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„Paparazzi“: kitoks požiūris į naujos vertės kūrimą aptarnaujant
klientus
Instrukcija dėstytojams

Projektą finansavo Europos Komisijos Mokymosi visą gyvenimą programa. Ši publikacija
atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį
straipsnyje pateikiamos informacijos naudojimą.

Šios instrukcijos autorės yra Viltė Auruškevičienė ir Vida Škudienė iš ISM Vadybos ir
ekonomikos universiteto Lietuvoje.
Instrukcija dėstytojams ir joje pateikta informacija skirta tik užsibrėžtiems mokymo ir
mokymosi tikslams pasiekti. Kopijuoti ir platinti be autorių sutikimo draudžiama.
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Interaktyvus verslo atvejis: kas tai?
Interaktyvaus verslo atvejo metodas plačiai taikomas mokant vadybos ikidiplominių,
podiplominių ir vadovų studijų studentus. Pagal šią programą besimokantys studentai privalo
dirbti su bendrove (arba bendrovėje), įgyvendinančia konsultacinį projektą, ar atlikti
interaktyvaus verslo atvejo analizę. Per pokalbius su vadovais ir klientais apibūdinama
aplinka, kurioje veikia konkreti bendrovė, ir logiškai pagrindžiama, kodėl bendrovės
vadovybė turėtų pasiūlyti naujos vertės klientams. Atvejo analizė skirta ieškoti įžvalgų šiose
srityse:






Kaip grupės suvokė atvejo analizės apimtis?
Kokia buvo jų nuomonė apie analizės logiką ir atradimų procesą?
Kokių „sprendimų“ ir rekomendacijų jos pateikė?
Kaip jos klientui pateikė atliktos analizės rezultatus?
Kaip reagavo klientas?

Interaktyvaus verslo atvejo metodas yra skirtas mokyti naujoviškai, susitelkiant į
praktinę veiklą (kai žinios perteikiamos besimokantįjį tiesiogiai įtraukiant į interaktyvaus
verslo atvejo analizę ar vykdomą konsultacinį projektą), siekiant tokiems projektams skirti
daugiau dėmesio ugdymo turinyje, gerinti studentų bei dėstytojų motyvaciją ir pažangiąją
patirtį juos įtraukiant į realiai veikiančių verslo bendrovių veiklą.
Mokymo uždaviniai
Šiuo atveju užsibrėžiami trys mokymo uždaviniai:
1. Paskatinti diskusijas apie santykių rinkodaros paradigmą paslaugų sektoriuje.
2. Patyrinėti, kiek svarbus naujas požiūris į naujos vertės kūrimą iš esmės
besikeičiančiame verslo pasaulyje.
3. Įtraukti studentus į įgyvendinamą konsultacinį projektą, ugdyti jų kompetenciją
pateikti siūlomus sprendimus klientui ir juos pagrįsti.
Kaip mokyti pasitelkiant interaktyvaus verslo atvejo analizę?
Per pastarąjį dešimtmetį iš esmės pasikeitus verslo aplinkai, daugelis bendrovių
jaučia poreikį rasti kitokių būdų, kaip klientams pasiūlyti naujos vertės. Remiantis šiuo verslo
atveju galima parengti rinkodaros programą, kurioje daugiausiai dėmesio skiriama tam, kaip
klientams pasiūlyti naujos vertės, ir pasiaiškinti, kokius rinkodaros metodus taiko pramogų
organizavimu užsiimančios Lietuvos bendrovės. Šį atvejį galima naudoti ikidiplominių ir
podiplominių studijų studentams dėstant santykių rinkodarą.
Pirmiausia vyksta parengiamasis darbas su studentais. Dėstytojas jiems papasakoja
apie interaktyvaus verslo atvejo metodą (žr. ankstesnį skyrių). Visi studentai suskirstomi į
vienodo dydžio grupes.
Tada studentams pristatomas analitinis atvejo analizės metodas. Visos grupės taikys
tą patį analizės metodą, tačiau gali būti, kad jų pasiūlyti „sprendimai“ skirsis.
Rekomenduojame taikyti Gilbertson ir Gilbertson metodą (1995)1, kai:



atidžiai įsigilinama į atvejį;
įvardijamos problemos;
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turima informacija apibendrinama;
turima informacija analizuojama;
dar kartą pasitikrinama, ar problema įvardyta teisingai;
įvardijami alternatyvūs būdai, kaip spręsti iškilusią problemą;
įvertinami kiekvienos iš pasiūlytų alternatyvų privalumai ir trūkumai;
atliekamas alternatyvių sprendimų vertinimas;
rekomenduojamas galimas sprendimo būdas ir jo įgyvendinimo
strategija;
rekomenduojamas įgyvendinimo planas, apimantis ir stebėseną bei
kontrolę;
surengiamas oficialus pristatymas.

