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INFORMACIJA
APIE
LEIDINĮ

Jūsų rankose – muziejų ir bibliotekų rinkodaros planavimo ir rinkodaros veiklos 
valdymo gairės. Tai leidinys, kuris galėtų būti naudingas kasdien organizacijoje 
planuojant ir įgyvendinant muziejaus ar bibliotekos rinkodaros veiksmus.

Šis leidinys skirtas muziejų ir bibliotekų profesionalams (vadovams bei 
specialistams), kurie kasdien susiduria su iššūkiais, ieško įvairių galimybių ir 
priima rinkodaros bei komunikacijos sprendimus, organizuoja ar koordinuoja 
organizacijos rinkodaros veiklas.

Muziejams ir bibliotekoms skirtame leidinyje pateikiamos rinkodaros planavimo 
ir rinkodaros veiklos valdymo metodinės rekomendacijos. Taip pat siūloma 
muziejaus ar bibliotekos rinkodaros plano struktūra ir atskirų jo sudėtinių dalių 
aprašymai, rinkodaros plano ryšys su kitais strateginio planavimo dokumentais, šio 
plano rengimo ar atnaujinimo eiga bei tvarka, rinkodaros plano įgyvendinimo 
stebėsenos rekomendacijos.

Tikimasi, kad šis leidinys sėkmingai prisidės prie muziejų ir bibliotekų rinkodaros 
veiklos gerinimo, atliepiant į pastaruoju metu vykstančius aplinkos pokyčius, 
besikeičiantį muziejų bei bibliotekų vaidmenį šiuolaikinėje visuomenėje ir 
kintančius vartotojų poreikius. Nors muziejų ir bibliotekų veikla, jų teikiamos 
paslaugos skiriasi, visgi rinkodaros planavimo ir valdymo prasme, remiantis įvairių 
užsienio autorių nuomone bei rinkodaros strateginių planų pavyzdžių apžvalga, šios 
organizacijos turi labai daug panašumų. Taigi šiame gairių leidinyje, išskyrus 
specifinius atvejus, muziejams ir bibliotekoms pateikiamos bendrojo pobūdžio 
rekomendacijos.

Leidinį parengė UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“ ekspertų komanda, 
bendradarbiaudama su Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos ir 
Lietuvos muziejų asociacijos ekspertais, kurie bendromis jėgomis įgyvendino LKT 
finansuojamą projektą – „Lietuvos Respublikos kultūros ministro valdymo srities 
įstaigų (muziejų ir bibliotekų) rinkodaros vertinimas ir rekomendacijos rinkodaros 
strategijų vystymui“. Leidinio mokslinis redaktorius – Vilniaus universiteto prof. dr. 
V. Dikčius.
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RINKODAROS
AKTUALUMAS1

Šiandieniame pasaulyje vartotojų norai bei poreikiai sparčiai keičiasi, formuojasi 
naujos vertybės, įsitikinimai ir požiūriai. Įvairios organizacijos stengiasi žengti kartu 
su visuomene, siekia suprasti ir patenkinti vartotojų poreikius. Kinta bibliotekų ir 
muziejų funkcijos, veiklos aprėptys, paslaugų teikimo formos ir asortimentas. Tai gali 
būti elektroniniais būdais teikiamos paslaugos, interaktyvios edukacinės programos, 
renginiai, išmaniųjų technologijų panaudojimas ir kt. Šiuolaikinė biblioteka siekia 
tapti informacijos, bendruomenių susibūrimo, neformalaus ugdymo erdve. Muziejai 
orientuoti būti edukacijos, kultūros, kūrybiniais ir bendravimo centrais. Deja, 
visuomenėje bibliotekų ir muziejų įvaizdis vis dar išlieka tradicinis – pirmosios skirtos 
skaityti knygas, leidinius, periodiką, o muziejai eksponuoja kultūros vertybes ir gamtos 
objektus.

Siekiant pakeisti tradicinį įvaizdį ir pritraukti daugiau lankytojų, itin didelė svarba 
tenka įstaigos gebėjimui formuoti savo įvaizdį ir įvairiomis priemonėmis komunikuoti 
su interesų grupėmis bei tikslinėmis auditorijomis – pristatyti save, supažindinti su 
vykdoma veikla, užmegzti ir stiprinti ryšius su šių grupių atstovais, skatinti jų įsitraukimą. 
Komunikacijos sėkmė priklauso nuo gebėjimo patraukliai, laiku, vietoje ir tinkamais 
kanalais pateikti įdomią, vartotojui aktualią informaciją. Muziejai ir bibliotekos aktyviai 
gerina paslaugas, jų kokybę, teikimo formas, įvairovę, inovatyvumą, tačiau informacija 
apie tai ne visada pasiekia vartotoją, nes trūksta rinkodaros vadybos profesionalumo, 
įgūdžių ir žinių planuojant bei įgyvendinant rinkodaros veiklą. Muziejuose ir bibliotekose 
trūksta rinkodaros profesionalų, be to, kai kada galima pastebėti nereikalingą 
konkurenciją, kartais stinga gerų iniciatyvų ieškant sinergijos tarp atskirų įstaigų ir 
bendradarbiavimo galimybių rinkodaros ar vadybos srityse, keičiantis gerąja praktika. 
Rinkodaros planavimas – viena geriausių priemonių pasiekti ir sudominti vartotoją ar 
bet kurią kitą interesų dalininkų grupę.

Rinkodara gali būti apibūdinama keliais skirtingais aspektais. Visų pirma tai sąveika 
tarp rinkodaros veiksmus atliekančių organizacijų ir vartotojų. Arba socialinis ir 
vadybos procesas, kai individai ar grupės vykstant produktų kūrimo ir mainų 
procesams gauna norimą vertę ar naudą. Amerikos rinkodaros asociacija, 
apibūdindama rinkodarą, labiau pabrėžia organizacijų rinkodaros vaidmenį: tai 
organizacijos  funkcija  ir  procesų,  skirtų  kurti, komunikuoti ir teikti vertę vartotojams 

Rinkodara yra tiek įprasta, kad ji negali būti laikoma atskira funkcija. Tai visa organizacijos veikla 
žvelgiant iš galutinio rezultato, t. y. vartotojo perspektyvos. -Peter F. Drucker
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bei valdyti santykius su vartotojais rinkinys, užtikrinantis naudą organizacijai ir jos 
interesų dalininkams.

Rinkodaros koncepcijos taikymas ir didesnis strateginės rinkodaros valdymo įrankių 
poreikis kilo daugiausia dėl padidėjusios verslo organizacijų konkurencijos. )
Organizacijos tikslu tapo efektyvus tikslinės rinkos pasirinkimas ir išskirtinio pasiūlymo 
pateikimas kiekvienai klientų tikslinei rinkai (klientų segmentui). Taikant rinkodaros 
koncepciją svarbu tapo rasti klientams tinkamiausius produktus ar paslaugas ir jas
pasiūlyti. Praėjusio amžiaus 7-ojo dešimtmečio viduryje rinkodaros koncepcija ir 
strateginis rinkodaros valdymas paplito tarp ne pelno siekiančių organizacijų, kai buvo 
pereita nuo orientacijos į produktą prie orientacijos į vartotoją. Rinkodara yra tiek 
įprasta, kad ji negali būti laikoma atskira funkcija. Tai visa organizacijos veikla žvelgiant 
iš galutinio rezultato, t. y. vartotojo perspektyvos.

Šiandienis muziejus ir biblioteka konkuruoja dėl esamų ir potencialių vartotojų su 
daugelį alternatyvių laisvalaikio praleidimo būdų siūlančiais tiekėjais. Muziejų atveju – 
tai konkurencija su laisvalaikio ir pramogų paslaugų tiekėjais dėl lankytojų laisvo laiko. 
Bibliotekų atveju konkurencija labai panaši į muziejų, be to, dalis teikiamų paslaugų 
gali būti tiesiogiai susijusios su lankytojų studijomis, edukacija ir profesine veikla. 
Bibliotekų konkurencinė aplinka tampa dar sudėtingesnė. Kita vertus, svarbu 
paminėti, kad bibliotekų paslaugos lankytojams nemokamos. Tačiau tai nereiškia, kad 
rinkodaros veikla ar naudojami įrankiai tampa mažiau svarbūs ar reikalingi palyginti su 
muziejų rinkodaros veikla.

Vienas svarbiausių pastarųjų metų aplinkos pokyčių, darančių įtaką bibliotekų ir 
muziejų rinkodaros veiklai – interneto ir įvairių internetu prieinamų paslaugų plėtra. 
Ateities bibliotekos ir muziejai atlieka rinkos tyrimus, pasitelkia klausimynus, renka 
lankytojų atsiliepimus atlieka interviu ir organizuoja grupines diskusijas (fokus grupes), 
siekdami suprasti ir įsitikinti, ko nori jų klientai, lankytojai, partneriai ar interesų 
dalininkai. Rinkodara ir išsamūs tyrimai lemia muziejų ir bibliotekų siūlomas paslaugas. 
Augant technologijų svarbai ir joms tampant integralia kasdienio gyvenimo dalimi, o 
socialinės žiniasklaidos kanalams keičiant tradicinius komunikacijos būdus,
neišvengiamai teks pasitelkti platesnį technologijų arsenalą vykdant rinkodaros veiklą.
Dėl šios priežasties labai svarbu efektyviai išnaudoti naujausias interneto ir socialinės 
žiniasklaidos kanalų galimybes įgyvendinant rinkodaros veiklas.

