūsų variantas:
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4 žingsnis: TURINYS - SPRENDIMAS
Taisyklės:
•

Pasiūlome sprendimą, o privalumus (pasekmes) pateikiame punktais

Pavyzdžiai:
•

Brangindamas Jūsų laiką, noriu pranešti, kad naudodamas šiuolaikinius
neurolingvistikos mokslo atradimus, parengiau visiškai NAUJĄ Emocinio Intelekto
mokymo programą, pritaikytą tiems, kurių verslo sėkmė tiesiogiai priklauso nuo
santykių kokybės su klientais.

•

Žinodami šią pagrindinę problemą, skiriančią Jus nuo Jūsų tikslo - vairuotojo teisių ir
gerų vairavimo įgūdžių, mūsų komanda pasitelkė puikius vairavimo instruktorius, kurie
ne tik žino kaip geriausiai perteikti Jums žinias, bet ir užtikrina draugišką, šiltą
bendradarbiavimą. Leiskite mums būti Jūsų patikimais partneriais...

•

O gera pagalvė yra tiesiog neatsiejama sveiko miego dalis.. Ši antialerginė, iš vilnos
pagaminta pagalvė “Puiki” užtikrins Jūsų sveiką ir gilų miegą!

Jūsų variantas:
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5 žingsnis: KVIETIMAS VEIKTI
Taisyklės:
•

Klientai mato kainą ir yra kviečiami veikti - užsakyti / arba - susisiekti ir gauti dar
išsamesnę informaciją (jeigu produktas/paslauga pritaikomi pagal specialius poreikius/
pageidavimus)

Pavyzdžiai:
•

REGISTRUOKITĖS ŠIANDIEN: Spauskite žemiau esantį mygtuką "Registruotis" Ir
Jums bus iš karto parengta sąskaita išankstiniam apmokėjimui, ir atsiųsta Jūsų
nurodytu el. paštu per minutę (jeigu registruosite daugiau dalyvių, nuolaida bus
pritaikyta automatiškai).

•

Paskambinkite mums ir registruokitės į šiuo metu renkamas grupes: Paskambinkite
mums tel. xx xxx xxx. Mes atsakysime į Jūsų klausimus, suteiksime išsamesnę
informaciją.

•

UŽSAKYKITE ŠIĄ PAGALVĘ ŠIANDIEN IR PASINAUDOKITE SPECIALIOS KAINOS
PASIŪLYMU

Jūsų variantas:
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6 žingsnis: PASKUBINIMAS VEIKTI
Taisyklės:
•

Pasirinktinai: jeigu įmanoma, pasiūlykite papildomą dovaną, nuolaidą, jeigu žmogus
pasinaudos pasiūlymu iki X dienos. Kainos kėlimas. Deficitas.

Pavyzdžiai:
•

Vietų skaičius ribotas. Prekių kiekis ribotas. Sandėlyje tik X prekių.

•

Sutaupykite registruodamiesi iš anksto: registruojantis iki X dienos, investicija tik Y Lt.

•

Užsiregistruokite į kursus iki xx d. ir Jums padovanosime papildomas 2 praktinio
vairavimo valandas.

•

SPECIALI KAINA: 164,40 Lt (akcija vyksta iki 2011 m. balandžio 30 d).

Jūsų variantas:
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7 žingsnis: GARANTIJOS “PARDAVIMAS”
Taisyklės:
•

Pasirinktinai: dar reta praktika Lietuvoje pardavinėti pinigų grąžinimo GARANTIJĄ.
Žmonės bijo prisiimti riziką, todėl pinigų grąžinimo garantijos “pardavimas” nuima jų
baimes

Pavyzdžiai:
•

Arba Jūs gausite X produktą/paslaugą per Y dienas, arba grąžinsime Jums pinigus.

•

Šiai prekei taikoma 30 d. pinigų grąžinimo garantija*.

•

Jeigu užsakyta prekė neatitiko Jūsų lūkesčių, tiesiog praneškite mums ir mes
grąžinsime pinigus neuždavę nė vieno klausimo.

Jūsų variantas:
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IŠVADOS
•

Mūsų produkto/paslaugos aprašymas turi tapti veidrodžiu, kuriame klientas mato savo
dabartinę situaciją, troškimus ir tikslus, kuriuos nori pasiekti.

•

Antraštė turi įtraukti skaitytoją, iškovoti jo dėmesį, užmegzti “dialogą” ir pateikti aiškų
pažadą.

•

Turinys turi prasidėti nuo situacijos, dėl kurios skaitytojui nekiltų abejonių.

•

Iš situacijos išrutuliotai problemai pateikiate aiškų sprendimą, pasiūlymą.

