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PATEKIMO Į RINKĄ STARTEGIJOS IR RINKODAROS KOMPLEKSAI
Pagrindinis sprendimas, susijęs su produkto pardavimu tarptautiniu mastu, yra: kokie
produkto lygiai turėtų būti standartizuojami ir kokie lygiai bus pritaikyti prie vietinės
aplinkos. Šis sprendimas yra vienas iš pirmiausiai priimamų sprendimų, kuriuos reikėtų
atlikti siekiant plėtoti tarptautinės rinkodaros kompleksus. Produktų lygiai yra pateikiami 4
pav. .
4 pav. Produktų lygiai
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Šaltinis: Hollensen S. (2007), p.422
Argumentai už rikodaros standartizavimą yra:




Rinkų globalizavimas
Pramonės šakų globalizavimas
Konkurencijos globalizavimas
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Rinkodaros programų ir rinkodaros kompleksų standartizavimas yra susijęs su tuo, kiek
yra įmanoma sujungti atskirus 4P elementus. Kiekvienas sprendimas turi būti individualus.
Pagrindiniai veiksniai, suteikiantys pirmenybę standartizavimui lyginant su adaptacija, yra:
Argumentai už standartizavimą
Patirties kreivės efektas

Argumentai už adaptaciją
Vyriausybės ir reguliavimo poveikis
(patirties kreivės efektas negalimas )
Pasaulinė konkurencija
Vietinė konkurencija
Vienodas vartotojų pasirinkimo galimybės
Kultūrinai skirtumai įtakoja nevienalyčius
vartotojų poreikius
Centralizuotas valdymas
Decentralizuotas valdymas
Konkurentas
naudoja
standartizuotą Konkurentas
naudoja
adaptuotą
koncepciją.
koncepciją.
Paprastesnis bendravimas, planavimas, Techninių standartų skirtumai.
kontrolė
Išteklių sąnaudų mažinimas
Standartizuota politika reiškia visur pasauliniu mastu vieną produktą, vieną pranešimą.
Tokia strategija garantuoja įmonei kapitalo taupymą ir nedideles valdymo pastangas
plėtrai.
Kainodara yra antrasis rinkodaros kompleksų elementas. Sprendimas dėl kainų politikos
gali būti pakeistas be didžiulių tiesioginių sąnaudų atsiradimo. Dažniausiai tarptautiniu
mastu naudojamos kainų strategijos yra:







„Grietinėlės nugriebimo“ kainodara – nustatoma aukšta kaina, kuri vėliau laipsniškai
mažinama. Ši strategija yra labiausiai priimtina naujems unikaliems produktams ir
šiuo unikalumu suinteresuotai didelei klientų daliai.
Rinkos kaina – kai panašus produktas yra rinkoje. Tai yra reaguojantis sprendimas,
kuris turėtų būti peržiūrimas ir palyginamas su sąnaudomis.
Įsiskverbimo kaina – žema kaina, kuri leidžia padidinti rinkos dalį ir yra priimtina
jautrioje kainų pokyčiams rinkoje.
Kainų pokyčiai – kai pokyčiai atsiranda visoje rinkoje (daugeliu atvejų priklausomai
nuo makro pokyčių) arba pradedamas gaminti naujas produktas.
Patirtimi grįsta kainų nustatymo kreivė – apjungia patirtimi grįsta kainų nustatymo
kreivę su tipine rinkos kaina pramonėje.

Pagrindinė problema yra kainų derinimas tarp šalių. Yra du pagrindiniai metodai:



Kainų standartizavimas – tai yra mažesne rizika pasižyminti pozicija ir yra labiau
priimtina, kai įmonė vykdo pardavimus stambiems klientams.
Kainų diferencijavimas – leidžia priderinti kainą prie vietos sąlygų, tačiau yra sunku
kontroliuoti kainodaros procesą iš centrų.

Paskirstymo sprendimas yra trečiasis rinkodaros kompleksų elementas. Rinkos sąnaudos
priklauso nuo paskirstymo tinklų plėtros (prekiautojų, platintojų ir mažmenininkų). Yra trys
skirtingi požiūriai į apimtį (2 pav.):
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Intensyvus – produktas yra platinamas per didžiausią įvairių tarpininkų skaičių.
Atrankinis – pasirenkant kiekvienos srities tarpininkų skaičių.
Išskirtinis – rinkoje yra tik vienas tarpininkas.

