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Kam Jūsų
produktas skirtas?

Idealus klientas



Kokią problemą jūsų 
produktas išspręs Jūsų 

idealiam klientui?
TRANSFORMACIJA



Jūsų parduotuvė turi būti vientisa. Jeigu norite turėti skirtingų produktų kolekcijų – raskite 

jiems bendrą temą, tegu jie vienas kitą papildo.

Jūsų produktų kolekcija

Papildoma Pagrindinė kolekcija Papildoma



Kaip produktai papildo vieni kitus?

Dėl kokių produktų žmonės galėtų grįšti?

Kai dėlioji savo kolekciją 
visada apgalvok:



Kainodara

• Medžiagos

• Darbo laikas

Gamybos 
išlaidos

• Pakuotės

• Fotografija

• Etsy mokesčiai+ Paypalas+kt.

• Reklama

Kitos 
išlaidos

• Iš kažko gyventi reikia!Pelnas

Mažmeninė
kaina



Nuotraukos atkreipia dėmesį – aprašymai parduoda

Savybės
Dydžiai

Išmatavimai

Sudėtis

spalvos

01

Teikiama nauda
Kaip šis produktas išpręs Jūsų idealaus 

kliento problemas

02

Produktų aprašymai



Klientų atvedimas
Kaip pirkėjas apie mus sužinos bei nuspręs, kad 

prekės jam reikia?

Pirkimas Pirkimo procesas svetainėje

Backend Kas atsitinka, kai įkrenta užsakymas?

Po pirkimo Ką gauna klientas po pirkimo?

Pakartotiniai pirkimai
Ką mes darome, kad klientas vėl pas mus 

apsipirktų?

Pirkimo procesas



„Prekybcentriai“
Amazon, Ebay, Etsy..
Privalumai Trūkumai

Pasitikėjimas

Saugumas

Platformos atvedamas srautas

Mažesnė konkurencija 

Lengvesnis prasimušimas į užsienio rinkas

Didelė pardavėjų bendruomenė

FBA

Pardavimo mokesčiai

„Primestos“ taisyklės

Priklausomybė

Praskiesta rinka

Unikalumo trūkumas

Sudėtingas administravimas

Įvairios sąlygos produktams



Nuomuota vs personal

+Nereikia serverio, viskas cloude

+nereikia instaliuoti

+velniškai patogu

-transakcijos mokesčiai

-planai

+supportas

+“atidirbtos“ sąsajos, automatiniai 

atnaujinimai

+pigiau (nėr mėnesinio)

+viskas tikrai tau priklauso

-amžni atnaujinimai ir suderinamumai

-nėr normalaus supporto

+pilna appsų (mokamų nemokamų)

-neturint patirties yra reikalų susiinstaliuoti

-neturint patirties yra reikalų pasidaryt 

patogiai, gražiai, pilno funkcionalumo



Pirkimo procesas svetainėje

Ateina į svetainę Išsirenka produktą
Išsirenka savybes 
(dydžius spalvas..)

Paspaudžia „pirkti“

Suveda savo 
adresą

Susikuria savo 
vartotoją 

parduotuvėje

Išsirenka mokėjimo 
būdą

Apmoka užsakymą

Paysera

Opay

Stripe

Apple Pay

Parodyti susijusius 

produktus? Kuponai, perkant 

daugiau prekių, nemokamas 

pristatymas?

Nubyrantys klientai

Ar aiškūs dydžiai?

Ar aiški parduotuvės politika?

Ar aiški pristatymo kaina, 

sąlygos?

Gražinimas?

Naujienlaiškiui 

užsiregistruoja?

Arba neapmoka! Kodėl?

Krepšelio priminimas?



„Backend“ arba viduriai

Įkrenta užsakymas
Eini pagaminti/

supakuoti
Kurjeris/paštas

Išsiuntimo 
patvirtinimas

Likučio valdymas Lipdukų formavimas Trackinimo kodas
Automatinė sąskaita?

Užsakymo patvirtinimas



Kas atsitinka poto?

Klientas gauna 
užsakymo 

patvirtinimą
+ sąskaitą

Patvirtinimas
+trakinimas

Atsiliepimo 
paprašymas



Optimizavimas paieškos varikliams

Kiekviena platforma turi savas taisykles nes jos naudojamos skirtingai

Testavimas, testavimas, testavimas

Negali iaškart žinoti, kas tiks tavo produktui ir brandui

Ilgalaikė strategija

Turi užsidirbti Googlės „patvirtinimą“ kad tu esi „geras“ šaltinis

Puikiai veikia turinio marketingas

Nukreiptas į 90% 

Išoriniai linkai

Kuo daugiau linkų ves pas tave į svetainę, tuo googlė labiau tave mylės



Čia pasakojama Jūsų brando istorija per nuotraukas

Tai taip pat yra kanalas „apšildyti“ žmones ir supažindinti juos su savo brandu

Kooperuokitės su kitais pardavėjais

Darykite bendrus Giveaways, komentuokite, likinkite vieni kitų nuotraukas

Nedėkite nuolatinių postų pirk, pirk, pirk

Kurkite įdomų, naudingą, įkvėpiantį, pamokantį juokingą turinį. 