Vėliau studentams rodoma vaizdo medžiaga (pokalbiui naudojami klausimai pateikti
1 priede) apie pagrindinius verslo atvejo veikėjus, tai yra „Paparazzi“ vadovus ir vieną iš
klientų. Taip jie susipažįsta su bendrove, ieškančia kitokių būdų, kaip klientams pateikti
naujos vertės. Vaizdo medžiagoje apibūdinama aplinka, kurioje veikia minėtoji bendrovė, ir
logiškai pagrindžiama, kodėl bendrovės vadovybė turėtų pasiūlyti naujos vertės klientams.
Vaizdo įraše pabrėžiama, kaip svarbu užtikrinti tinkamus santykius su klientais, ir kokia yra
klientų vertės svarba. Be to, per pokalbius stengiamasi išsiaiškinti, kokius rinkodaros
metodus taiko pramogų organizavimu užsiimančios Lietuvos bendrovės.
Peržiūrėję vaizdo medžiagą, studentai imasi verslo atvejo analizės – apibendrina ir
analizuoja pateiktą informaciją. Studentams vertėtų pristatyti analizės metmenis (žr. 2
priedą). Be to, studentams rekomenduojama papildomos informacijos ieškoti
analizuojamame bare ir konkuruojančiuose baruose, taip pat pasikalbėti su klientais ir taip
susirinkti reikiamą papildomą informaciją (klientų grįžtamąjį ryšį, konkurentų klientų
grįžtamąjį ryšį, rinkodaros pasiūlymus ir t. t.). Tai labai svarbi analizės dalis, atliekama
taikant interaktyvaus verslo atvejo metodą, nes šiuo etapu studentai analizuoja realiai
veikiančios bendrovės atvejį ir dalyvauja priimant sprendimus.
Vėliau studentai atlieka klientų analizę ir rengia alternatyvius vertės pasiūlymus,
vertina kiekvienos iš pasiūlytų alternatyvų privalumus ir trūkumus bei įvertina kiekvieną iš
pasiūlytų alternatyvų taikydami įvairius kriterijus. Galiausiai pasirenkamas vienas
pasiūlymas, kuris bus rekomenduojamas klientui.
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Gilbertson, D. and Gilbertson ,D.(1995). Innovation and Management: New Zealand Case
Studies, Dunmore Press, Palmerston North.
Tolesniu etapu studentai susitelkia į pasirinkto alternatyvaus vertės pasiūlymo
įgyvendinimą ir rengia rekomenduojamą pasiūlymo įgyvendinimo planą, apimantį ir
stebėseną bei kontrolę.
Galiausiai parengtą naujo pasiūlymo, kaip sukurti naujos vertės klientams,
įgyvendinimo projektą studentai pristato bendrovės savininkams ir dėstytojui per paskaitą.
Be to, studentai turi parengti ir rašytinę projekto ataskaitą.