Bendravimas yra galutinis sprendimas pateikiant pasaulinės rinkodaros programą.
Bendravimo procesas yra labai svarbi šios programos dalis. Yra daugybė pavyzdžių, kai
bendravimas nebuvo sėkmingas dėl kultūrinių ir ekonominių skirtumų bei kalbos barjerų.
5 pav. parodo tarptautinės komunikacijos proceso struktūrą.
5 pav. Tarptautinės komunikacijos proceso elementai
Bendravimą įtakojantys veiksniai
 Teisiniai/reguliavimo skirtumai
 Kalbiniai skirtumai
 Konkurenciniai skirtumai
 Ekonominiai skirtumai
 Sociokultūriniai skirtumai

UŽSIENIO
ŠALIES
KONTEKSTAS

GIMTOSIOS
ŠALIES
KONTEKSTAS

Siuntėjas
Pasiūlymą
(produktą arba
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Įmonės žinia
išverčiama į
rinkos kalbą

Kanalas arba
priemonė
Masinė
žiniasklaida
Asmeninis
pardavimas
(žodinis
bendravimas) ir
t.t.

Gavėjas

(auditorija)
Potencialus
klientas

Atsiliepimai (pardavimai, teigiamas ženklo prisiminimas ir t.t.)

Triukšmas
Bendravimas su
konkurentais
Dėmesio atitraukimas ir
t.t.

Šaltinis: Hollensen S. (2007), p.543
Kiekvieną kartą pardavėjas turėtų atsakyti į šiuos klausimus:






Kokias ryšių priemones, standartizuotas ar lokalizuotas, pasirinkti
Kokiais kanalais naudotis
Kokią žinią perduoti
Kas vykdo pragramą
Kaip įvertinti rezultatus ir kaip šie rezultatai atitinka įmonės veiklos rezultatus.
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Tradiciškai yra naudojami penki tarptautinių ryšių elementai: reklama, ryšiai su visuomene,
pardavimų skatinimas, tiesioginis marketingas, asmeninis pardavimas. Labai svarbi visų
šių elementų ryšio priemonė yra internetas, jis daro įtaką esamoms paskirstymo ir ryšių
sistemoms. Internetas suteikia galimybę naudoti patrauklesnę sprendimų taktiką,
pavyzdžiui, tokią kaip virusinis marketingas.

NETIESIOGINIO EKSPORTO ĮVEDIMO BŪDAI
Netiesioginis eksportavimas reiškia šalies viduje esančių agentūrų panaudojimas
produktų eksportavimui į užsienio rinką – 6 pav.
6 pav. Netiesioginio eksporto būdai
A
.

B
Tyrimai ir
vystymas

Gamyba

A: „Jojikas“.
Tyrimai ir
vystymas

Prekyba

B: „Nešikas“.
Gamyba

C: Eksporto
agentas

Pardavimai
ir prekyba

Prekyba

Pardavimai
ir prekyba

„Nešiko“
tarptautinė
pardavimų
organizacija

C: „piggyback“
marketingas

A – gamintojai šalies viduje; B – nepriklausomi tarpininkai šalies viduje; C – klientas.
Šaltinis: Hollensen S. (2007), p.312
Yra penki pagrindiniai netiesioginio eksporto įėjimo būdai:
1.
2.
3.
4.
5.

Eksportuojamų prekių pirkimo agentas
Tarpininkas
Eksporto valdymo įmonė
Prekybos įmonė
„Piggy back“ („jojimas ant nugaros“) marketingas

