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1. ĮVADAS
MARLO projektu siekiama gerinti kaimo vietovių MVĮ
konkurencingumą įvedant metodinį mokymo įrankį vietinių ir
ekologiškų maisto produktų rinkodaroje, ir skatinti darnų kaimo
vietovių vystymąsi. Projektas remiasi LdV programos projektu
ProudFarmer, kuris sėkmingai įgyvendintas 2010 metais.
Šis dokumentas yra Metodinio mokymosi įrankio – Vietinių ir
ekologiškų maisto produktų rinkodara – sukurto MARLO projekto
konsorciumo (2013- 2015), įgyvendinto pagal ES Leonardo da Vinci
programą, besimokančiojo vadovas.
Vadovas suteikia galimybę peržvelgti MARLO mokymosi įrankį ir duoda keletą patarimų kaip juo
naudotis: kaip atskirus mokymosi išteklius (besimokantiems savarankiškai) ar kaip siūlomos
mokymosi programos dalį.

2. BENDROJI INFORMACIJA
Žemės ūkio srityje yra daug mažų įmonių gaminančių tuos pačius produktus tai pačiai rinkai. Tokie
ūkininkai yra labai priklausomi nuo rinkos svyravimų. Būdas įveikti šiuos iššūkius yra gaminti
ypatingus produktus su pridėtine verte arba nišinus produktus.
Viena iš “tendencijų”, kurią galima laikyti nišine produkcija (apie 2 % ES maisto rinkos) yra
ekologinis ūkininkavimas, kuris suteikia daug naudos vartotojams, aplinkai ir vietinei ekonomikai.
ES ekologinio sektoriaus analizė (EK, 2010) parodė, kad ekologinė gamyba augo sparčiau nei
vartojimas, o tai gali sukelti sunkumų pardavimuose. Kita vertus, importas patenkina didelę dalį
augančios paklausos ir vietiniai gamintojai turi tapti profesionalesniais ir konkurencingesniais.
Vietinių ir ekologiškų produktų sėkmė priklauso nuo įvairių kompetencijų gamintojų, mažmeninkų,
turizmo sektoriaus, ir jų bendradarbiavimo lygio. Ekonominės krizės metu įmonėms reikia įdėti dar
daugiau pastangų siekiant skatinti savo produktus ir išlaikant juos konkurencingais.
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Maži ir nišiniai/ekologiniai ūkiai yra ne tokie pajėgūs konkuruoti pasaulinėse rinkose, kaip dideli
ūkiai, tačiau jų verslas gali būti palaikomas žemės ūkio ar maisto/kulinarijos turizmo.
Turizmo sektoriaus nauda iš bendradarbiavimo su vietiniais gamintojais - vietinio ženklo vystymas
pasiūlant autentiškus ir kokybiškus vietinius produktus, unikalus apsipirkimas ir kulinarinės
patirtys, ir intensyvi vietos ir jos produktų rinkodara. Susiejant turizmą su kitais sektorais gali būti
sukurtas stiprus regioninis produkto ženklas, ir vietiniai verslininkai gali įgyti galimybes patekti į
rinką, padidinti pardavimus, taip pat pagerinti rinkodarą ir reklamą.

3. KODĖL TURĖTUMĖTE NAUDOTI MARLO MOKYMOSI
ĮRANKĮ
MARLO mokymosi įrankis yra skirtas

 Vietinėms

MVĮ - ūkiai, gamintojai, turizmas, mažmeninės prekybos įmonės –
dalyvaujančios vietinių ir ekologinių produktų gamyboje, rinkodaros ir pardavimų
srityje.

Jis taip pat gali būti naudojamas

 studentų,
 mokytojų ir mokymo organizacijų,
 bet kurio, susidomėjusio vietinių ir ekologiškų produktų rinkodara.
Apsvarstykite galimybę naudoti MARLO mokymosi įrankį jei ieškote trumpo rinkodaros kurso ir
norėtumėte pamatyti kaip mažos įmonės Europoje plėtoja ir skatina savo produktus.
MARLO mokymosi įrankis yra prieinamas 5 kalbomis: graikų, anglų, latvių, lietuvių ir ispanų.