Muziejams rinkodara tapo svarbi, nes jie susiduria su padidėjusia konkurencija 
laisvalaikio praleidimo rinkoje. Visuomenės gyvenimo pokyčiai, laisvalaikio praleidimo 
būdų ir formų pasiūla lemia, kad potencialūs lankytojai turi vis mažiau laisvo laiko. Dėl 
šios priežasties muziejų rinkodaros veikla tampa itin svarbi siekiant sudominti tikslines 
auditorijas, padidinti lankytojų skaičių, užmegzti abipusius santykius su vartotojais ir 
kitais interesų dalininkais, užtikrinti augančias muziejų pajamas. Norint patenkinti 
lankytojų poreikius ir užtikrinti, kad būtų įgyvendinti muziejų tikslai, rinkodaros 
disciplina muziejams gali pasiūlyti tinkamus teorinius modelius ir veiklos valdymo 
įrankius.
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Rinkodara muziejuose yra mainų procesas, kuriame lankytojams siekiama pasiūlyti 
naudą už santykinai prieinamą kainą, kuri tuo pačiu būtų nenuostolinga arba neštų 
pelną. Rinkodaros pagrindas yra mainai tarp ieškančiųjų paslaugos ar prekės 
(patirties, idėjos, konkrečios vietos, informacijos) ir tų, kurie tai gali pasiūlyti. 
Rinkodaros veiksmai užtikrina, kad tam tikri muziejai savo lankytojams pasiūlytų 
sąlyginai didesnę vertę nei konkurentai.

Aukščiau minėti mainai gali vykti tokiais atvejais kai:

Mainuose dalyvauja abi pusės;
Kiekviena šalis kitai gali pasiūlyti ką nors vertingo;
Kiekviena šalis savo vardu gali pasiūlyti mainus ir būti patenkinta jų teikiamais 
rezultatais, nauda;
Kiekviena šalis turi pasirinkimo laisvę, t. y. gali priimti arba atmesti pasiūlymą;
Kiekviena šalis tiki šių mainų nauda ir nori bendradarbiauti su kita šalimi.

Vertinant bibliotekų rinkodaros veiklą galima drąsiai teigti, kad šioms organizacijoms 
vis geriau sekasi vykdyti rėmimo veiklas (komunikacija, viešinimas ir kt.), deja, tai tik 
vienas iš rinkodaros veiklos aspektų. Vartotojų tyrimai, segmentavimas, matavimai 
ir vertinimas yra bene vieni svarbiausių rinkodaros plano dedamųjų, be kurių jis yra 
tik komunikacijos ir viešinimo priemonių rinkinys. Ir nors pastarosios dvi priemonės 
tikrai veiksmingos, strateginė rinkodara yra gerokai efektyvesnė. 

Tradicinė rinkodaros samprata akcentuoja prekių arba paslaugų gamintojų ir vartotojų 
mainus. Kalbant apie bibliotekų rinkodarą, svarbu patikslinti, kad gamintojai šiuo 
atveju yra bibliotekininkai ir bibliotekų atstovai, o vartotojai – bibliotekų lankytojai, 
partneriai ir kiti interesų dalininkai. Taigi bibliotekų rinkodaros veikla – sudominti 
vartotojus tuo, ką ši gali pasiūlyti – unikaliomis bibliotekų paslaugomis plačiąja 
prasme ir kitomis veiklomis. Šios paslaugos paprastai apima bibliotekų tiriamąją 
veiklą, leidybą, knygų platinimą, individualias erdves darbui, grupiniams 
užsiėmimams ar veiklai, susitikimų erdves, prieigą prie įvairių audiovizualinių 
šaltinių, kompiuterizuotas darbo vietas, poilsio ir pramogų erdves, kitas paslaugas. 
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galimybes bei paslaugas. Planuojant bibliotekos rinkodaros veiklą itin svarbu 
atpažinti tikslines auditorijas, nustatyti jų poreikius bei lūkesčius.

8

bei valdyti santykius su vartotojais rinkinys, užtikrinantis naudą organizacijai ir jos 
interesų dalininkams.

Rinkodaros koncepcijos taikymas ir didesnis strateginės rinkodaros valdymo įrankių 
poreikis kilo daugiausia dėl padidėjusios verslo organizacijų konkurencijos. 
Organizacijos tikslu tapo efektyvus tikslinės rinkos pasirinkimas ir išskirtinio pasiūlymo 
pateikimas kiekvienai klientų tikslinei rinkai (klientų segmentui). Taikant rinkodaros 
koncepciją svarbu tapo rasti klientams tinkamiausius produktus ar paslaugas ir jas 
pasiūlyti. Praėjusio amžiaus 7-ojo dešimtmečio viduryje rinkodaros koncepcija ir 
strateginis rinkodaros valdymas paplito tarp ne pelno siekiančių organizacijų, kai buvo 
pereita nuo orientacijos į produktą prie orientacijos į vartotoją. Rinkodara yra tiek 
įprasta, kad ji negali būti laikoma atskira funkcija. Tai visa organizacijos veikla žvelgiant 
iš galutinio rezultato, t. y. vartotojo perspektyvos.

Šiandienis muziejus ir biblioteka konkuruoja dėl esamų ir potencialių vartotojų su 
daugelį alternatyvių laisvalaikio praleidimo būdų siūlančiais tiekėjais. Muziejų atveju – 
tai konkurencija su laisvalaikio ir pramogų paslaugų tiekėjais dėl lankytojų laisvo laiko. 
Bibliotekų atveju konkurencija labai panaši į muziejų, be to, dalis teikiamų paslaugų 
gali būti tiesiogiai susijusios su lankytojų studijomis, edukacija ir profesine veikla. 
Bibliotekų konkurencinė aplinka tampa dar sudėtingesnė. Kita vertus, svarbu 
paminėti, kad bibliotekų paslaugos lankytojams nemokamos. Tačiau tai nereiškia, kad 
rinkodaros veikla ar naudojami įrankiai tampa mažiau svarbūs ar reikalingi palyginti su 
muziejų rinkodaros veikla.

Vienas svarbiausių pastarųjų metų aplinkos pokyčių, darančių įtaką bibliotekų ir 
muziejų rinkodaros veiklai – interneto ir įvairių internetu prieinamų paslaugų plėtra. 
Ateities bibliotekos ir muziejai atlieka rinkos tyrimus, pasitelkia klausimynus, renka 
lankytojų atsiliepimus atlieka interviu ir organizuoja grupines diskusijas (fokus grupes), 
siekdami suprasti ir įsitikinti, ko nori jų klientai, lankytojai, partneriai ar interesų 
dalininkai. Rinkodara ir išsamūs tyrimai lemia muziejų ir bibliotekų siūlomas paslaugas. 
Augant technologijų svarbai ir joms tampant integralia kasdienio gyvenimo dalimi, o 
socialinės žiniasklaidos kanalams keičiant tradicinius komunikacijos būdus, 
neišvengiamai teks pasitelkti platesnį technologijų arsenalą vykdant rinkodaros veiklą. 
Dėl šios priežasties labai svarbu efektyviai išnaudoti naujausias interneto ir socialinės 
žiniasklaidos kanalų galimybes įgyvendinant rinkodaros veiklas.

Muziejams rinkodara tapo svarbi, nes jie susiduria su padidėjusia konkurencija 
laisvalaikio praleidimo rinkoje. Visuomenės gyvenimo būdo pokyčiai, laisvalaikio 
praleidimo būdų ir formų pasiūla lemia, kad potencialūs lankytojai turi vis mažiau 
laisvo laiko. Dėl šios priežasties muziejų rinkodaros veikla tampa itin svarbi siekiant 
sudominti tikslines auditorijas, padidinti lankytojų skaičių, užmegzti abipusius 
santykius su vartotojais ir kitais interesų dalininkais, užtikrinti augančias muziejų 
pajamas. Norint patenkinti lankytojų poreikius ir užtikrinti, kad būtų įgyvendinti 
muziejų tikslai, rinkodaros disciplina muziejams gali pasiūlyti tinkamus teorinius 
modelius ir veiklos valdymo įrankius.
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naudą už santykinai prieinamą kainą, kuri tuo pačiu būtų nenuostolinga arba neštų 
pelną. Rinkodaros pagrindas yra mainai tarp ieškančiųjų paslaugos ar prekės 
(patirties, idėjos, konkrečios vietos, informacijos) ir tų, kurie tai gali pasiūlyti. 
Rinkodaros veiksmai užtikrina, kad tam tikri muziejai savo lankytojams pasiūlytų 
sąlyginai didesnę vertę nei konkurentai.

Aukščiau minėti mainai gali vykti tokiais atvejais kai:

Mainuose dalyvauja abi pusės;
Kiekviena šalis kitai gali pasiūlyti ką nors vertingo;
Kiekviena šalis savo vardu gali pasiūlyti mainus ir būti patenkinta jų teikiamais 
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bei valdyti santykius su vartotojais rinkinys, užtikrinantis naudą organizacijai ir jos 
interesų dalininkams.

Rinkodaros koncepcijos taikymas ir didesnis strateginės rinkodaros valdymo įrankių 
poreikis kilo daugiausia dėl padidėjusios verslo organizacijų konkurencijos. 
Organizacijos tikslu tapo efektyvus tikslinės rinkos pasirinkimas ir išskirtinio pasiūlymo 
pateikimas kiekvienai klientų tikslinei rinkai (klientų segmentui). Taikant rinkodaros 
koncepciją svarbu tapo rasti klientams tinkamiausius produktus ar paslaugas ir jas 
pasiūlyti. Praėjusio amžiaus 7-ojo dešimtmečio viduryje rinkodaros koncepcija ir 
strateginis rinkodaros valdymas paplito tarp ne pelno siekiančių organizacijų, kai buvo 
pereita nuo orientacijos į produktą prie orientacijos į vartotoją. Rinkodara yra tiek 
įprasta, kad ji negali būti laikoma atskira funkcija. Tai visa organizacijos veikla žvelgiant 
iš galutinio rezultato, t. y. vartotojo perspektyvos.