Eksportuojamų prekių pirkimo agentas – užsienio šalies pirkėjo atstovas, kuris dirba
eksportuotojo šalies viduje. Toks agentas tarnauja pirkėjo interesams ir sumoka
komisinius. Tokiu atveju apmokėjimas gamintojui yra užtikrinamas jo šalies viduje ir nėra
jokių sunkumų, susijusių su parduodamo produkto judėjimu, bei nėra būtinybės ieškoti
papildomų ryšių. Tačiau gamintojas beveik nekontroliuoja produkto globaliose rinkose.
Būdamas toli nuo pirkėjo, gamintojas neturi idėjų apie vartotojų elgsenos pokyčius ir
konkurencijos problemas.
Tarpininkas – tai importo/eksporto tarpininko tipas, kuris suveda pardavėją ir pirkėją
vieną su kitu. Šio tipo tarpininkas specializuojasi konkrečių prekių klasėse ir gauna
sutartus komisinius nuo sutarties sumos, o taip pat jis gali veikti tiek kaip pirkėjo, tiek ir
kaip pardavėjo agentas.
Eksporto valdymo įmonė – ši įmonė atstovauja gamintojus ir dirba kaip jų eksporto
skyrius. Atstovaudama dideliam tokių gamintojų kompanijų skaičiui, ji lengvai gali
sumažinti su pardavimų funkcija susijusias išlaidas ir gamintojo prekes paskleisti plačiai
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užsienio rinkoje, nes jie yra žinomi ir turi patirties. Vis dėlto, tokio tipo eksporto valdymo
įmonės turi savo bendradarbiavimo su užsienio rinkomis politiką ir nebūtinai ši politika
turėtų būti geriausia gamintojams dėl įvairių priežasčių:






Gamintojo verslo tikslai pasirinktose rinkose gali nesutapti su eksporto valdymo
įmonės tikslais remiantis tuo, kad, kas yra geriausia eksporto įmonei, ne visada yra
geriausia gamintojui.
Eksportuotojai gali koncentruotis į potencialiai greitą produkto pardavimą, siekdami
gauti komisinius lengviausiu būdu. Daugiau rinkodaros pastangų reikalaujantis
produktas gali būti “pamirštas”.
Gamintojo produktas gali gauti nepakankamai dėmesio dėl pernelyg didelio prekių
asortimento, esančio eksportuotojo atsakomybėje.

Tai reiškia, kad po kruopščiai atliktų pasirinkimo darbų bendradarbiavimas su eksporto
valdymo įmone turėtų būti atidžiai stebimas.
Prekybos įmonė – jos vaidina labai svarbų vaidmenį kai kuriose pasaulio dalyse, kaip
pavyzdžiui Tolimieji Rytai ir Afrika, dėl istorinių priežasčių, o išsivysčiusiose ekonomikos
šalyse dėl ekonominių priežasčių. Jų vaidmuo yra labai svarbus tokiose konkrečiose
srityse kaip laivyba, sandėliavimas, draudimas, konsultavimas, finansai ir t.t Jos siūlo platų
spektrą finansinių paslaugų: suteiktų paskolų garantavimą, pirkėjų debitorinės skolos ir
kreditorinės skolos tiekėjams finansavimą, labai svarbius užsienio valiutos keitimo
sandorius ir t.t. Jos valdo barterinę veiklą, kai pardavimai vienoje rinkoje yra apmokami
apsimainant kitais tai pačiai rinkai priklausančiais produktais.
Komplementarus arba „piggyback“ marketingas – kai „jojikas“ gali pasinaudoti „nešiko“
tarptautinės organizacijos paslaugomis. Tai leidžia vežėjui pilnai pasinaudoti jo
nustatytomis eksporto galimybėmis ir paskirstymu užsienyje. Vežėjas arba perka visus
produktus ir veikia kaip nepriklausomas platintojas, arba moka komisinius ir veikia kaip
tarpininkas.
Netiesioginio eksporto įvedimo būdų privalumai ir trūkumai:
–
ir
reikalingos Visiškai
nekontroliuojami
marketingo
komplekso elementai, išskyrus patį
produktą.
Yra įmanomas aukšto lygio rinkos
Papildomas narys vidaus rinkos grandinėje
išplėtimas, nes įmonė panaudoja
gali padidinti išlaidas taip palikdamas
patyrusių eksportuotojų
mažesnį pelną gamintojui.
internacionaliziavimą.
Minimali rizika (rinkos ir politikos).
Trūksta sąlyčio su rinka (nėra rinkoje įgytų
žinių)
Nereikia jokios eksportui reikalingos Ribota
produkto
patirtis
(remiantis
patirties .
pardavimu).
+
Riboti
įsipareigojimai
investicijos
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