•

Kviečiate veikti, paskubėti padaryti sprendimą (ir suteikiate saugumą).
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2. JŪSŲ DOVANOS - MASALO KŪRIMAS
Šios idėjos ir pavyzdžiai pritaikyti pagal daugumos
šios programos dalyvių veiklos sritis:
➡
➡
➡
➡
➡
➡
➡
➡
➡
➡
➡
➡
➡
➡
➡

Chiropraktikai (alternatyvios medicinos specialistai)
Odontologai
Masažo terapeutai
Dietologai
Aeorobikos treneriai
Seminarų, mokymų organizatoriai
Restoranai
Autoservisai
Viešbučiai
Grožio salonai
Teisininkai
Finansininkai
Remonto meistrai
El. parduotuvės
NT pardavėjai
3 kertiniai elementai, kurie turi sudaryti Jūsų “masalo” pasiūlymą:

1.
2.
3.

Aiškiai apibūdinkite ką Jūs siūlote ir aprašyme nurodykite konkrečią naudą.
“Prasibraukite” į kliento protą, kad užtikrintumėte, jog sau mintyse jis pasakys: “Oho,
ši nemokama dovana tikrai man reikalinga, jos negaliu atsisakyti”.
Sukurkite įtaigų, skambų pavadinimą.

O kitame puslapyje - masalų idėjos - pavyzdžiai įvairioms verslo sritims (pagal daugumos
Martyno Šaikaus mokymų dalyvių (nuo 2011 m.) veiklas: tai ką galėtumėte duoti savo
potencialiems klientams.

44

MARTYNAS SAIKUS

Chiropraktikai
Idėjos:
1.

Atspausdintas naujienlaiškis, siunčiamas paštu (1 psl.).

2.

El. naujienlaiškis su savaitiniais ar mėnesiniais patarimais.

3.

PDF specialus pranešimas (7 didžiausios klaidos, kurias žmonės daro samdydami
alternatyvios medicinos specialistą ir kaip jų išvengti).

4.

eKnyga PDF formatu (Kokius reikalavimus turi atitikti alternatyvios medicinos
specialistas, kad Jūs greičiau sulauktumėte teigiamų sveikatos pokyčių).

5.

Mankštinkis ir jauskis geriau - 7 dalių mini kursas el. paštu.

6.

Audio MP3 (7 didžiausios klaidos, kurias žmonės daro samdydami alternatyvios
medicinos specialistą ir kaip jų išvengti).

7.

Video paskaita (3 pratimai, kurie padės pasijusti geriau, sumažins įtampą nugaros
srityje ir leis būti žvaliems).

8.

15-30 min nemokama konsultacija telefonu.

9.

30 min nemokamas susitikimas - konsultacija sveikatos klausimais (naudokite tai
kaip vieną paskutinių variantų, nes nėra pats geriausias dalykas atiduoti už dyką
tokią vertingą ir laiką eikvojančią paslaugą. Geriausiai tai naudoti kaip įvertinimą testą, po kurio seka klausimai - atsakymai, parodantys kaip žmogus gali greičiau
pasijausti geriau, sveikiau, o tada - pasiūlomas gydymo kursas).

10. Nuolaidos 10%, 15% ar 20%. Ne pats geriausias pasirinkimas, nes dažnai nuolaidos
gali pritraukti ne pačius idealiausius klientus. Tai galėtų būti taip pat - vienas
paskutinių variantų.

Odontologai
Idėjos:
1.

Atspausdintas naujienlaiškis, siunčiamas paštu (1 psl.).

2.

El. naujienlaiškis su savaitiniais ar mėnesiniais dantų priežiūros patarimais.

3.

PDF specialus pranešimas (7 didžiausios klaidos, kurias žmonės daro rinkdamiesi
odontologą ir kaip jų išvengti).

4.

eKnyga PDF formatu (Dantų priežiūros gidas).

5.

Kad Jūsų dantys būtų sveiki - 7 dalių mini kursas el. paštu.

6.

Audio MP3 (7 didžiausios klaidos, kurias žmonės daro rinkdamiesi odontologą ir kaip
jų išvengti).

7.

Video paskaita (Kaip teisingai valytis dantis, kad Jūsų šypsena visada būtų spindinti).
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8.

Nuolaidos 10%, 15% ar 20%. Ne pats geriausias pasirinkimas, nes dažnai nuolaidos
gali pritraukti ne pačius idealiausius klientus. Tai galėtų būti vienas paskutinių
variantų, alternatyvų.

Masažo terapeutai, Dietologai, Aeorobikos treneriai
Idėjos:
1.

Atspausdintas naujienlaiškis, siunčiamas paštu (1 psl.).

2.