4. MOKYMOSI TIKSLAI
Išstudijavę MARLO mokymosi įrankyje pateiktą medžiagą, jūs:

 žinosite kas yra rinkodara ir koėl ji svarbi Jūsų verslui

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis leidinys (informacija) atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali
būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą

 suprasite kaip dabartinė ekonomika įtakoja smulkiuosius gamintojus ir kaip jie gali naudoti
rinkodarą savo pranašumui

 išmoksite, kaip atlikti rinkos tyrimus ir sukurti rinkodaros strategiją
 suprasite, kas yra segmentavimas ir kaip pasirinkti tikslinę rinką
 galėsite sukurti rinkodaros kompleksą savo rinkai
 išmoksite daugiau apie brandingą ir jo strategiją
 atrasite privalumus ir rizikas naudojant socialinę žiniasklaidą ir

suprasite, kuri socialinės

žiniasklaidos strategija galėtų idarbinti jūsų įmonę

5. MOKYMOSI ĮRANKIO STRUKTŪRA
MARLO projektu siekiama skatinti vietos gamintojų ir turizmo sektoriaus bendradarbiavimą ir
parodyti kaip tai gali sėkmingai įtakoti abiejų sektorių rinkodarą ir vystymą.
Priemonė buvo sukurta pagal MARLO partnerių atliktos poreikių analizės rezultatus ir susideda iš
trijų dalių:

 Rinkodaros

“žinių kapsulių”: 23 trumpos mokymosi dalys apimančios rinkodaros
pagrindus, apžvelgiančios dabartinę ekonominę aplinką, įvadas į rinkodaros tyrimus ir
rinkodaros strategijas, rinkodaros kompleksas, brandingas ir socialinė žiniasklaida.

 Atvejų

studijos, kuriomis siekiama parodyti vietos gamintojų/ūkininkų/MVĮ ar
verslininkų gerosios praktikos pavyzdžius ir sėkmės istorijas. Atvejų studijos parodo
kaip įmonės ir verslininkai sukūrė įvairias paslaugas ir produktus bei sėkmingai skatino
pritraukdami daugiau klientų ir įvairindami savo verslą.

 Filmukai iliustruoja šias atvejų studijas.

6. ŽINIŲ KAPSULĖS
"Žinių kapsulės" yra suskirstytos į 4 modulius:
1. Pirmieji rinkodaros principai
1.1. Rinkodaros koncepcija
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1.2. Priežastys pradėti veikti
1.3. Pradėkite mąstyti kitaip
2. Įėjimas į rinką
2.1. Sparti globalizacija
2.2. Darni rinkodara
2.3. Skaitmeninis amžius
2.4. Ne pelno siekiančios rinkodaros augimas
2.5. Kintanti ekonominė aplinka
3. Rinkodaros tyrimai ir strategija
3.1. Rinkodaros tyrimų pagrindai
3.2. Kaip atlikti rinkos tyrimus
3.3. Rinkodaros strategija
3.4. Tikslinės rinkos pasirinkimas
3.5. Įvadas į rinkodaros kompleksą
3.6. Produktas
3.7. Kaina
3.8. Vieta
3.9. Reklama
3.10. Naujas požiūris į rinkodaros kompleksą
4. Brandingas and socialinė žiniasklaida
4.1. Brandingas
4.2. Brandingo strategija
4.3. Socialinė žiniasklaida
4.4. Socialinės žiniasklaidos strategija
4.5. Socialinės žiniasklaidos privalumai ir rizikos

7. ATVEJŲ STUDIJOS
MARLO mokymosi įrankis apima 8 atvejų studijas iš projekto partnerių šalių (Ispanijos, Latvijos,
Lietuvos, Kipro), kurios parodo, kaip maži vietiniai gamintojai ar turizmo sektoriaus įmonės,
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sėkmingai vysto ir skatina savo produktus ar paslaugas. Mokymosi įrankyje Jūs rasite šias atvejų
studijas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ievas Siers (Ievos sūriai)/ Latvija
Very Berry Ltd/ Latvija
Aphrodite Delights Ltd/ Kipras
Erikas Augustinavicius/ Lietuva
Ktima Christoudia vyninė/ Kipras
Pas tevukus/ Lietuva
Pastoralia centras/ Ispanija
Uncle Picho- Amatininkų produktai iš Las Hurdes/Ispanija

Šios atvejų analizės yra pateikiamos kaip aprašymai ir filmukai.