Šiandienis muziejus ir biblioteka konkuruoja dėl esamų ir potencialių vartotojų su 
daugelį alternatyvių laisvalaikio praleidimo būdų siūlančiais tiekėjais. Muziejų atveju – 
tai konkurencija su laisvalaikio ir pramogų paslaugų tiekėjais dėl lankytojų laisvo laiko. 
Bibliotekų atveju konkurencija labai panaši į muziejų, be to, dalis teikiamų paslaugų 
gali būti tiesiogiai susijusios su lankytojų studijomis, edukacija ir profesine veikla. 
Bibliotekų konkurencinė aplinka tampa dar sudėtingesnė. Kita vertus, svarbu 
paminėti, kad bibliotekų paslaugos lankytojams nemokamos. Tačiau tai nereiškia, kad 
rinkodaros veikla ar naudojami įrankiai tampa mažiau svarbūs ar reikalingi palyginti su 
muziejų rinkodaros veikla.

Vienas svarbiausių pastarųjų metų aplinkos pokyčių, darančių įtaką bibliotekų ir 
muziejų rinkodaros veiklai – interneto ir įvairių internetu prieinamų paslaugų plėtra. 
Ateities bibliotekos ir muziejai atlieka rinkos tyrimus, pasitelkia klausimynus, renka 
lankytojų atsiliepimus atlieka interviu ir organizuoja grupines diskusijas (fokus grupes), 
siekdami suprasti ir įsitikinti, ko nori jų klientai, lankytojai, partneriai ar interesų 
dalininkai. Rinkodara ir išsamūs tyrimai lemia muziejų ir bibliotekų siūlomas paslaugas. 
Augant technologijų svarbai ir joms tampant integralia kasdienio gyvenimo dalimi, o 
socialinės žiniasklaidos kanalams keičiant tradicinius komunikacijos būdus, 
neišvengiamai teks pasitelkti platesnį technologijų arsenalą vykdant rinkodaros veiklą. 
Dėl šios priežasties labai svarbu efektyviai išnaudoti naujausias interneto ir socialinės 
žiniasklaidos kanalų galimybes įgyvendinant rinkodaros veiklas.

Muziejams rinkodara tapo svarbi, nes jie susiduria su padidėjusia konkurencija 
laisvalaikio praleidimo rinkoje. Visuomenės gyvenimo būdo pokyčiai, laisvalaikio 
praleidimo būdų ir formų pasiūla lemia, kad potencialūs lankytojai turi vis mažiau 
laisvo laiko. Dėl šios priežasties muziejų rinkodaros veikla tampa itin svarbi siekiant 
sudominti tikslines auditorijas, padidinti lankytojų skaičių, užmegzti abipusius 
santykius su vartotojais ir kitais interesų dalininkais, užtikrinti augančias muziejų 
pajamas. Norint patenkinti lankytojų poreikius ir užtikrinti, kad būtų įgyvendinti 
muziejų tikslai, rinkodaros disciplina muziejams gali pasiūlyti tinkamus teorinius 
modelius ir veiklos valdymo įrankius.
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sudominti tikslines auditorijas, padidinti lankytojų skaičių, užmegzti abipusius 
santykius su vartotojais ir kitais interesų dalininkais, užtikrinti augančias muziejų 
pajamas. Norint patenkinti lankytojų poreikius ir užtikrinti, kad būtų įgyvendinti 
muziejų tikslai, rinkodaros disciplina muziejams gali pasiūlyti tinkamus teorinius 
modelius ir veiklos valdymo įrankius.

Rinkodara muziejuose yra mainų procesas, kuriame lankytojams siekiama pasiūlyti 
naudą už santykinai prieinamą kainą, kuri tuo pačiu būtų nenuostolinga arba neštų 
pelną. Rinkodaros pagrindas yra mainai tarp ieškančiųjų paslaugos ar prekės 
(patirties, idėjos, konkrečios vietos, informacijos) ir tų, kurie tai gali pasiūlyti. 
Rinkodaros veiksmai užtikrina, kad tam tikri muziejai savo lankytojams pasiūlytų 
sąlyginai didesnę vertę nei konkurentai.

Aukščiau minėti mainai gali vykti tokiais atvejais kai:

Mainuose dalyvauja abi pusės;
Kiekviena šalis kitai gali pasiūlyti ką nors vertingo;
Kiekviena šalis savo vardu gali pasiūlyti mainus ir būti patenkinta jų teikiamais 
rezultatais, nauda;
Kiekviena šalis turi pasirinkimo laisvę, t. y. gali priimti arba atmesti pasiūlymą;
Kiekviena šalis tiki šių mainų nauda ir nori bendradarbiauti su kita šalimi.

Vertinant bibliotekų rinkodaros veiklą galima drąsiai teigti, kad šioms organizacijoms 
vis geriau sekasi vykdyti rėmimo veiklas (komunikacija, viešinimas ir kt.), deja, tai tik 
vienas iš rinkodaros veiklos aspektų. Vartotojų tyrimai, segmentavimas, matavimai 
ir vertinimas yra bene vieni svarbiausių rinkodaros plano dedamųjų, be kurių jis yra 
tik komunikacijos ir viešinimo priemonių rinkinys. Ir nors pastarosios dvi priemonės 
tikrai veiksmingos, strateginė rinkodara yra gerokai efektyvesnė. 

Tradicinė rinkodaros samprata akcentuoja prekių arba paslaugų gamintojų ir vartotojų 
mainus. Kalbant apie bibliotekų rinkodarą, svarbu patikslinti, kad gamintojai šiuo 
atveju yra bibliotekininkai ir bibliotekų atstovai, o vartotojai – bibliotekų lankytojai, 
partneriai ir kiti interesų dalininkai. Taigi bibliotekų rinkodaros veikla – sudominti 
vartotojus tuo, ką ši gali pasiūlyti – unikaliomis bibliotekų paslaugomis plačiąja 
prasme ir kitomis veiklomis. Šios paslaugos paprastai apima bibliotekų tiriamąją 
veiklą, leidybą, knygų platinimą, individualias erdves darbui, grupiniams 
užsiėmimams ar veiklai, susitikimų erdves, prieigą prie įvairių audiovizualinių 
šaltinių, kompiuterizuotas darbo vietas, poilsio ir pramogų erdves, kitas paslaugas. 

Deja, vartotoją ne visada pasiekia informacija apie bibliotekų teikiamas paslaugas, tad 
vienu svarbiausių šiuolaikinės bibliotekos rinkodaros aspektų tampa tikslinės 
auditorijos informavimas apie organizacijos veiklą. Nors bibliotekos įvaizdis 
visuomenėje keičiasi, visgi didžioji dalis gyventojų biblioteką tradiciškai vis dar suvokia 
kaip vietą, kur galima pasiskolinti knygų, paskaityti naujausią spaudą ar archyve rasti 
norimą leidinį. Todėl bibliotekų rinkodaros veikla tampa itin svarbi norint sudominti 
potencialius lankytojus tradicinėmis bibliotekos paslaugomis ir pristatyti naujas 
galimybes bei paslaugas. Planuojant bibliotekos rinkodaros veiklą itin svarbu 
atpažinti tikslines auditorijas, nustatyti jų poreikius bei lūkesčius.
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bei valdyti santykius su vartotojais rinkinys, užtikrinantis naudą organizacijai ir jos 
interesų dalininkams.

Rinkodaros koncepcijos taikymas ir didesnis strateginės rinkodaros valdymo įrankių 
poreikis kilo daugiausia dėl padidėjusios verslo organizacijų konkurencijos. 
Organizacijos tikslu tapo efektyvus tikslinės rinkos pasirinkimas ir išskirtinio pasiūlymo 
pateikimas kiekvienai klientų tikslinei rinkai (klientų segmentui). Taikant rinkodaros 
koncepciją svarbu tapo rasti klientams tinkamiausius produktus ar paslaugas ir jas 
pasiūlyti. Praėjusio amžiaus 7-ojo dešimtmečio viduryje rinkodaros koncepcija ir 
strateginis rinkodaros valdymas paplito tarp ne pelno siekiančių organizacijų, kai buvo 
pereita nuo orientacijos į produktą prie orientacijos į vartotoją. Rinkodara yra tiek 
įprasta, kad ji negali būti laikoma atskira funkcija. Tai visa organizacijos veikla žvelgiant 
iš galutinio rezultato, t. y. vartotojo perspektyvos.

Šiandienis muziejus ir biblioteka konkuruoja dėl esamų ir potencialių vartotojų su 
daugelį alternatyvių laisvalaikio praleidimo būdų siūlančiais tiekėjais. Muziejų atveju – 
tai konkurencija su laisvalaikio ir pramogų paslaugų tiekėjais dėl lankytojų laisvo laiko. 
Bibliotekų atveju konkurencija labai panaši į muziejų, be to, dalis teikiamų paslaugų 
gali būti tiesiogiai susijusios su lankytojų studijomis, edukacija ir profesine veikla. 
Bibliotekų konkurencinė aplinka tampa dar sudėtingesnė. Kita vertus, svarbu 
paminėti, kad bibliotekų paslaugos lankytojams nemokamos. Tačiau tai nereiškia, kad 
rinkodaros veikla ar naudojami įrankiai tampa mažiau svarbūs ar reikalingi palyginti su 
muziejų rinkodaros veikla.

