
Kelias, kuriuo einame



El.prekyba – sunkus verslas



Apžvelgsime @ Best Internet 2013

• Kodėl neišlaidaujame reklamai? 

• Kaip parduodame be investicijų reklamai?

• IMK.LT „kitokia“ el.parduotuvė ar parduotuvė internete? 

• Požiūris į vartotoją ir kaip tai padeda parduoti.

• Konkurenciniai pranašumai .• Konkurenciniai pranašumai .

• Iššūkiai, su kuriais susiduriame.



Faktai (2013 09)

• Nuolatinis ir stabilus pardavimų augimas 

• Nuo 2010 m. daugiau nei 140 tūkst. aptarnautų klientų

• tik 5 darbuotojai!



Kodėl neišlaidaujame reklamai? 



Daugiau yra mažiau 

LIETUVIŠKAS



Reklamos planas “buldozeris”



“Žiniasklaida”?

Visiškai nuogos įžymybės

susprogdino seksualaus 

skandalo bombą!



“Reklamos” pozicijos?

Visiškai nuogos įžymybės

susprogdino seksualaus 

skandalo bombą!
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Skaityti daugiau...
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“Parodymai”?

Visiškai nuogos įžymybės susprogdino

seksualaus skandalo bombą! (5897)
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Skaityti daugiau...
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus 
lacinia metus vitae lacus accumsan eleifend. Donec nisi justo, 
scelerisque venenatis nulla at, sollicitudin conseq uat risus. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing 
elit. Vivamus lacinia metus vitae lacus accumsan 
eleifend. Donec nisi justo, scelerisque venenatis 
nulla at, sollicitudin consequat risus. Nam luctus 
enim ornare dapibus iaculis. Suspendisse potenti. 
Nullam non feugiat...

R EK LA M A



Turinys ir auditorija

Visiškai nuogos įžymybės susprogdino

seksualaus skandalo bombą! (5897)
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Skaityti daugiau...

LA BA I

G ER A S

R
E

K
L

A
M

A Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus 
lacinia metus vitae lacus accumsan eleifend. Donec nisi justo, 
scelerisque venenatis nulla at, sollicitudin conseq uat risus. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing 
elit. Vivamus lacinia metus vitae lacus accumsan 
eleifend. Donec nisi justo, scelerisque venenatis 
nulla at, sollicitudin consequat risus. Nam luctus 
enim ornare dapibus iaculis. Suspendisse potenti. 
Nullam non feugiat...

Kas nors “mato”?
Kas mato? Ką mato? Kokia auditorija (kokybė)?



Reklamos tikslas 

PARDUOTI! PARDUOTI! PARDUOTI!

CPM:  1000 / 10 Lt (Delfi ~20 Lt, tinklai 6-12 Lt)

1.000 Lt = 10.000 parodymų

CTR: 1% (realiau 0,1%)

100 lankytojų100 lankytojų

CR: 1% (realiau 0,1 – 0,5%)

Rezultatas: tik 1 pirkėjas!

Taip, yra “post view” / 30 d. KIEK ir U Ž KIEK?



Biudžetas įvaizdžiui?

Yra geresnių (patikimesnių) būdų!Yra geresnių (patikimesnių) būdų!

P.S. Netaikoma “palaikymui”



Reklama ar atsakymas į klausimą?
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Štai kodėl neišlaidaujame reklamai!
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Tai ką daryti?



Kaip  aptarnauja IMK.LT? 



Sprendimas!



Nuolat tarp lyderių

• ko gero kokybiškiausias aptarnavimas rinkoje 

• labai palanki teigiama klientų nuomonė

• neformalus technologinis lyderis 

• vienas iš geros praktikos kūrėjų rinkoje

• 2013 m. el.parduotuvė Nr. 1 (ComputerBild)



“Kitokia” interneto parduotuvė

Tikslas – perkelti klientams įprastus procesus:

“Patarkit, ką pirkti, kaip išsirinkti?”