Informacija apie bendrovę
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Barą „Paparazzi“ 2004 metais Lietuvoje įsteigė verslininkas Andrejus, gimęs
Šalčininkuose. Studijuoti Lietuvos žemės ūkio universiteto Miškų fakultete Andrejui nebuvo
lengva, nes kad galėtų sėkmingai studijuoti, jam teko mokytis lietuvių kalbos. Šalčininkuose
dauguma gyventojų kalba lenkiškai ir rusiškai. Šio regiono gyventojai stengiasi išsaugoti
savo tautinę tapatybę ir vaikų nemoko lietuvių kalbos. Vadovaujantis galiojančiais įstatymais,
visi Lietuvos universitetai siūlo programas lietuvių dėstomąja kalba. Todėl jei jaunuoliai iš
Šalčininkų ketina tęsti mokslus aukštojoje mokykloje, jiems tenka vykti mokytis į Lenkiją ar
Rusiją arba išmokti lietuvių kalbą.
Studijuodamas universitete, per vasaros atostogas Andrejus vykdavo į Švedijos ūkius
uždarbiauti, kur įgijo patirties ir išmoko verslo principų. 2001 metais Andrejus įsidarbino
barmenu Lietuvoje veikusiame bare „Lithuanian Pub“. Jam šis darbas patiko ir vaikinas
nusprendė nebevykti į Švediją. Andrejui patiko bendrauti su klientais ir jis sparčiai kopė
karjeros laiptais. Ganėtinai greitai Andrejus tapo baro administratoriumi ir gavo pasiūlymą
vadovauti projektui „Lithuanian wild club“. Tai buvo nemenkas iššūkis jaunuoliui, tačiau
Andrejus nedvejodamas ėmėsi kurti naują klubo pozicionavimo strategiją ir taktiką. Jam teko
atsirinkti darbuotojus ir juos apmokyti. Netrukus „Lithuanian wild club“ tapo vienu iš
populiariausių barų Vilniuje. Finansiniai veiklos rezultatai buvo labai geri, projektas
įgyvendintas tikrai sėkmingai.
Po pusmečio Andrejus persikėlė dirbi į biurą ir pradėjo ieškoti naujų idėjų. Jis daug
keliavo po Europą, ieškodamas klubų verslui tinkamų įdomių ir neįprastų idėjų. Andrejus
ketino atidaryti daugiau barų Lenkijoje, Latvijoje ir Lietuvoje. Vis dėlto 2002 metais Andrejus
atsisakė darbo bendrovėje, nes nekantravo sukauptą patirtį ir turimus gebėjimus pritaikyti
nuosavame versle. Vieną dieną vaikinas susitiko gerą draugą Eduardą ir papasakojo jam
apie savo planus. Eduardui patiko Andrejaus pasiūlyta idėja ir jie abu ėmėsi ieškoti galimybių
įsteigti naują verslą. Tuo metu Eduardas dirbo logistikos bendrovėje. Būtent Eduardas
įkvėpė Andrejų nenuleisti rankų ir sėkmingai susiklosčiusiame baro versle įgytą patirtį
pritaikyti atidarant nuosavą barą. Kadangi jiems reikėjo daugiau investicijų, Andrejus ir
Eduardas pakvietė prisijungti ir jų bendrą draugą Renatą.
Kruopščiai išanalizavę Vilniaus rinką, trys draugai išsiaiškino, kad Vilniuje nėra nė
vieno baro, kuris dirbtų iki vėlumos. Tuo metu Europoje buvo gausu naktinių barų ir jie buvo
labai populiarūs. Kadangi jau 2004 metais Lietuva turėjo įstoti į Europos Sąjungą, idėja
Vilniuje atidaryti naktinį barą skambėjo labai patraukliai. Kadangi gyventojų pajamos augo,
buvo akivaizdu, jog žmonių išlaidos laisvalaikiui ir pramogoms taip pat augs. Be to, buvo
logiška tikėtis, kad Lietuvai įstojus į ES, atvykstančių turistų srautai išaugs.
Verslininkai parengė verslo planą ir net gavo finansavimą iš banko „Nord LT“. Iš 200
galimų baro pavadinimų buvo pasirinktas būtent „Paparazzi“, nes tokio pavadinimo dar
nebuvo užregistruota Lietuvoje, be to, iš šio pavadinimo kilo ir pirminė savitos baro aplinkos
bei rafinuoto aptarnavimo ir aukštesnių negu vidutinės kainų idėja. Baras duris lankytojams
atvėrė 2004 m. gruodį. Per dvejus metus baras „Paparazzi“ labai išpopuliarėjo ir veikė
sėkmingai, o jo pajamos vis didėjo. Tačiau per krizę, tai yra nuo 2008 iki 2010 metų, baro
veiklos rezultatai prastėjo, pajamos mažėjo, nors baro savininkams ir pavyko išlaikyti verslą
ant išlikimo ribos. 2011 metais, ekonominiam nuosmukiui baigiantis, verslas vėl ėmė
atsigauti, tačiau vasario mėnesį bendrovės savininkai gavo netikėtą patalpų savininko
prašymą per keturis mėnesius išsikraustyti iš užimamų patalpų.
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Baro vadovai susidūrė su nauju iššūkiu – kaip sėkmingai perkelti savo verslo
koncepciją į kitą vietą? Kokie veiksniai lėmė baro „Paparazzi“ sėkmę 2004 metais ir kokie
veiksniai leistų sėkmingai perkelti verslą į kitą vietą 2011 metais? Kokį prekės ženklo įvaizdį
„Paparazzi“ susikūrė 2004–2010 metais ir kaip verslo perkėlimas į kitą vietą galėtų padėti
atgaivinti „Paparazzi“ prekės ženklą? Kokių naujų galimybių atsiveria klientams pasiūlyti
naujos vertės?