Vienas svarbiausių pastarųjų metų aplinkos pokyčių, darančių įtaką bibliotekų ir 
muziejų rinkodaros veiklai – interneto ir įvairių internetu prieinamų paslaugų plėtra. 
Ateities bibliotekos ir muziejai atlieka rinkos tyrimus, pasitelkia klausimynus, renka 
lankytojų atsiliepimus atlieka interviu ir organizuoja grupines diskusijas (fokus grupes), 
siekdami suprasti ir įsitikinti, ko nori jų klientai, lankytojai, partneriai ar interesų 
dalininkai. Rinkodara ir išsamūs tyrimai lemia muziejų ir bibliotekų siūlomas paslaugas. 
Augant technologijų svarbai ir joms tampant integralia kasdienio gyvenimo dalimi, o 
socialinės žiniasklaidos kanalams keičiant tradicinius komunikacijos būdus, 
neišvengiamai teks pasitelkti platesnį technologijų arsenalą vykdant rinkodaros veiklą. 
Dėl šios priežasties labai svarbu efektyviai išnaudoti naujausias interneto ir socialinės 
žiniasklaidos kanalų galimybes įgyvendinant rinkodaros veiklas.

Muziejams rinkodara tapo svarbi, nes jie susiduria su padidėjusia konkurencija 
laisvalaikio praleidimo rinkoje. Visuomenės gyvenimo būdo pokyčiai, laisvalaikio 
praleidimo būdų ir formų pasiūla lemia, kad potencialūs lankytojai turi vis mažiau 
laisvo laiko. Dėl šios priežasties muziejų rinkodaros veikla tampa itin svarbi siekiant 
sudominti tikslines auditorijas, padidinti lankytojų skaičių, užmegzti abipusius 
santykius su vartotojais ir kitais interesų dalininkais, užtikrinti augančias muziejų 
pajamas. Norint patenkinti lankytojų poreikius ir užtikrinti, kad būtų įgyvendinti 
muziejų tikslai, rinkodaros disciplina muziejams gali pasiūlyti tinkamus teorinius 
modelius ir veiklos valdymo įrankius.
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STRATEGINIO 
PLANO RYŠYS SU
RINKODAROS
PLANU

2
Terminas strategija kilęs iš graikų kalbos žodžio strategos, reiškiančio manevrų, kurie 
atliekami priešui nugalėti, visumą. Strategija – tai modelis arba planas, kuris 
nuosekliai integruoja pagrindinius institucijos tikslus, politiką ir veiksmų seką. Gerai 
suformuluota strategija padeda surikiuoti ir paskirstyti institucijos išteklius, 
atsižvelgiant į turimą kompetenciją ir trūkumus, numatomus aplinkos pokyčius
(J. B. Quinn, 198).

Organizacijos strategija gali būti apibūdinama labai įvairiai, bet svarbiausi strateginiai 
elementai yra geras esamos situacijos ir aplinkos veiksnių supratimas, sugebėjimas 
išsikelti tikslus, efektyvus išteklių valdymas, gebėjimas sutelkti organizacijos darbuotojus, 
konkurencinių pranašumų paieška ir jų išnaudojimas rinkoje, organizacijos tikslų 
įgyvendinimas.

Strateginis planavimas – bet kuriai verslo įmonei, valstybės institucijai, valstybės 
valdomai įmonei ar įstaigai ir kitoms organizacijoms svarbus procesas, padedantis 
įžvelgti organizacijos privalumus ir trūkumus, pažinti aplinką ir analitiškai vertinti pačios 
organizacijos veiklą.

Strateginis planas nustato tam tikras bendras gaires, principus ir prioritetus, susijusius 
su organizacijos veikla. Visų šių principinių organizacijos nuostatų formulavimas 
strateginiame plane organizacijos vadovams bei darbuotojams padeda sutelkti dėmesį 
į svarbiausius dalykus ir lengviau pasiekti užsibrėžtų rezultatų.

Strateginis planas padeda įvertinti organizaciją kaip nedalomą visumą ar tam tikrą 
sistemą, kurios visos sudedamosios dalys bendradarbiauja tarpusavyje, norėdamos 
pasiekti bendrą rezultatą. Galima teigti, kad strateginis planavimas turi nemažą 
reikšmę organizacijų plėtrai, nes yra nukreiptas į ateitį ir padeda nustatyti veiklos 
tikslus, priemones ir būdus jiems efektyviau pasiekti.

Siekiant didinti viešojo sektoriaus organizacijų veiklos efektyvumą, 
rekomenduojama pasitelkti strateginio planavimo sistemą, kurią, pagal LR 
Vyriausybės patvirtintą strategnio planavimo metodiką, sudaro ilgos, vidutinės 
ir trumpos trukmės planavimo dokumentai1 ir įstaigos, atsakingos už planavimo 
dokumentų rengimą, tvirtinimą, įgyvendinimą, vertinimą ir atsiskaitymą už 
pasiektus rezultatus.

1 LR Vyriausybės nutarimas 2002 m. birželio 2 d. Nr. 827 „Dėl strateginio planavimo metodikos patvirtinimo“ aktuali 
redakcija 

Strateginis planavimas yra kaip tako žymėjimas per mišką. Jis turi savo pradžią, pabaigą ir
parodo, kur reikia ir kur nereikėtų eiti, jei norime pasiekti savo tikslą. -Richard Barth
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parodo, kur reikia ir kur nereikėtų eiti, jei norime pasiekti savo tikslą. -Richard Barth
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Viešųjų įstaigų strateginio planavimo sistema padeda efektyviai įgyvendinti jų 
siekius, nustatyti veiklos plėtros poreikius ir jų realizavimo galimybes tinkamai 
panaudojant išteklius:
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paslaugas. Strateginis planavimas organizacijoms leidžia išanalizuoti savo vidinę 
aplinką, įvertinti stipriąsias ir silpnąsias puses. Tuo tarpu strateginė rinkodara labiau 
orientuota į išorę ir susijusi su visais potencialiais vartotojais ir vertės pasiūlymo 
pateikimu skirtingoms vartotojų grupėms. Organizacijos negali patenkinti visų 
vartotojų poreikių, todėl turi nuspręsti, kiek pastangų ir išteklių skirti kiekvienai 
vartotojų grupei (segmentui), ir atitinkamai išdėstyti savo pozicijas ir vertę 
pasiūlymais kiekvienai tikslinei vartotojų grupei.
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Strateginio planavimo procesas atskleidžia, kur įstaiga buvo, kur yra šiuo metu ir, 
svarbiausia, kokia kryptimi ji turėtų vystytis ateityje. Šį procesą galima apibūdinti kaip 
nuoseklių veiksmų seką nuo aplinkos analizės iki rinkodaros tikslų išsikėlimo, priemonių, 
skirtų jiems įgyvendinti, sumanymo, jų įgyvendinimo, stebėsenos sistemos sukūrimo, 
t. y. rinkodaros plano parengimo. Rinkodaros planą rekomenduojama rengti kartu su
strateginiu veiklos planu. Abiejų planų pradinius rengimo etapus siūloma organizuoti
tuo pačiu metu: atliekant aplinkos ir vidinių veiksnių analizę ir rengiant organizacijos
plėtros kryptis, formuluojant strateginius tikslus.

Paveikslas 2. Planavimo dokumentų sąryšis

Strateginiame veiklos plane nustatant strateginius tikslus galimos dvi alternatyvos: 
išskirti atskirą su rinkodaros planavimu susijusį strateginį tikslą arba numatyti bendrą 
strateginį tikslą rinkodaros ir strateginiam veiklos planui, tačiau pereinant į žemesnį 
planavimo lygmenį (uždaviniai ir priemonės) rinkodaros plano elementai gali būti
formuluojami atskirai. Rinkodaros planas – sudedamoji strateginio veiklos plano dalis, 
kuri vėliau rengiant organizacijos metinį veiklos planą priemonių lygmeniu pereina į 
metinio veiklos plano įgyvendinimo periodą: aiškios priemonės, jų vertinimo kriterijai 
ir lėšos.

Rinkodaros planas yra sudėtinė organizacijos strateginio plano dalis. Jis parodo, kaip ir kur bus
parduodamos paslaugos, kokių veiksmų bus imtasi esant tam tikrai situacijai rinkoje.
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Rinkodaros strategija – tai tarpusavyje suderintų rinkodaros veiksmų visuma, nukreipta 
pasiekti numatytus strateginius rinkodaros tikslus. Rinkodaros planas tampa pagrindu 
nustatant, kokiems tikslams bus panaudoti rinkodaros ištekliai, kada ir kur jie turi būti
pritaikyti, kad teiktų didžiausią naudą. Toliau paveiksle pateikiama rekomenduojama 
muziejų ir bibliotekų rinkodaros plano struktūra.

Paveikslas 3. Rinkodaros plano struktūra

Rekomenduojama, kad rinkodaros planą sudarytų ne daugiau kaip aštuonios dalys. 
Trys iš jų gali būti rengiamos pasirinktinai, turint omenyje, kad didžiąją interesų 
dalininkų dalį galima priskirti prie atitinkamų rinkos segmentų, o planuojamą biudžetą 
ir stebėsenos sistemą įvardyti rinkodaros veiksmų plane. Visų šių žingsnių 
įgyvendinimo  rezultatas – 1–2  metų   trukmės   rinkodaros   planavimo   dokumentas.

5
6
7
8

4
3
2
1 Santrauka

Aplinkos ir vidinių
veiksnių analizė

Biudžetas

Interesų
dalininkai

Rinkodaros
strategija

Rinkodaros
veiksmų planas

Kontrolė
(stebėsena)

Pateikiama apibendrinta informacija apie įstaigą, veiklos aplinką, 
aptariamas rinkodaros plano turinys, trumpai pristatoma įstaigos 
rinkodaros strategija.

Atliekama įstaigos aplinkos ir vidinių veiksnių analizė, įvardijamos 
stipriosios ir silpnosios pusės, nustatomos įstaigos galimybės ir 
grėsmės.