El. naujienlaiškis su savaitiniais ar mėnesiniais patarimais.

3.

PDF specialus pranešimas (7 didžiausios klaidos, kurias žmonės daro
rinkdamiesi ............... ir kaip jų išvengti).

4.

eKnyga PDF formatu (Kaip išgauti/išreikalauti kuo daugiau iš savo ...............).

5.

Kad Jūsų savijauta būtų puiki - 7 dalių mini kursas el. paštu apie .............

6.

Audio MP3 (7 didžiausios klaidos, kurias žmonės daro rinkdamiesi ............... ir kaip jų
išvengti).

7.

Video paskaita (Slaptas “..........” metodas, padedantis per .... dienas pasiekti ............
ir jaustis puikiai).

8.

15-30 min nemokama konsultacija telefonu.

9.

30 min nemokamas susitikimas - konsultacija (naudokite tai kaip vieną paskutinių
variantų, nes nėra pats geriausias dalykas atiduoti už dyką tokią vertingą ir laiką
eikvojančią paslaugą. Geriausiai tai naudoti kaip įvertinimą - testą, po kurio seka
klausimai - atsakymai, parodantys kaip žmogus gali greičiau pasijausti geriau, o tada
- pasiūlomas gydymo/treniruočių kursas).

10. Parodomosios paslaugos - demonstraciniai seansai: Nemokamas rankų masažas,
Nemokamas pečių masažas, Nemokama aerobikos treniruotė, Nemokamas
treniruotės seansas su asmeniniu treneriu.
11. Kuponas: Perki 1 seansą, gauni 2.
12. Nuolaidos 10%, 15% ar 20%. Ne pats geriausias pasirinkimas, nes dažnai nuolaidos
gali pritraukti ne pačius idealiausius klientus. Tai galėtų būti vienas paskutinių
variantų, alternatyvų.

Seminarų, mokymų organizatoriai
Idėjos:
1.

Atspausdintas naujienlaiškis, siunčiamas paštu (1 psl.).

2.

El. naujienlaiškis su savaitiniais ar mėnesiniais patarimais.

3.

PDF specialus pranešimas (7 didžiausios klaidos, kurias žmonės daro ... srityje ir
kaip jų išvengti).
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4.

eKnyga PDF formatu (Kaip pasiekti ....... tikslą ir lengvai atlikti ...... užduotį. Pvz.: Kaip
įsigyti draugų ir daryti įtaką žmonėms. Dale Carnegie).

5.

7 dalių mini kursas el. paštu apie .............. (tema susijusi su jūsų seminaru, kursais,
mokymais).

6.

Audio MP3 (7 didžiausios klaidos, kurias žmonės daro ... srityje ir kaip jų išvengti).

7.

Video paskaita (Slaptas “..........” triukas, padedantis lengvai pasiekti/išmokti/
atlikti ............).

8.

15-30 min nemokama konsultacija telefonu.

9.

Nemokami demonstraciniai seminarai. Apytikslė trukmė: iki 2 val. Jų tikslas parodyti
keletą naudingų, pritaikomų metodų ..... srityje, o seminaro pabaigoje pasiūloma
mokytis .......... toliau tęstiniame kurse, programoje.

10. Perkate 1 bilietą, gaunate 2.
11. Nuolaidos 10%, 15% ar 20%. Ne pats geriausias pasirinkimas, nes dažnai nuolaidos
gali pritraukti ne pačius idealiausius klientus. Tai galėtų būti vienas paskutinių
variantų, alternatyvų.

Restoranai
Idėjos:
1.

Atspausdintas naujienlaiškis, siunčiamas paštu (1 psl.).

2.

El. naujienlaiškis su savaitiniais ar mėnesiniais pasiūlymais ir akcijomis.

3.

eKnyga PDF formatu (3 nepamirštamos vakarienės receptai, kurių nežino net pats
Jamie Oliver).

4.

7 dalių mini kursas el. paštu apie sveiką mitybą, idėjas pietums, vakarienei.

5.

Nemokamo deserto kuponas (galioja užsakant pietus restorane).

6.

Pirk vieną užkandį, kitas nemokamai - kuponas.

7.

Kuponas, suteikiantis privilegiją nelaukti eilėje.

8.

Kuponas, suteikiantis privilegiją gauti geriausią staliuką restorane.

9.

Nuolaidų kuponai 10%, 15% ar 20%. Šioje srityje žmonės yra įpratę gauti nuolaidų
kuponus, tad drąsiai tuo naudokitės.

Autoservisai
Idėjos:
1.

Atspausdintas naujienlaiškis, siunčiamas paštu (1 psl.).
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2.

El. naujienlaiškis su mėnesiniais automobilio priežiūros patarimais.