Akademinės literatūros sąrašas
Besirengiantiesiems dėstyti šį verslo atvejį siūloma pasidomėti toliau minimomis knygomis ir
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2. Andersen A. R. (1985). Backward Market Research. Harvard Business Review, May
/ June.
Vertės kūrimas – strategijos rengimas (STP: segmentavimas, tikslinė auditorija,
pozicionavimas)
1. Tracy M., Wiersema F. (1993). Customer Intimacy and Other Value Disciplines.
Harvard Business Review, January / February.
2. Yankelovich D., Meer D. (2006). Rediscovering Market Segmentation. Harvard
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Vertės pasiūlymas – taktika
1. Gronroos C. (1993). From Marketing Mix to Relationship Marketing: Towards a
Paradigm Shift in Marketing. Asia-Austria Marketing Journal, 2 (August), 9–29.
2. Moon Y. (2005). Break Free from the Product Life Cycle. Harvard Business Review,
May.
3. Rust R. T., Moorman Ch., Bhalla G. (2010). Rethinking Marketing. Harward Business
Review, January-February.
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1 PRIEDAS
KLAUSIMAI POKALBIUI

Vadovui Andrejui
1. Kokie veiksniai lėmė tai, kad 2004 metais duris atvėrė baras „Paparazzi“?
2. Bendrais bruožais apibūdinkite baro „Paparazzi“ koncepciją.
3. Kaip apibūdintumėte vidutinį savo baro klientą?
4. Kokia būtų pagrindinė priežastis apsilankyti Jūsų bare?
5. Kaip keitėsi baro klientų elgesys?
6. Kas yra Jūsų pagrindiniai konkurentai? Kuris iš konkurentų yra pats stipriausias?
7. Ką patrauklaus konkurentai siūlo klientams?
8. Kaip vyksta Jūsų komunikacija su klientais?
9. Ar turite klientų duomenų bazę?
10. Kaip susirenkate duomenis, kuriuos saugote klientų duomenų bazėje, ir kam juos
naudojate?
11. Kaip dažnai komunikuojate su klientais?
12. Kur saugote duomenis?
13. Kaip analizuojate duomenis, siekdami suskirstyti klientus į segmentus ir perengti
atitinkamas rinkodaros strategijas?
14. Kokią pagrindinę mintį stengiatės perduoti savo klientams?
15. Kokios kainos Jūsų bare palyginti su konkurentais?
16. Kaip nustatote kainas?
17. Kodėl klientas turėtų būti linkęs Jūsų bare išleisti daugiau negu kitur?
18. Jei turėtumėte neribotą galimybę rinktis, kokia vieta būtų ideali Jūsų barui?
19. Su kokiais didžiausiais iššūkiais susiduriate šiame versle?
20. Baras „Paparazzi“ keliasi į naujas patalpas. Kokių matote naujai atsiveriančių
galimybių pasiūlyti klientams naujos vertės?
21. Kaip Jums atrodo, kodėl žmonėms patinka baras „Paparazzi“?
Vadovui Eduardui
1. Baras „Paparazzi“ keliasi į naujas patalpas. Kokių matote naujai atsiveriančių
galimybių pasiūlyti klientams naujos vertės?
2. Su kokiais didžiausiais iššūkiais susiduriate šiame versle?
3. Kaip Jums atrodo, kodėl žmonėms patinka baras „Paparazzi“?
Klientams
1. Kodėl šįvakar pasirinkote apsilankyti bare „Paparazzi“?
2. Kaip dažnai čia lankotės?
3. Kaip Jums patinka baras „Paparazzi“?
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2 PRIEDAS
ATVEJO ANALIZĖS / ATASKAITOS METMENYS

Vertės suvokimas – rinkos analizė
I.

Baro „Paparazzi“ situacijos analizė (ankstesnės strategijos santrauka).
a. Tikslinis segmentas.
b. Pozicionavimo strategijos.
c. „7P“ analizė.

II.

Konkurentų analizė.

1. Įvardykite tiesioginius ir netiesioginius baro „Paparazzi“ konkurentus – kuriems iš jų
geriausiai sekasi ir kodėl?
2. Pozicionavimo strategijos (didelės / mažos kainos, ypač kokybiška paslauga, keleto
dalykų derinys, kt.).
3. Privalumai ir trūkumai.
4. Rinkodaros priemonės, kurias konkurentai taiko klientams pritraukti.
Vertės kūrimas – strategijos rengimas (STP: segmentavimas, tikslinė auditorija,
pozicionavimas)
III. Kokteilių baro ir naktinio klubo klientų analizė.
1. Kokius atskirus segmentus, reikalaujančius išskirtinės verslo strategijos, galima būtų
išskirti kokteilių baro ir naktinio klubo rinkose?
2. Kas labiausiai motyvuoja kiekvieną iš segmentų?
3. Kodėl kai kurie klientai nepatenkinti?
4. Kokie kiekvieno iš segmentų poreikiai lieka nepatenkinti?
IV. Kokią vertę klientui turėtų pasiūlyti baras „PAPARAZZI“?
Vertės pasiūlymas – taktika
V. Sprendimo įgyvendinimas – vertės pasiūlymas ir „7P“.
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