Įsigykite Brand Rep, arba skatinkite savo klientus dalintis 

nuotraukomis. ATSILIEPIMAI

Tegu nuotraukas fotografuoja kiti

Būkite nuoseklūs 

Susidėliokite savo postus į ateitį. Naudokite pvz Later.com



Galima pasiekti vyresnę auditoriją

Kas yra tavo idealus klientas?

Bendruomenės kūrimas

Žmonės lengviau perka iš tų, su kuriais bendrauja

Facebook grupės

Didesnis pasiekiamumas, didesnis bendruomeniškumas

Nereikia taip kruopščiai sekti bendro vizualo

Nėra grido kaip instagrame

Turinio pernaudojimas

Nevisi tave seka per visus kanalus



Tai vaizdinis paieškos variklis

Strategiškai naudojant gali nemokamai atsivest krūvas srauto

Dar nėra užpildytas brandų

Mažesnė konkurencija

Galima automatizuoti. 

Nereikia kasdieną ten sėdėti, lengva pernaudoti turinį. Automatizavimui rekomenduoju

Tailwind app.

Nereikia savęs rodyti

Tai nėra socialinis tinklas, todėl jokių storių, kalbėjimo, rodymo, gali likti „visai už kadro“

Blogų strategija sugaudo tuos 90%

Kurie gali net nesuvok, kad jiems reikia tavo parduodamo produkto



Naujienlaiškių gavėjų sąrašas yra tavo

Jis nepriklauso nuo Facebooko, insta ir tt

Naujienlaiškių siuntimas nekainuoja (išskyrus provideris)

Skirtingai negu mokama reklama, influenciariai ir pan.

Pasiekiamumas ir susidomėjimas

Žmonės, kurie užsirašė į tavo naujienlaiškį jau išreiškė susidomėjimą tavo brandu

Visiškas automatizavimas

Sąsaja su svetaine ir sukurti automatiniai personalizuoti laiškai įvairioms situacijoms

Dubliuojamas įdomus turinys

Galima visiškai dubliuoti ką rašai instagrame, nes nevisa auditorija tave seka 

visuose kanaluose



Kada apsimoka mokama 
reklama?

Testavimas Konvertuojančių 

produktų reklamavimas



Kaip žinoti ar
tai ką darau veikia?



Ar mano parduotuvė 
suoptimizuota
pardavimui?

Konversijų Rodiklis



Matematika

Tikslas į rankas 1000 eur

Reikia parduoti už 2000 eur

Vidutinė kaina 50 eur

Per mėn parduotos prekės 40 vnt

Konversijos rodiklis (SALES/VISITS*100% =2%)

Per mėn į parduotuvę reikia pritraukti 2000 VISITS



Kodėl konversijų
rodiklis mažas?



Pavyzdinė srauto strategija 1

Šaltas srautas

Instagram influencialiai

Pinterest

Facebook ads

Šiltas srautas

Facebook ads retarget visus svetainės lankytojus

Facebook ads retarget Instagramo engagement

Naujienlaiškis

Instagramo organinis turinys

Pakartotiniai pirkimai

Naujienlaiškis apie naują produktą / akciją

Facebook retarget reklama

Instagram organinis srautas



Pavyzdinė srauto strategija 2

Šaltas srautas

Facebook ads

Google ads

Google SEO

Šiltas srautas Facebook ads retarget visus svetainės lankytojus

Pakartotiniai pirkimai Facebook ads retarget reklama



Didmeninė
prekyba



• Mažiausia taikoma 50%

• Vienu metu padaromas didelis pardavimas. 

• Didmeniniai užsakymai yra planuojami į priekį, todėl turi darbo 

net ir tada, kai tavo mažmeninis klientas dar negalvoja apie to 

sezono prekių pirkimą.

• Didėja tavo brando žinomumas.

Bendri patarimai dėl didmenos:

• Nusistatykite minimalų užsakymo kiekį

• Nustatykite prekių krepšelio sumą, nuo kurios JŪS sumokėsite 

už siuntimą

• Laiko terminai, per kurį įvykdysite užsakymą

• Dosni gražinimo/keitimo politika



Didmeninė prekyba

• Suraskite potencialias parduotuves, pagalvokite ar jose apsiperka ir 

Jūsų idealus klientas

• Sužinokite kiek įmanoma daugiau apie žmogų, kuris atsakingas už 

pirkimą

• Sukurkite savo prekių katalogą 

• Parašykite laišką įrodydami, kodėl Jūs ir parduotuvė 

skirti vieni kitiems

• Visada labai aiškiai išaiškinkite, kiek kur už ką

jiems reiks sumokėti ir kokios yra Jūsų sąlygos