3.

PDF specialus pranešimas (7 didžiausios klaidos, kurias žmonės daro rinkdamiesi
autoservisą ir kaip jų išvengti).

4.

eKnyga PDF formatu (Kaip išgauti/išreikalauti kruopštaus ir profesionalaus
automobilio remonto).

5.

Kad Jūsų automobilis būtų saugus ištisus metus - 7 dalių mini kursas apie el. paštu.

6.

Audio MP3 (7 didžiausios klaidos, kurias žmonės daro rinkdamiesi autoservisą ir kaip
jų išvengti).

7.

Video paskaita (Kaip savarankiškai atlikti ......... patikrinimą prieš vykstant į ilgesnę
kelionę).

8.

15-30 min nemokama konsultacija telefonu apie automobilio problemas.

9.

30 min nemokamas automobilio patikrinimas (naudokite tai kaip vieną paskutinių
variantų, nes nėra pats geriausias dalykas atiduoti už dyką tokią vertingą ir laiką
eikvojančią paslaugą. Geriausiai tai naudoti kaip įvertinimą - testą, po kurio seka
klausimai - atsakymai, parodantys kaip Jūs greičiau galite išspręsti automobilio
problemas).

10. Nemokamos paslaugos: Nemokamas automobilio plovimas, Nemokamas ratų
subalansavimas, Nemokamas taksi arba parvežimas į namus, Nemokami pusryčiai
restorane, kol laukiama automobilio sutvarkymo.
11. Nuolaidos 10%, 15% ar 20%. Šioje srityje žmonės yra įpratę gauti nuolaidų kuponus,
tad drąsiai tuo naudokitės.

Viešbučiai
Idėjos:
1.

Atspausdintas naujienlaiškis, siunčiamas paštu (1 psl.).

2.

El. naujienlaiškis su savaitiniais ar mėnesiniais pasiūlymais ir akcijomis, informacija
apie viešbučio naujienas, renginius, vietas, kurias būtina pamatyti.

3.

El. knyga apie miestą (ar šalį), kuriame yra viešbutis. Šioje el. knygoje aprašomos
įdomiausios vietos, istorija, duodami žemėlapiai, maršrutai, kiti naudingi patarimai.

4.

Nemokamų pusryčių kuponas.

5.

Nemokamas standartinio kambario pakeitimas į Deluxe tipo kambarį kuponas.

6.

Nemokamas “parkingo” kuponas.

7.

Kuponas, suteikiantis privilegiją gauti geriausią staliuką restorane.

8.

Nemokamas kuponas į pramogų parką ar muziejų, jeigu užsako viešbutį.

9.

Nuolaidų kuponai 10%, 15% ar 20%. Šioje srityje žmonės yra įpratę gauti nuolaidų
kuponus, tad drąsiai tuo naudokitės.
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Grožio salonai
Idėjos:
1.

Atspausdintas naujienlaiškis, siunčiamas paštu (1 psl.).

2.

El. naujienlaiškis su savaitiniais ar mėnesiniais patarimais.

3.

PDF specialus pranešimas (7 didžiausios klaidos, kurias žmonės daro
rinkdamiesi ............... ir kaip jų išvengti).

4.

eKnyga PDF formatu (Kaip išgauti/išreikalauti kuo daugiau iš savo ...............).

5.

Kad jaustumėtė gražūs visus metus - 7 dalių mini kursas apie ........... el. paštu.

6.

Audio MP3 (7 didžiausios klaidos, kurias žmonės daro rinkdamiesi ............... ir kaip jų
išvengti).

7.

Video paskaita (Išbandytas “..........” metodas, padedantis per .... dienas
pasiekti ............ ir jaustis puikiai).

8.

15-30 min nemokama konsultacija telefonu su grožio specialistu.

9.

30 min nemokamas susitikimas - konsultacija (naudokite tai kaip vieną paskutinių
variantų, nes nėra pats geriausias dalykas atiduoti už dyką tokią vertingą ir laiką
eikvojančią paslaugą. Geriausiai tai naudoti kaip įvertinimą, po kurio seka klausimai atsakymai, parodantys kaip žmogus gali lengvai prižiūrėti savo nagus, plaukus, odą,
o tada - pasiūloma grožio procedūrų programa).

10. Nemokami demonstraciniai seansai: nemokama makiažo pamoka, nemokamas
pedikiūro/manikiūro seansas.
11. Nuolaidos 10%, 15% ar 20%. Ne pats geriausias pasirinkimas, nes dažnai nuolaidos
gali pritraukti ne pačius idealiausius klientus. Tai galėtų būti vienas paskutinių
variantų, alternatyvų.

Teisininkai
Idėjos:
1.