Identifikuojami svarbiausi interesų dalininkai, nustatoma ir 
įvertinama, kokią įtaką jie turi įstaigos veiklai.

Identifikuojamos įstaigos tikslinės auditorijos, nustatomi ir 
vertinami vartotojų poreikiai.

Nustatomi esminiai rinkodaros strategijos elementai penkiose 
rinkodaros komplekso srityse (produktas, vieta, kainodara, žmonės, 
rėmimas).

Detalizuojamo rinkodaros strateginės kryptys, keliami tikslai ir 
uždaviniai, planuojamos atitinkamos priemonės.

Numatomi reikalingi ištekliai rinkodaros tikslams pasiekti.

Nustatoma, kokiais rodikliais ir kokiu periodiškumu bus vertinamas 
rinkodaros veiksmų plano įgyvendinimas.

– Privalomos plano dalys
– Rekomenduojamos plano dalys

Rinkos
segmentavimas
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Svarbu paminėti, kad strateginiai tikslai gali būti formuluojami ilgesniam periodui, t. y. 
3–5 metams, tačiau rinkodaros veiksmų plane detalizuojamos priemonės (veiksmai, 
projektai, iniciatyvos) ne ilgesniam nei dvejų metų laikotarpiui. Toliau gairėse 
pateikiamas kiekvienos rinkodaros plano dalies aprašymas.
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Rinkodaros
plano santrauka3.1

Įžanga;
Trumpa informacija apie įstaigą / organizaciją;
Trumpas aplinkos, kurioje veikiama, įvertinimas;
Rinkodaros plano turinys, sudėtinės dalys;
Trumpai apie įstaigos rinkodaros strategiją, planuojamus rezultatus.

Paveikslas 4. Santraukos pavyzdys

Santraukoje trumpai apibūdinama, kas išdėstyta tolesniuose rinkodaros plano 
skyriuose, išskiriami svarbiausi faktai. Dažnai santrauka laikoma viena svarbiausių 
rinkodaros plano dalių, nes joje identifikuojama įstaigos pozicija, nurodoma, ką ir kaip 
planuojama pasiekti. 

Jei planą tikimasi pasitelkti ieškant papildomų finansavimo šaltinių, santrauka gali tapti 
įstaigos pirmąja galimybe sudominti potencialius rėmėjus (ar net investuotojus). Taigi 
ši dalis turėtų būti trumpa, informatyvi ir vizualiai patraukli (žr. Paveikslas 4). 

Nors santrauka – pirmas įstaigos rinkodaros plano skyrius, ją patartina baigti parengus 
visą planą.

Rekomenduojama santraukos struktūra:

Šaltinis: 
Philadelphia Museum
of Art. Looking to the 
Future Together:  
A Strategic Vision for 
the Philadelphia 
Museum of Art

1 Pateikiama apibendrinta informacija apie įstaigą, veiklos aplinką, aptariamas
rinkodaros plano turinys, trumpai pristatoma įstaigos rinkodaros strategija.
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Aplinkos 
ir vidinių veiksnių 
analizė

3.2
        

Aplinkos ir vidinių veiksnių analizė padeda įvertinti makroekonominę, rinkos situaciją, 
konkurencinę aplinką, atskleidžia visos organizacijos ir rinkodaros veiklos efektyvumą. 
Aplinkos veiksniai skirstomi į išorinius ir vidinius. Išorinių veiksnių įstaiga 
nekontroliuoja, tačiau jie gali būti labai svarbūs siekiant atrasti naujas galimybes arba 
įvertinti galimus pavojus, apribojimus. Vidiniai veiksniai yra pavaldūs įstaigai, jie gali 
būti traktuojami kaip stiprybės arba silpnybės, kuriomis pasižymi organizacija ir kurie 
yra svarbūs siekiant įgyvendinti rinkodaros planą. Svarbu ne tik identifikuoti 
stiprybės ir silpnybes, bet ir įvertinti jų svarbą, numatyti veiksmus, kurie sustiprintų 
organizacijos stiprybes ir įgalintų neutralizuoti silpnybes. 

Šiame leidinyje pateikiami du pagrindiniai aplinkos ir esamos situacijos analizės  
įrankiai – PEST ir SSGG. PEST metodu įstaigos išoriniai veiksniai apžvelgiami ir 
sugrupuojami į keturias kategorijas: politiniai, ekonominiai, socialiniai ir technologiniai. 
SSGG – tai vidinių ir išorinių veiksnių analizė, įvertinant organizacijos stipriąsias ir 
silpnąsias puses, jos galimybes ir grėsmes. Tačiau galima neapsiriboti tik šiais metodais 
ir taikyti kitus būdus, jei, organizacijos manymu, jie yra tinkamesni ar priimtinesni, 
organizacija turi patirties ir yra gerai įvaldžiusi kitus metodus. Jeigu organizacijoje 
buvo / yra rengiamas strateginis planas, atliktos aplinkos analizės rezultatus galima 
pritaikyti rengiant rinkodaros planą, išskiriant būtent rinkodarai aktualius aspektus. 
Jeigu įstaiga strateginio planavimo metu nerengė analizės, rekomenduojama naudotis 
oficialios statistikos portalų viešai skelbiamų tyrimų duomenimis, muziejų ir bibliotekų 
statistinėmis sistemomis, įstaigos veiklos ar finansinėmis ataskaitomis, kitais 
prieinamais informacijos šaltiniais.

PEST analizė2

Makroekonominius veiksnius, turinčius įtakos įstaigai ir visam muziejų ar bibliotekų 
sektoriui, patartina grupuoti pagal PEST modelį į keturias kategorijas: politiniai ir 
teisiniai (P), ekonominiai (E), socialiniai ir kultūriniai (S) bei technologiniai (T) veiksniai. 
Identifikavus svarbiausias tendencijas, rekomenduojama trumpai įvertinti potencialią 
jų įtaką įstaigos veiklai ir nustatyti jų svarbą, poveikio mastą. Tai padės efektyviau 
organizuoti veiklas rengiant veiksmų planą, geriau įvertinti aplinkos poveikį, suvaldyti 
grėsmes ir pasinaudoti galimybėmis.

2 Taip pat galima naudoti PESTET modelį, kur EE – ekologiniai, T – teisiniai veiksniai.

2 Atliekama įstaigos aplinkos ir vidinių veiksnių analizė, įvardijamos stipriosios ir 
silpnosios pusės, nustatomos įstaigos galimybės ir grėsmės.
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Identifikavus svarbiausias tendencijas, rekomenduojama trumpai įvertinti potencialią 
jų įtaką įstaigos veiklai ir nustatyti jų svarbą, poveikio mastą. Tai padės efektyviau 
organizuoti veiklas rengiant veiksmų planą, geriau įvertinti aplinkos poveikį, suvaldyti 
grėsmes ir pasinaudoti galimybėmis.

2 Taip pat galima naudoti PESTET modelį, kur EE – ekologiniai, T – teisiniai veiksniai.

2 Atliekama įstaigos aplinkos ir vidinių veiksnių analizė, įvardijamos stipriosios ir 
silpnosios pusės, nustatomos įstaigos galimybės ir grėsmės.
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Jeigu įstaiga strateginio planavimo metu nerengė analizės, rekomenduojama naudotis 
oficialios statistikos portalų viešai skelbiamų tyrimų duomenimis, muziejų ir bibliotekų 
statistinėmis sistemomis, įstaigos veiklos ar finansinėmis ataskaitomis, kitais 
prieinamais informacijos šaltiniais.

PEST analizė2

Makroekonominius veiksnius, turinčius įtakos įstaigai ir visam muziejų ar bibliotekų 
sektoriui, patartina grupuoti pagal PEST modelį į keturias kategorijas: politiniai ir 
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organizuoti veiklas rengiant veiksmų planą, geriau įvertinti aplinkos poveikį, suvaldyti 
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2 Atliekama įstaigos aplinkos ir vidinių veiksnių analizė, įvardijamos stipriosios ir 
silpnosios pusės, nustatomos įstaigos galimybės ir grėsmės.

Paveikslas 5. PEST veiksnių pavyzdžiai:

Šaltinis: sudaryta remiantis N. G. Kotler, P. Kotler, W. I. Kotler „Museum Marketing and Strategy“, 2008.

PEST modelis neatsako į konkrečius klausimus, bet padeda struktūrizuotai ir strategiškai 
įvertinti įstaigos veiklos aplinką ir atkreipti dėmesį į svarbiausius veiksnius. Keletas
išorinės aplinkos veiksnių pavyzdžių pateikta Paveikslas 5. Svarbu paminėti, kad tai tik
galimos išorinės aplinkos analizės kryptys, kadangi kiekvienos organizacijos veiklos
specifika reikalauja pažvelgti į skirtingus išorinius veiksnius, reguliariai juos analizuoti
ieškant galimybių, vertinant grėsmes ir atitinkamai į juos reaguoti rengiant ar
koreguojant rinkodaros planą ar konkrečius rinkodaros plano veiksmus. Atkreiptinas
dėmesys, kad reikėtų vertinti ne tik dabartinę situaciją, bet ir veiksnių dinamiką
praeityje ir galimus išorinės aplinkos pokyčius ateityje.