8. NAUDOKIS MARLO MOKYMOSI ĮRANKIU KAIP NORI!
MARLO mokymosi įrankis yra sukurtas iš "žinių kapsulių" todėl, kad šiuo būdu yra labai lengva
išsirinkti “kapsulę”, - kuri labiausiai jums patinka, ir pagilinti savo žinias konkrečioje temoje per
labia trumpą laiką. Kiekvienai “kapsulei” peskaityti reikia mažiau nei 20 minučių.
Jei kartais norėtumėte praplėsti savo žinias, “kapsulės” gale jūs rasite sąrašą siūlomos medžiagos
skaitymui.
Kita vertus, jei Jūs noite išstudijuoti visą MARLO mokymosi įrankio medžiagą, “kapsulės” yra
pateikiamos specialia tvarka, kuri padės jums nuosekliai judėti nuo vienos temos prie kitos ir
nuolat kurs jūsų supratimą apie tai, kas yra rinkodara ir kaip ji gali padėti jūsų verslui tapti
sėkmingesniu.
Jūs galite skaityti mokymosi medžiagą internete arba ją parsisiųsti, arba pasirinkti tik konkrečias
“kapsules” ar visą e-knygą jūsų pasirinkta kalba.
Po (arba prieš) žinių kapsulių studijų, Jūs galite pasikonsultuoti su konkrečių atvejų studijomis,
kurios yra pateiktos aprašymų bei filmukų formose – tai pavyzdžiai kaip įmonės, gaminančios
vietinius produktus ar/ir dirbančios turizmo sektoriuje, naudoja rinkodarą savo darbe.
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MARLO mokymosi įrankį internete rasite:
https://sites.google.com/site/marloprojecteu/training.
Prašome pasirinkti kalbą – įrankis yra prieinamas graikų, anglų, latvių, lietuvių ir ispanų kalbomis.
Naudokite MARLO mokymosi įrankį taip, kaip norite!

9. MARLO MOKYTOJAMS
Jei Jūs esate mokytojas ar mokymų organizacija, kviečiame naudoti MARLO mokymosi įrankį jūsų
darbe.
Mokymosi medžiagos suskirstymas į “žinių kapsules” yra susijęs su turiniu sudarytu iš atskirų
mokymosi dalių ar “plonų riekelių”. Atsižvelgiant į tai, kiek mažai dėmesio ir laiko gali skirti
užsiėmę verslininkai (ir suaugę besimokantieji) šiandien, atskiros dalys ar mokymasis mažomis
apimtimis orientuojamas į vieną elgesio pasikeitimą, vieną siaurą sampratą, ir vieną ploną tikslą tuo
pat metu. Žinių kapsulės gali būti dalinamos į mažesnes dalis, kurias peskaityti reikėtų vos kelių
minučių, ir būtų “pateikiamos” kaip žinių “užkandžiai”. Mokymosi patirtis gali būti integruojama į
mišraus mokymosi intervencijas (pvz. vadovo instruktavimo ir instruktoriaus-vadovo mokymų
mišinys), kurios teiks daug būdų dalyviams gauti žinutes.
Siekiant skatinti vietos gamintojų ir turizmo sektoriaus bedradarbiavimą ir išnaudoti bendras
rinkos galimybes ir potencialą, patartina maišyti besimokančiųjų auditoriją ir įtraukti
besimokančiuosius iš abiejų sektorių.
Pavyzdžiai ir atvejų studijos pateiktos mokymosi įrankyje
daugiausia yra iš maisto produktų gamybos ir turizmo sektorių;
atvejų studijose pateiktos įmonės yra įsikūrusios Kipre,
Latvijoje, Lietuvoje ir Ispanijoje. Jei naudojatės MARLO
mokymosi įrankiu kitoje šalyje, būtų naudinga pridėti daugiau
vietinių pavyzdžių.
Prašome susisiekti su MARLO projekto koordinatoriumi ar kitu
konsorciumo nariu dėl tolesnių detalių ir autorinių teisių informacijos.
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10. SUSISIEKITE SU MARLO KONSORCIUMU
PROJEKTO KOORDINATORIUS:
Extremadura Tourism Cluster
Caceres, ISPANIJA
www.clusterturismoextremadura.es
Kontaktinis asmuo: Maria Blazquez
innovacion@clusterturismoextremadura.es
Eurocrea Merchant Srl
Milano, ITALIJA
www.eurocreamerchant.it
Kontaktinis asmuo: Silvia Farina
silvia.farina@eurocreamerchant.it
C.V. Agrotourism Co Ltd
Tochni, KIPRAS
www.cyprusvillages.com.cy
Kontaktinis asmuo: Sofronis Potamitis
director@cyprusvillages.com.cy
Union “Farmers Parliament”
Ryga, LATVIJA
www.zemniekusaeima.lv
Kontaktinis asmuo: Inga Berzina
inga@zemniekusaeima.lv
X-Panel Ltd
Larnaca, KIPRAS
www.x-panel.eu
Kontaktinis asmuo: Elias Kouloumis
elias@x-panel.eu
Lietuvos kaimo turizmo asociacija
Kaunas, LIETUVA
www.atostogoskaime.lt
Kontaktinis asmuo: Linas Žabaliūnas
linas@atostogoskaime.lt
Kauno mokslo ir technologijų parkas
Kaunas, LIETUVA
www.kaunomtp.lt
Kontaktinis asmuo: Renata Steponavičienė
renata.steponaviciene@kaunomtp.lt
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