“Kokia šios prekės specifikacija?”

“Laba diena, ieškau konkrečios prekės.”

“Ar galiu pirkt išsimokėtinai? Apiforminkit, prašau.”

“Rietavo turguj mačiau pigiau”

Viskas kaip parduotuvėje, tik internete!Viskas kaip parduotuvėje, tik internete!



Pardavimų dinamika 2012 vs 2013



Aukščiausi klientų vertinimai

www.imk.lt/kokybe



Klientų geografija

• 44% klientų  periferijoje. 
Manome, kad dėl aptarnavimo specifikos, nes eliminuojame nerimą ir baimes.



Komunikacijos šaltiniai (CRM pardavimai)

� “pranešk ko ieškai”

� “klausk apie prekę”

� “pasiūlyk savo kainą”

� užklausos el.paštu

� praleisti skambučiai

� affiliate užklausos 



Pardavimai pagal tipą (2012)

Įprasta ePrekyba

IMK.LT specifika

Sunkiai nukopijuojamas konkurencinis pranašumas.

Reikalauja ne tik technologijos, bet ir know-how



Pardavimų tipo apyvartos (2012)

• Brangesnės prekės (konsultacijos)

• Komplektai ir dideli pirkimai



CRM: užklausos

� visos užklausos valdomos (prioritetai, rolės ir pan.)

help desk tickets principas



CRM: užklausos

� iš karto matoma esminė pradinė info



CRM: visos prekės ir tiekėjai

Tiekėjai:

� likučiai

� savikainos

� kainos ir RRP

Klientui:

� kainos lankstumas

� operatyvumas



CRM: pasiūlymo (pardavimo) sąlygų valdymas

� galimybė riboti nepalankius atsiskaitymo metodus

� galimybė nerodyti atskirų pasiūlymo prekių kainų

� galimybė nustatyti pasiūlymo galiojimo trukmę

� galimybė koreguoti pardavimo kainą

� galimybė įtraukti prekę, nesančią įprastame asortimente



Integracija: sąlygos > pasiūlymas > krepšelis



CRM: kliento “nepameta”. Komunikacija mėnesiais :)

užklausa      2011 07 24
pardavimas 2011 08 26



Užsakymo prekių administravimas

� patrauklesnis, kuris leidžia uždirbti

� priimtinesnis, kurio likučiai tikslūs (nebereikia skambinti)

� priimtinesnis, kuris suteikia atidėjimą



Viena aplinka (programa)

� asortimento valdymas: tiekėjai, prekės

� kainodara: bendra (visiems) ir individuali (klientui)

� informacija apie klientus

� komunikacija su klientais

� pardavimas

� užsakymų administravimo procesai� užsakymų administravimo procesai

� pirminės apskaitos dokumentai

Outlook: tik partneriai ir vidinė komunikacija

EFEKTYVUMAS
1 darbuotojas: iki 600 uždavinių per dieną! *



Klaidos

Visiškai atsisakyti reklamos
Derinti skirtingus kanalus,  ieškoti tinkamos jų proporcijos.

Technologijos kartais gąsdina klientusTechnologijos kartais gąsdina klientus
Nereikia labai viršyti lankytojo lūkesčių.



Iššūkiai

Naujų klientų pritraukimas
Derinti skirtingus kanalus, ieškoti tinkamos jų proporcijos.

Tinkami reklamos kanalai ir partneriai
Nesakome reklamai “ne”, bet norime lygiaverčių sąlygų:Nesakome reklamai “ne”, bet norime lygiaverčių sąlygų:

“užtikrintas variantas” = užtikrinta dalis užtikrinto uždarbio ☺

Neperlenkti su vystymu
Įdėja veja idėją (problemos sprendimas gimdo funkcionalumą)

Lėšos skiriamos “kosmodromo statybai”



Ačiū!

���� JURGIS GYLYS���� JURGIS GYLYS

jurgis@imk.lt

+370 611 55880

A.Juozapavičiaus 6/2, Vilnius