SSGG analizė

Vienas labiausiai paplitusių aplinkos ir organizacijos esamos situacijos analizės įrankių 
rengiant organizacijos strategiją ar rinkodaros planą ir planuojant konkrečias veiklas – tai 
SSGG analizė. Šis metodas skirtas atskleisti įstaigos pagrindines stiprybes (S), silpnybes
(S), galimybes (G) ir grėsmes (G). Organizacijos vidinės stiprybės ir silpnybės – tai 
veiksniai, kuriems įstaiga gali daryti tiesioginę įtaką, juos valdyti. Tuo tarpu galimybės ir 
grėsmės siejamos su išorine organizacijos aplinka. Nustatant šiuos veiksnius svarbu
matyti visą organizacijos rinkodaros veiklos kontekstą, todėl patartina apsvarstyti tiek
vidines, tiek išorines jėgas. Vienas iš būdų tai įgyvendinti – analizuojant vidines jėgas, 
peržiūrėti rinkodaros kompleksą (žr. p. 27), o išorines – PEST analizę (žr. p. 19).
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organizuoti veiklas rengiant veiksmų planą, geriau įvertinti aplinkos poveikį, suvaldyti 
grėsmes ir pasinaudoti galimybėmis.

2 Taip pat galima naudoti PESTET modelį, kur EE – ekologiniai, T – teisiniai veiksniai.
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grėsmes ir pasinaudoti galimybėmis.
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Paveikslas 5. PEST veiksnių pavyzdžiai:

Šaltinis: sudaryta remiantis N. G. Kotler, P. Kotler, W. I. Kotler „Museum Marketing and Strategy“, 2008.

PEST modelis neatsako į konkrečius klausimus, bet padeda struktūrizuotai ir strategiškai 
įvertinti įstaigos veiklos aplinką ir atkreipti dėmesį į svarbiausius veiksnius. Keletas 
išorinės aplinkos veiksnių pavyzdžių pateikta Paveikslas 5. Svarbu paminėti, kad tai tik 
galimos išorinės aplinkos analizės kryptys, kadangi kiekvienos organizacijos veiklos 
specifika reikalauja pažvelgti į skirtingus išorinius veiksnius, reguliariai juos analizuoti 
ieškant galimybių, vertinant grėsmes ir atitinkamai į juos reaguoti rengiant ar 
koreguojant rinkodaros planą ar konkrečius rinkodaros plano veiksmus. Atkreiptinas 
dėmesys, kad reikėtų vertinti ne tik dabartinę situaciją, bet ir veiksnių dinamiką 
praeityje ir galimus išorinės aplinkos pokyčius ateityje.

SSGG analizė

Vienas labiausiai paplitusių aplinkos ir organizacijos esamos situacijos analizės įrankių 
rengiant organizacijos strategiją ar rinkodaros planą ir planuojant konkrečias veiklas – tai 
SSGG analizė. Šis metodas skirtas atskleisti įstaigos pagrindines stiprybes (S), silpnybes 
(S), galimybes (G) ir grėsmes (G). Organizacijos vidinės stiprybės ir silpnybės – tai 
veiksniai, kuriems įstaiga gali daryti tiesioginę įtaką, juos valdyti. Tuo tarpu galimybės ir 
grėsmės siejamos su išorine organizacijos aplinka. Nustatant šiuos veiksnius svarbu 
matyti visą organizacijos rinkodaros veiklos kontekstą, todėl patartina apsvarstyti tiek 
vidines, tiek išorines jėgas. Vienas iš būdų tai įgyvendinti – analizuojant vidines jėgas, 
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Paveikslas 6. SSGG analizės klausimų pavyzdžiai:

Šaltinis: sudaryta remiantis N. G. Kotler, P. Kotler, W. I. Kotler „Museum Marketing and Strategy“, 2008;  
D. Lucas-Alfieri „Marketing the 21st Century Library”, 2015.

Analizės rezultatai, apibendrinti SSGG modelyje, – tai pagrindas formuoti veiklos
scenarijus, strategines kryptis ir tikslus, planuoti veiksmus (projektus, iniciatyvas). Į
juos būtina atsižvelgti nustatant uždavinius ir priemones. Įstaigos rinkodaros 
strateginiai tikslai turėtų orientuotis į siekį išnaudoti galimybes pasitelkus stipriąsias 
puses. Organizacija turi aiškiai įvardyti savo silpnybes ir trūkumus. Jų šalinimas arba 
maksimalus poveikio sumažinimas būtinas tolimesnei įstaigos plėtrai ir veiklos 
efektyvumui didinti. Taip pat būtina atsižvelgti į grėsmes ir pasirengti rizikos valdymo 
priemones, jei grėsmių poveikis turės įtakos organizacijos veiklai.

Organizacijos pasiekimų įvertinimas

Analizuojant organizacijos vidaus veiksnius, svarbu įvertinti praėjusių laikotarpių 
rinkodaros veiklos rezultatus arba rinkodaros plano (jei toks buvo rengtas anksčiau) 
įgyvendinimo rezultatus. Jei anksčiau rinkodaros planas jau buvo rengtas ir jame 
numatyti įgyvendinimo rodikliai, svarbu įvertinti šių rodiklių reikšmių praėjusio 
planavimo periodo dinamiką ir atlikti kiekybinę analizę. Rekomenduojama atlikti ir 
kokybinį vertinimą nustatant, kodėl pavyko ar nepavyko pasiekti vienokių ar kitokių 
rezultatų.

Vienas svarbių organizacijos rinkodaros veiklos vertinimo aspektų – vartotojų 
pasitenkinimas ir jo kitimo dinamika. LR Kultūros ministerija 2017 m. gegužės 15 d. 
patvirtino kultūros įstaigų vartotojų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis 
metodiką, kurioje visoms kultūros įstaigoms pavedama ne rečiau kaip kartą per dvejus 
metus  įsivertinti  vartotojų  pasitenkinimą  teikiamomis  paslaugomis,  pradedant  nuo
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2017 metų. Metodikoje parengti atskiri klausimynai bibliotekoms, muziejams ir kitų 
kultūros paslaugų teikėjams. Muziejų ir bibliotekų rinkodaros veiklos orientuotos į 
vartotoją, todėl pastarųjų pasitenkinimas muziejaus ar bibliotekos teikiamomis 
paslaugomis yra vienas svarbiausių rodiklių. Organizuojant vartotojų pasitenkinimo 
tyrimą svarbu atsižvelgti į rinkodaros plano rengimo tvarką ir kalendorinį planą, 
numatyti vartotojų pasitenkinimo matavimus tinkamu laiku, t. y. suderinti su 
rinkodaros plano rengimo laikotarpiu. Jei organizacija planuoja atlikti vartotojų 
pasitenkinimo matavimą tik kartą per dvejus metus, mažesnės apimties vartotojų 
pasitenkinimo matavimo tyrimą rekomenduojama atlikti tarpiniais metais, kai 
neatliekamas išsamus vartotojų pasitenkinimo vertinimas. Mažesnės apimties 
vartotojų pasitenkinimo vertinimui galima būtų naudoti NPS metodiką (angl. Net 
Promoter Score), kai pasitenkinimo matavimui pateikiamas tik vienas apklausos 
klausimas, papildant dar keliais svarbesniais klausimais.

Paveikslas 4. NPS metodika

Šaltinis: Satmetrix Systems, Inc. What Is Net Promoter? (https://www.netpromoter.com/know/)

Jei organizacijoje nerengiami rinkodaros planavimo dokumentai su nustatytais 
konkrečiais vertinimo rodikliais, rekomenduojama pasinaudoti LKT finansuoto 
projekto „Lietuvos Respublikos kultūros ministro valdymo srities įstaigų (muziejų ir 
bibliotekų) rinkodaros vertinimas ir rekomendacijos rinkodaros strategijų vystymui“ 
parengta palyginamojo vertinimo sistema3 (angl. Benchmarking). Ji leidžia palyginti 
organizacijos rinkodaros veiklą keturiose srityse: pasiūlymų (paslaugos ir 
prieinamumas), komunikacijos (naudojamos priemonės, žiniasklaidos monitoringas, 
reklamos monitoringas), rezultatų (vartotojų pritraukimas ir pasitenkinimas, išteklių 
pritraukimas) ir rinkodaros išteklių (finansavimas ir žmogiškieji ištekliai). Ši vertinimo 
sistema suteikia galimybę įstaigos rinkodaros veiklą – išteklius, veiksmus, rezultatus – 
palyginti su kitomis šakinėmis organizacijomis. Šio įrankio pagalba galima palyginti 
vienos konkrečios įstaigos (muziejaus ar bibliotekos) rodiklius su pasirinkta (filtravimo 
galimybė) kitų analogiškų organizacijų imtimi. Svarbu pažymėti, kad šis įrankis 
parengtas pirmą kartą ir kol kas nenuspręsta dėl jo panaudojimo tęstinumo tarp 
muziejų ir bibliotekų. Pasiūlymai dėl šio įrankio panaudojimo buvo aptarti kūrybinėse 
dirbtuvėse su muziejų ir bibliotekų atstovais, bet sprendimai dėl jo taikymo ir 
tęstinumo užtikrinimo bus priimti 2018 m.