Atspausdintas naujienlaiškis, siunčiamas paštu (1 psl.).

2.

El. naujienlaiškis su savaitiniais ar mėnesiniais patarimais.

3.

PDF specialus pranešimas (7 didžiausios klaidos, kurias žmonės daro pasirinkdami
teisininką ir kaip jų išvengti. Arba: 7 didžiausios klaidos, kurias daro įmonės
sudarydami darbo sutartis ir kaip jų išvengti).

4.

eKnyga PDF formatu (Kaip žinoti ko reikalauti iš teisinių paslaugų įmonės ir kaip
vertinti teisininko atliktą darbą).

5.

7 dalių mini kursas el. paštu apie darbo teisę/mokesčių teisę (ir pan.).
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6.

Audio MP3 (7 didžiausios klaidos, kurias žmonės daro pasirinkdami teisininką ir kaip
jų išvengti. Arba: 7 didžiausios klaidos, kurias daro įmonės sudarydami darbo sutartis
ir kaip jų išvengti).

7.

15 min nemokama teisinė konsultacija telefonu.

8.

30 min nemokamas susitikimas - konsultacija (naudokite tai kaip vieną paskutinių
variantų, nes nėra pats geriausias dalykas atiduoti už dyką tokią vertingą ir laiką
eikvojančią paslaugą. Geriausiai tai naudoti kaip įvertinimą - testą, po kurio seka
klausimai - atsakymai, parodantys kaip žmogui galite padėti greičiau išspręsti jo
problemas ir pasiūlote savo teisines paslaugas).

Finansininkai
Idėjos:
1.

Atspausdintas naujienlaiškis, siunčiamas paštu (1 psl.).

2.

El. naujienlaiškis su savaitiniais ar mėnesiniais patarimais.

3.

PDF specialus pranešimas (7 didžiausios klaidos, kurias žmonės daro pasirinkdami
finansininką ir kaip jų išvengti. Arba: 7 didžiausios klaidos, kurias daro įmonės
tvarkydamos savo buhalteriją ir kaip jų išvengti).

4.

eKnyga PDF formatu (Kaip žinoti ko reikalauti iš finansinių paslaugų įmonės ir kaip
vertinti finansininko atliktą darbą).

5.

7 dalių mini kursas el. paštu apie finansų planavimą.

6.

Audio MP3 (7 didžiausios klaidos, kurias žmonės daro pasirinkdami finansininką ir
kaip jų išvengti. Arba: 7 didžiausios klaidos, kurias daro įmonės tvarkydamos savo
buhalteriją ir kaip jų išvengti).

7.

15 min nemokama konsultacija telefonu.

8.

30 min nemokamas susitikimas - konsultacija (naudokite tai kaip vieną paskutinių
variantų, nes nėra pats geriausias dalykas atiduoti už dyką tokią vertingą ir laiką
eikvojančią paslaugą. Geriausiai tai naudoti kaip įvertinimą - testą, po kurio seka
klausimai - atsakymai, parodantys kaip žmogui galite padėti greičiau išspręsti jo
finansines problemas ir pasiūlote savo paslaugas).

Remonto meistrai
Idėjos:
1.

Atspausdintas naujienlaiškis, siunčiamas paštu (1 psl.).

2.

El. naujienlaiškis su savaitiniais ar mėnesiniais patarimais.

3.

PDF specialus pranešimas (7 didžiausios klaidos, kurias žmonės daro samdydami
remonto meistrą ir kaip jų išvengti).
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4.

eKnyga PDF formatu (Kaip žinoti ko reikalauti iš remonto meistro ir kaip prižiūrėti jo
darbą).

5.

7 dalių mini kursas el. paštu apie namų ūkio priežiūrą.

6.

Audio MP3 (7 didžiausios klaidos, kurias žmonės daro samdydami remonto meistrą ir
kaip jų išvengti).

7.

15 min nemokama konsultacija telefonu.

8.

30 min nemokamas susitikimas - konsultacija (jeigu atliekama teisingai, tai labai
tikėtina, kad bus gautas užsakymas remontui).

9.

Nuolaidų kuponai: 10-20% nuolaida stogo remontui, 10-20% nuolaida sienų dažymui,
10-20% nuolaida santechnikos darbams ir t. t.

El. parduotuvės
Idėjos:
1.

El. naujienlaiškis su savaitiniais ar mėnesiniais pasiūlymais, akcijomis, žaidimais.

2.

Elektroninis 10-20% nuolaidų kuponas.

3.

Nuolaidų kodai įvairioms produktų kategorijoms.

4.

PDF specialus pranešimas (Geriausios idėjos dovanoms, Geriausios idėjos namų
interjerui, Kaip nebrangiai įrengti savo namus).