3 UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai", Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, Lietuvos muziejų asociacija.
 „Muziejų ir bibliotekų rinkodaros veiklos palyginamojo vertinimo sistema: ataskaita, 2017"

Skalėje nuo 0 iki 10, kokia tikimybė, kad Jūs rekomenduotumėte organizaciją 
(paslaugą) savo draugams ir pažįstamiems?

nelinkęs rekomenduoti neutralus linkęs rekomenduoti

Kritikas Pasyvus Propaguotojas

% Propaguotojai % Kritikai NPS

3 92 5 104 6 7 80 1
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Rengiant SSGG rekomenduojama aptarti šiuos klausimus:

2017 metų. Metodikoje parengti atskiri klausimynai bibliotekoms, muziejams ir kitų 
kultūros paslaugų teikėjams. Muziejų ir bibliotekų rinkodaros veiklos orientuotos į 
vartotoją, todėl pastarųjų pasitenkinimas muziejaus ar bibliotekos teikiamomis 
paslaugomis yra vienas svarbiausių rodiklių. Organizuojant vartotojų pasitenkinimo 
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Paveikslas 4. NPS metodika

Šaltinis: Satmetrix Systems, Inc. What Is Net Promoter? (https://www.netpromoter.com/know/)

Jei organizacijoje nerengiami rinkodaros planavimo dokumentai su nustatytais 
konkrečiais vertinimo rodikliais, rekomenduojama pasinaudoti LKT finansuoto 
projekto „Lietuvos Respublikos kultūros ministro valdymo srities įstaigų (muziejų ir 
bibliotekų) rinkodaros vertinimas ir rekomendacijos rinkodaros strategijų vystymui“ 
parengta palyginamojo vertinimo sistema3 (angl. Benchmarking). Ji leidžia palyginti 
organizacijos rinkodaros veiklą keturiose srityse: pasiūlymų (paslaugos ir 
prieinamumas), komunikacijos (naudojamos priemonės, žiniasklaidos monitoringas, 
reklamos monitoringas), rezultatų (vartotojų pritraukimas ir pasitenkinimas, išteklių 
pritraukimas) ir rinkodaros išteklių (finansavimas ir žmogiškieji ištekliai). Ši vertinimo 
sistema suteikia galimybę įstaigos rinkodaros veiklą – išteklius, veiksmus, rezultatus – 
palyginti su kitomis šakinėmis organizacijomis. Šio įrankio pagalba galima palyginti 
vienos konkrečios įstaigos (muziejaus ar bibliotekos) rodiklius su pasirinkta (filtravimo 
galimybė) kitų analogiškų organizacijų imtimi. Svarbu pažymėti, kad šis įrankis 
parengtas pirmą kartą ir kol kas nenuspręsta dėl jo panaudojimo tęstinumo tarp 
muziejų ir bibliotekų. Pasiūlymai dėl šio įrankio panaudojimo buvo aptarti kūrybinėse 
dirbtuvėse su muziejų ir bibliotekų atstovais, bet sprendimai dėl jo taikymo ir 
tęstinumo užtikrinimo bus priimti 2018 m.

3 UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai", Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, Lietuvos muziejų asociacija.
 „Muziejų ir bibliotekų rinkodaros veiklos palyginamojo vertinimo sistema: ataskaita, 2017"

Skalėje nuo 0 iki 10, kokia tikimybė, kad Jūs rekomenduotumėte organizaciją 
(paslaugą) savo draugams ir pažįstamiems?

nelinkęs rekomenduoti neutralus linkęs rekomenduoti

Kritikas Pasyvus Propaguotojas

% Propaguotojai % Kritikai NPS

3 92 5 104 6 7 80 1

https://www.netpromoter.com/know/
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Identifikuojami svarbiausi interesų dalininkai, nustatoma ir įvertinama, kokią 
įtaką jie turi įstaigos veiklai.

Nagrinėjant organizacijos išorinę aplinką viena iš svarbių šios aplinkos dalių – interesų 
dalininkai (angl. Stakeholders). Interesų dalininkas – tai fizinis / juridinis asmuo ar jų 
grupė, kuri yra suinteresuota konkrečios įstaigos veikla ir daro jai įtaką. Šiai
sąvokai priskiriamos tokios grupės kaip lankytojai, darbuotojai, tos srities 
specialistai, ekspertai, rėmėjai, partneriai, valdžios institucijos ir kitos organizacijos 
(žr. Paveikslas 9), kurių veiksmai gali turėti įtakos įstaigos veiklai. Pavyzdžiui, 
meno muziejai priklauso nuo kolekcininkų, menininkų ir meno prekybinininkų. 
Muziejams naudingas bendradarbiavimas su žiniasklaida siekiant kuo platesnės 
informacijos sklaidos apie įstaigų vykdomą veiklą. Organizacijų veiklai įtakos gali 
turėti ekspertų įtraukimas į kolegialius organus, aktyvus Tarybos narių dalyvavimas 
strateginiame įstaigos valdyme. Tiek muziejams, tiek bibliotekoms svarbu vystyti 
profesinius santykius su esamais rėmėjais, ieškoti potencialių rėmėjų ir fondų, 
siekiant sėkmingai plėtoti savo veiklą. Dalyvavimas įvairių asociacijų veikloje suteikia 
galimybę bendradarbiauti įgyvendinant didelio masto projektus, diegti pažangias 
technologijas ir inovacijas, ugdyti darbuotojų gebėjimus, kurti socialinius ryšius tarp 
organizacijos ir visuomenės. Svarbią poziciją muziejų ir bibliotekų veikloje užima LR 
Kultūros ministerija, turint omenyje, kad jos funkcijos apima kultūros sritį 
reglamentuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų projektų rengimą, muziejų ir 
bibliotekų finansavimą. Dalis muziejų ir bibliotekų tiesiogiai pavaldžios LR Kultūros 
ministerijai.

Paveikslas 9. Galimi interesų dalininkai

Šaltinis: sudaryta remiantis N. G. Kotler, P. Kotler, W. I. Kotler „Museum Marketing and Strategy“, 2008.

Muziejai ir bibliotekos gali turėti daug ir įvairių interesų dalininkų. Vertinant muziejų ir 
bibliotekų žmogiškuosius išteklius galima teigti, kad nė vienoje įstaigoje nėra pakankamai 
žmogiškųjų išteklių visoms interesų dalininkų grupėms aprėpti ir efektyviai su jomis 
dirbti. Todėl kiekvienai bibliotekai ar muziejui interesų dalininkus arba jų grupes būtina

 Interesų 
           dalininkai4

4 Literatūroje kartais vartojamas terminas „suinteresuotos šalys“
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įvertinti pagal svarbą. Remiantis šiais prioritetais siūloma numatyti, kokių veiksmų 
galima imtis, kokias veiklas reikia nukreipti į vienas ar kitas interesų dalininkų grupes, 
siekiant užtikrinti sėkmingą muziejų ir bibliotekų veiklą.

Lentelė 1. Interesų dalininkų analizės formos pavyzdys

Šaltinis: sudaryta remiantis N. G. Kotler, P. Kotler, W. I. Kotler „Museum Marketing and Strategy“, 2008
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Rinkos
segmentavimas3.4

4 Identifikuojamos įstaigos tikslinės auditorijos, nustatomi ir vertinami jų 
poreikiai.

Muziejų ir bibliotekų lankytojai yra labai įvairūs ir turi skirtingus interesus bei 
poreikius, tad natūralu, kad viena įstaiga nesugeba jų visų patenkinti. Susiduriama su 
pasirinkimo dilema, kuri sprendžiama suskirstant vartotojus į grupes arba segmentus 
(segmentai vienas nuo kitos skiriasi, tačiau jų viduje vartotojai pasižymi panašiomis 
charakteristikomis) ir identifikuojant svarbiausias tikslines auditorijas.

 Esminiai klausimai, į kuriuos turi atsakyti rinkodaros specialistas, yra:

Kokia yra (bus) rinkos struktūra?
Kokios mūsų tikslinės grupės?
Kaip pasiekti tikslinės grupės atstovus?

Rinkos segmentavimas – tai procesas, kai vartotojai suskirstomi į grupes pagal vieną 
ar daugiau požymių, nuo kurių priklauso jų ketinimai ir galimybės vartoti produktą ar 
paslaugą. Šis procesas padeda išsiaiškinti potencialių vartotojų poreikius bei norus, ir 
yra ypač vertingas planuojant rinkodaros priemones, pritaikytas konkretiems 
tiksliniams vartotojų segmentams. Tikslinė auditorija – tai įvairių požymių siejama 
žmonių grupė, į kurią orientuojamos tam tikros paslaugos, prekės ar konkretūs 
rinkodaros veiksmai. Rinkos segmentavimą rekomenduojama atlikti vadovaujantis šia 
schema: 

Paveikslas 10. Rinkos segmentavimo eiga
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Nėra vienintelio teisingo būdo segmentuoti vartotojus, gali būti taikomi įvairūs 
segmentavimo kriterijai: geografiniai, demografiniai, psichografiniai, elgsenos ir 
kiti.

Įstaiga gali turėti savo unikalią vartotojų segmentavimo sistemą arba naudotis 
egzistuojančiais sektoriaus standartais. Pavyzdžiui, kompanijos „Morris Hargreaves 
McIntyre“ kartu su Britų muziejumi pasiūlyta vartotojų segmentavimo sistema „Kultūros 
segmentai“, kuri toliau vystoma ir siekia tapti tarptautiniu kultūros, meno ir paveldo 
organizacijų standartu5. Sistema remiasi psichografinėmis vartotojų savybėmis pagal 
vartotojų santykį su kultūra. Remiantis gyventojų apklausos duomenimis, visa rinka 
(ne tik kultūros paslaugų vartotojai) suskirstoma į 8 segmentus ir sudaromas kiekvieno 
segmento profilis. Segmentai pavadinti raktiniais žodžiais, atspindinčiais tai, kas kiekvieną 
segmentą labiausiai motyvuoja: turinys, atsipalaidavimas, sužadinimas, pagerinimas, 
išraiška, perspektyva, padėties patvirtinimas, pramoga (trumpas segmentų aprašymas 
pateiktas 1-ame priede). Įstaiga, žinodama rinkos struktūrą ir kiekvieno segmento 
charakteristikas, gali apsispręsti, kurie segmentai yra / bus prioritetiniai. Tai paskutinio 
rinkos segmentavimo etapo esmė – atsirinkti įstaigai palankiausius vartotojų segmentus, 
t. y. tikslines auditorijas. Segmentavimas ir tikslinių auditorijų išskyrimas – vertingas
įrankis tiek strateginiu lygmeniu sprendžiant įstaigos identiteto ir pozicionavimo
klausimus, tiek taktiniu lygmeniu planuojant rinkodaros ar komunikavimo kampanijas.