5.

eKnyga PDF formatu (Produktų katalogas, Akcijinių produktų katalogas).

6.

Virusinis masalas: rekomenduok mus savo draugams ir gauk nemokamą pakvietimą į
koncertą, spektaklį, renginį (partnerystės marketingas, kai Jūs reklamuojate savo el.
parduotuvę, tačiau mainais suteikiate savo partnerių įsteigtą dovaną).

7.

Kuponas 3 nemokamiems produktų pristatymams (būtina nurodyti ir paslaugos
vertę).

NT pardavėjai
Idėjos:
1.

El. naujienlaiškis su savaitiniais ar mėnesiniais NT pasiūlymais, rinkos naujienomis.

2.

PDF specialus pranešimas (7 didžiausios klaidos, kurias žmonės daro rinkdamiesi
būstą ir kaip jų išvengti).

3.

eKnyga PDF formatu (Svarbiausi klausimai, kuriuos būtina išsiaiškinti/užduoti NT
pardavėjui, prieš perkant būstą).

4.

Audio MP3 (7 didžiausios klaidos, kurias žmonės daro rinkdamiesi būstą ir kaip jų
išvengti).
51

MARTYNAS SAIKUS

5.

Power Point Slide Show prezentacija apie Jūsų parduodamą NT.

6.

Video prezentacija apie Jūsų parduodamą NT.

7.

Nemokamos konsultacijos dėl paskolos gavimo galimybių.

8.

Nusprendus pirkti būstą: nemokamas dokumentų sutvarkymas, nemokama interjero
dizainerio konsultacija, baldai su ženklia nuolaida iš “X” baldų salono, remonto darbai
su ženklia nuolaida iš “X” įmonės (Jūsų partnerių pasiūlymai - partnerystės
marketingas).
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APRAŠYKITE SAVO DOVANĄ
Kokią vertę jūs kuriate? Ar tai video, ar PDF, ar susitikimas ir pagalba?
Pagal aukščiau esančius tekstų kūrimo algoritmus paruoškite dovanos antraštę, naudą
žmogui ir paskatinkite juos veikti - palikti jums savo el. pašto adresą ir kitus pageidaujamus
kontaktus (kitame puslapyje pavyzdžiai).
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PAVYZDŽIAI
www.StogoDanga.lt

Dovanos puslapis:

Padėka po el. pašto adreso įvedimo:
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www.saikus.lt
Dovanos puslapis:
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Padėka po el. pašto adreso įvedimo:

Pasiūlymas:
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2. JŪSŲ FOLLOW-UP EL. LAIŠKŲ
KAMPANIJA
www.stogodanga.lt 7 el. laiškų pavyzdžiai:

#1 laiškas: Knygos pdf’as - SIUNČIAMAS IŠ KARTO
Siuntėjas: Eugenijus Mačiukas
Subject: (Jūsų knyga) 7 patarimai, kaip uždengti stogą už protingą kainą ir be streso
--Sveiki,
Dėkoju, kad užsakėte knygą “7 svarbūs patarimai, kaip uždengti stogą už protingą kainą ir be
streso”.
>>Spauskite čia ir atsisiųskite knygos PDF<<
Šios mažytės, bet svarbios knygos tikslas - pasidalinti su jumis ilgamete patirtimi ir padėti jums
greitai susivokti gana sudėtingoje stogų dangos srityje, sutaupyti apčiuopiamą sumą pinigų ir
pamiršti stresą, kuris neretai “apsilanko” statybos darbų įkarštyje.
Pagarbiai,
Eugenijus Mačiukas
mob. 8 656 29133
el. p. info@stogodanga.lt
P.S. Jeigu kartais kils klausimų ar norėsite pasitarti, labai kviečiu paskambinti man ir aš asmeniškai
padėsiu jums išsirinkti tokią stogo dangą, kurios ieškojote. Net jeigu jūs nusprendėte pirkti stogo
dangą kitur, bet ieškote daugiau informacijos, vis tiek man paskambinkite - man tikrai nesunku
padėti ir jums patarti.
#2 laiškas: 1 patarimas - SIUNČIAMAS PO 2-jų dienų
Siuntėjas: Eugenijus Mačiukas
Subject: (Video) Stogo dangos sąmatos - kaip nelikti apgautam?
--Sveiki,
Tikiuosi, kad knygą, kurią jūs gavote užvakar jums įdomi ir naudinga. Tačiau aš pagalvojau, kad
jums dar patogiau bus viską pamatyti video apžvalgose.
Todėl dalinuosi labai vertingomis įžvalgomis apie stogo dangos sąmatas ir kaip išvengti
apgavysčių..
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Stogų pardavėjų yra labai daug, todėl labai svarbu žinoti, kaip turi būti skaičiuojama stogo dangos
sąmata ir į ką turite atkreipti dėmesį, kad vėliau netektų sumokėti brangiau.
Kviečiu pasižiūrėti video, kuriame parodysiu netikslias sąmatas ir kaip jos “suvilioja” mažiau
patyrusius užsakovus:
http://stogodanga.lt/kaip-skaiciuojamas-stogas-samatu-palyginimas/
Pagarbiai,
Eugenijus Mačiukas
mob. 8 656 29133
el. p. info@stogodanga.lt
P.S. Jeigu kartais kils klausimų ar norėsite pasitarti, labai kviečiu paskambinti man ir aš asmeniškai
padėsiu jums išsirinkti tokią stogo dangą, kurios ieškojote. Net jeigu jūs nusprendėte pirkti stogo
dangą kitur, bet ieškote daugiau informacijos, vis tiek man paskambinkite - man tikrai nesunku
padėti ir jums patarti.
#3 laiškas: 2 patarimas - SIUNČIAMAS PO 4-ių dienų
Siuntėjas: Eugenijus Mačiukas
Subject: Kokį stogą geriausiai projektuoti?
--Sveiki,
Projektuojant namą, dažnai kyla klausimas, kokį pasirinkti stogo tipą: vienšlaitį, dvišlaitį ar daugiau
šlaitų? Tenka išgirsti klausimą: kiek pabrangs stogo komplektas, jei bus pasirinktas dvišlaitis stogas
vietoje vienšlaičio.
Jūsų patogumui sukūriau video apžvalgą, kurioje gyvai demonstruoju kainų pokyčius prie įvairių
tipų stogo.
Kviečiu pasižiūrėti:
http://stogodanga.lt/kiek-sudetingu-formu-stogai-brangesni-uz-vienaslaicius-stogus/
Pagarbiai,
Eugenijus Mačiukas
mob. 8 656 29133
el. p. info@stogodanga.lt
P.S. Jeigu kartais kils klausimų ar norėsite pasitarti, labai kviečiu paskambinti man ir aš asmeniškai
padėsiu jums išsirinkti tokią stogo dangą, kurios ieškojote. Net jeigu jūs nusprendėte pirkti stogo
dangą kitur, bet ieškote daugiau informacijos, vis tiek man paskambinkite - man tikrai nesunku
padėti ir jums patarti.
#4 laiškas: 3 patarimas - SIUNČIAMAS PO 7-ių dienų
Siuntėjas: Eugenijus Mačiukas
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Subject: Kokią stogo dangą geriausiai pasirinkti?
--Sveiki,
Kiekvieną dieną sulaukiu klausimų kokią stogo dangą geriausiai pasirinkti - biudžetas, kokybė,
esminiai stogų skirtumai?
Kad jums būtų paprasta ir lengva suprasti visus niuansus, parengiau 3 svarbius straipsnius šia tema:
1) Kaip atrodo stogai už mažą kainą?
http://stogodanga.lt/taip-atrodo-stogai-uz-maza-kaina/
2) Kas geriau - skardinis ar šiferinis stogas? (Video)
http://stogodanga.lt/kas-geriau-skardinis-ar-siferinis-stogas/
3) Svarbiausi skirtumai tarp matinės ir blizgios skardos (Video)
http://stogodanga.lt/matines-ir-blizgios-skardos-skirtumai/
Tikiuosi tai padės greičiau suprasti svarbiausius niuansus ir lengviau išsirinksite tai, ko norite.
Pagarbiai,
Eugenijus Mačiukas
mob. 8 656 29133
el. p. info@stogodanga.lt
P.S. Jeigu kartais kils klausimų ar norėsite pasitarti, labai kviečiu paskambinti man ir aš asmeniškai
padėsiu jums išsirinkti tokią stogo dangą, kurios ieškojote. Net jeigu jūs nusprendėte pirkti stogo
dangą kitur, bet ieškote daugiau informacijos, vis tiek man paskambinkite - man tikrai nesunku
padėti ir jums patarti.
#5 laiškas: 4 patarimas - SIUNČIAMAS PO 10 dienų
Siuntėjas: Eugenijus Mačiukas
Subject: Paslaptis, kurią nutyli daugelis stogdengių..
--Sveiki,
Labai svarbu turėti gerus meistrus. Kad ir kokia kokybišką stogo dangą įsigysite, prasti meistrai gali
viską sugadinti.
Ir nemažai stogdengių kai ką nutyli.. O tai gali jums kainuoti ne tik pinigus, bet ir sugadintą skardą..
Kviečiu pasižiūrėti:
http://stogodanga.lt/skardos-kirpimas-su-adatinemis-zirklemis/
Pagarbiai,
Eugenijus Mačiukas
mob. 8 656 29133
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el. p. info@stogodanga.lt
P.S. Jeigu kartais kils klausimų ar norėsite pasitarti, labai kviečiu paskambinti man ir aš asmeniškai
padėsiu jums išsirinkti tokią stogo dangą, kurios ieškojote. Net jeigu jūs nusprendėte pirkti stogo
dangą kitur, bet ieškote daugiau informacijos, vis tiek man paskambinkite - man tikrai nesunku
padėti ir jums patarti.
#6 laiškas: 5 patarimas - SIUNČIAMAS PO 14 dienų
Siuntėjas: Eugenijus Mačiukas
Subject: Kaip pasirinkti stogo plėvelę?
--Sveiki,
Stogo plėvelei taupyti negalima. Tai labai svarbus elementas.
Kviečiu pasižiūrėti gyvai eksperimentą, kuriame pamatysite į ką atkreipti dėmesį, kad plėvelė
neplyštų, o meistrai nuo jūsų nenuslėptų svarbių detalių.
Eksperimentas:
https://www.youtube.com/watch?t=24&v=BkOg6UB6yvk
Pagarbiai,
Eugenijus Mačiukas
mob. 8 656 29133
el. p. info@stogodanga.lt
P.S. Jeigu kartais kils klausimų ar norėsite pasitarti, labai kviečiu paskambinti man ir aš asmeniškai
padėsiu jums išsirinkti tokią stogo dangą, kurios ieškojote. Net jeigu jūs nusprendėte pirkti stogo
dangą kitur, bet ieškote daugiau informacijos, vis tiek man paskambinkite - man tikrai nesunku
padėti ir jums patarti.
#7 laiškas: 6 patarimas - SIUNČIAMAS PO 20 dienų
Siuntėjas: Eugenijus Mačiukas
Subject: Lietaus nuvedimo sistema - kurią pasirinkti?
--Sveiki,
Skirkite minutę savo laiko ir aš jums pateiksiu keturias kokybiškų latakų savybes. Tai gerokai
palengvins tinkamos lietaus nuvedimo sistemos pasirinkimą.
Žiūrėti video:
http://stogodanga.lt/keturios-kokybisku-metaliniu-lataku-savybes/
Pagarbiai,
Eugenijus Mačiukas
mob. 8 656 29133
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el. p. info@stogodanga.lt
P.S. Jeigu kartais kils klausimų ar norėsite pasitarti, labai kviečiu paskambinti man ir aš asmeniškai
padėsiu jums išsirinkti tokią stogo dangą, kurios ieškojote. Net jeigu jūs nusprendėte pirkti stogo
dangą kitur, bet ieškote daugiau informacijos, vis tiek man paskambinkite - man tikrai nesunku
padėti ir jums patarti.
#8 laiškas: Ar leisite jums padėti (paskutinis email) - SIUNČIAMAS PO 22 dienų
Siuntėjas: Eugenijus Mačiukas
Subject: Ar leisite jums padėti?
--Sveiki,
Taigi, per kelias savaites su jumis pasidalinau daugybe praktiškų patarimų apie tai, kaip pasirinkti
stogo dangą, kaip vertinti darbų ir produktų sąmatas ir kitus svarbius stogo dangos klausimus.
Labai tikiuosi, kad tai jums buvo naudinga ir suteikė daugiau aiškumo apie šį itin svarbų namų
statybos sritį.
Taip pat noriu jūsų paklausti - ar leisite jums padėti?
Tikiu, kad mūsų įmonės patirtis ir nuoširdus bei atsakingas požiūris į klientą jums suteiks daugiau
pasitikėjimo, todėl kviečiu man paskambinti ir aš jums padėsiu:
Išsirinkti geriausią stogo dangą už priimtiniausią kainą.
Per visą šį laiką galėjote įsitikinti, kad į darbą žiūriu atsakingai ir kruopščiai, ir aš žinau, kad galime
jums būti profesionalūs pagalbininkai ir tiekėjai.
Paskambinkite man tel. 8 656 29133 arba parašykite el. paštu info@stogodanga.lt ir mes operatyviai
kibsime į darbus!
Dar kartą dėkoju už jūsų laiką ir linkiu jums sklandžių statybų!
Pagarbiai,
Eugenijus Mačiukas
mob. 8 656 29133
el. p. info@stogodanga.lt

61

MARTYNAS SAIKUS

JŪSŲ FOLLOW-UP EL. LAIŠKŲ TEKSTAI
(5-7 el. laiškai)
1.
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2.
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7.
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