Žinant įstaigos tikslines auditorijas, lieka atsakyti į klausimą – kaip jas pasiekti? Kiekvienas 
vartotojų segmentas teikia prioritetus skirtingiems informacijos šaltiniams, kitaip 
reaguoja į komunikacijos ir skatinimo priemones. Pavyzdžiui, jaunesnio amžiaus žmonės 
intensyviau naudojasi internetinėmis žiniasklaidos priemonėmis, socialiniais tinklais, o 
vyresni pirmenybę teikia tradicinei žiniasklaidai: spaudai, televizijai, radijui; siekiant 
sudominti verslo atstovus, derėtų pagalvoti apie partnerystės, bendradarbiavimo 
galimybes. Taigi, atsižvelgdama į tai, organizacija turėtų nuspręsti, kokiais būdais 
lengviausia ir efektyviausia pasiekti kiekvieną tikslinę auditoriją. Paveiksle apačioje 
pateikiamos galimos vartotojų grupės, jų poreikiai ir komunikacijos priemonės joms 
pasiekti.

5 Detaliau žr. Morris Hargreaves McIntyre. Culture Segments. Prieiga per internetą: https://mhminsight.com/culture-segments. 
Ši segmentavimo sistema buvo pritaikyta Jungtinėje Karalystėje, Norvegijoje, Maltoje, Australijoje ir kt.; ją savo rinkodaros 
veikloje naudojo / naudoja Britų muziejus, Australijos nacionalinė opera. Pritaikymo pavyzdys Jungtinėje Karalystėje:
http://www.culturehive.co.uk/wp-content/uploads/2013/05/CultureSegments2.pdf
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Nėra vienintelio teisingo būdo segmentuoti vartotojus, gali būti taikomi įvairūs 
segmentavimo kriterijai: geografiniai, demografiniai, psichografiniai, elgsenos ir 
kiti.

Įstaiga gali turėti savo unikalią vartotojų segmentavimo sistemą arba naudotis 
egzistuojančiais sektoriaus standartais. Pavyzdžiui, kompanijos „Morris Hargreaves 
McIntyre“ kartu su Britų muziejumi pasiūlyta vartotojų segmentavimo sistema „Kultūros 
segmentai“, kuri toliau vystoma ir siekia tapti tarptautiniu kultūros, meno ir paveldo 
organizacijų standartu5. Sistema remiasi psichografinėmis vartotojų savybėmis pagal 
vartotojų santykį su kultūra. Remiantis gyventojų apklausos duomenimis, visa rinka 
(ne tik kultūros paslaugų vartotojai) suskirstoma į 8 segmentus ir sudaromas kiekvieno 
segmento profilis. Segmentai pavadinti raktiniais žodžiais, atspindinčiais tai, kas kiekvieną 
segmentą labiausiai motyvuoja: turinys, atsipalaidavimas, sužadinimas, pagerinimas, 
išraiška, perspektyva, padėties patvirtinimas, pramoga (trumpas segmentų aprašymas 
pateiktas 1-ame priede). Įstaiga, žinodama rinkos struktūrą ir kiekvieno segmento 
charakteristikas, gali apsispręsti, kurie segmentai yra / bus prioritetiniai. Tai paskutinio 
rinkos segmentavimo etapo esmė – atsirinkti įstaigai palankiausius vartotojų segmentus, 
t. y. tikslines auditorijas. Segmentavimas ir tikslinių auditorijų išskyrimas – vertingas
įrankis tiek strateginiu lygmeniu sprendžiant įstaigos identiteto ir pozicionavimo
klausimus, tiek taktiniu lygmeniu planuojant rinkodaras ar komunikavimo kampanijas.

Žinant įstaigos tikslines auditorijas, lieka atsakyti į klausimą – kaip jas pasiekti? Kiekvienas 
vartotojų segmentas teikia prioritetus skirtingiems informacijos šaltiniams, kitaip 
reaguoja į komunikacijos ir skatinimo priemones. Pavyzdžiui, jaunesnio amžiaus žmonės 
intensyviau naudojasi internetinėmis žiniasklaidos priemonėmis, socialiniais tinklais, o 
vyresni pirmenybę teikia tradicinei žiniasklaidai: spaudai, televizijai, radijui; siekiant 
sudominti verslo atstovus, derėtų pagalvoti apie partnerystės, bendradarbiavimo 
galimybes. Taigi, atsižvelgdama į tai, organizacija turėtų nuspręsti, kokiais būdais 
lengviausia ir efektyviausia pasiekti kiekvieną tikslinę auditoriją. Paveiksle apačioje 
pateikiamos galimos vartotojų grupės, jų poreikiai ir komunikacijos priemonės joms 
pasiekti.

5 Detaliau žr. Morris Hargreaves McIntyre. Culture Segments. Prieiga per internetą: https://mhminsight.com/culture-segments. Ši 
segmentavimo sistema buvo pritaikyta Jungtinėje Karalystėje, Norvegijoje, Maltoje, Australijoje ir kt.; ją savo rinkodaros veikloje 
naudojo / naudoja Britų muziejus, Australijos nacionalinė opera. Pritaikymo pavyzdys Jungtinėje Karalystėje:
http://www.culturehive.co.uk/wp-content/uploads/2013/05/CultureSegments2.pdf

Elgsenos kriterijai

27

Nėra vienintelio teisingo būdo segmentuoti vartotojus, gali būti taikomi įvairūs 
segmentavimo kriterijai: geografiniai, demografiniai, psichografiniai, elgsenos ir 
kiti.

Įstaiga gali turėti savo unikalią vartotojų segmentavimo sistemą arba naudotis 
egzistuojančiais sektoriaus standartais. Pavyzdžiui, kompanijos „Morris Hargreaves 
McIntyre“ kartu su Britų muziejumi pasiūlyta vartotojų segmentavimo sistema „Kultūros 
segmentai“, kuri toliau vystoma ir siekia tapti tarptautiniu kultūros, meno ir paveldo 
organizacijų standartu5. Sistema remiasi psichografinėmis vartotojų savybėmis pagal 
vartotojų santykį su kultūra. Remiantis gyventojų apklausos duomenimis, visa rinka 
(ne tik kultūros paslaugų vartotojai) suskirstoma į 8 segmentus ir sudaromas kiekvieno 
segmento profilis. Segmentai pavadinti raktiniais žodžiais, atspindinčiais tai, kas kiekvieną 
segmentą labiausiai motyvuoja: turinys, atsipalaidavimas, sužadinimas, pagerinimas, 
išraiška, perspektyva, padėties patvirtinimas, pramoga (trumpas segmentų aprašymas 
pateiktas 1-ame priede). Įstaiga, žinodama rinkos struktūrą ir kiekvieno segmento 
charakteristikas, gali apsispręsti, kurie segmentai yra / bus prioritetiniai. Tai paskutinio 
rinkos segmentavimo etapo esmė – atsirinkti įstaigai palankiausius vartotojų segmentus, 
t. y. tikslines auditorijas. Segmentavimas ir tikslinių auditorijų išskyrimas – vertingas
įrankis tiek strateginiu lygmeniu sprendžiant įstaigos identiteto ir pozicionavimo
klausimus, tiek taktiniu lygmeniu planuojant rinkodaras ar komunikavimo kampanijas.

Žinant įstaigos tikslines auditorijas, lieka atsakyti į klausimą – kaip jas pasiekti? Kiekvienas 
vartotojų segmentas teikia prioritetus skirtingiems informacijos šaltiniams, kitaip 
reaguoja į komunikacijos ir skatinimo priemones. Pavyzdžiui, jaunesnio amžiaus žmonės 
intensyviau naudojasi internetinėmis žiniasklaidos priemonėmis, socialiniais tinklais, o 
vyresni pirmenybę teikia tradicinei žiniasklaidai: spaudai, televizijai, radijui; siekiant 
sudominti verslo atstovus, derėtų pagalvoti apie partnerystės, bendradarbiavimo 
galimybes. Taigi, atsižvelgdama į tai, organizacija turėtų nuspręsti, kokiais būdais 
lengviausia ir efektyviausia pasiekti kiekvieną tikslinę auditoriją. Paveiksle apačioje 
pateikiamos galimos vartotojų grupės, jų poreikiai ir komunikacijos priemonės joms 
pasiekti.

5 Detaliau žr. Morris Hargreaves McIntyre. Culture Segments. Prieiga per internetą: https://mhminsight.com/culture-segments. Ši 
segmentavimo sistema buvo pritaikyta Jungtinėje Karalystėje, Norvegijoje, Maltoje, Australijoje ir kt.; ją savo rinkodaros veikloje 
naudojo / naudoja Britų muziejus, Australijos nacionalinė opera. Pritaikymo pavyzdys Jungtinėje Karalystėje:
http://www.culturehive.co.uk/wp-content/uploads/2013/05/CultureSegments2.pdf
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Nėra vienintelio teisingo būdo segmentuoti vartotojus, gali būti taikomi įvairūs 
segmentavimo kriterijai: geografiniai, demografiniai, psichografiniai, elgsenos ir 
kiti.

Įstaiga gali turėti savo unikalią vartotojų segmentavimo sistemą arba naudotis 
egzistuojančiais sektoriaus standartais. Pavyzdžiui, kompanijos „Morris Hargreaves 
McIntyre“ kartu su Britų muziejumi pasiūlyta vartotojų segmentavimo sistema „Kultūros 
segmentai“, kuri toliau vystoma ir siekia tapti tarptautiniu kultūros, meno ir paveldo 
organizacijų standartu5. Sistema remiasi psichografinėmis vartotojų savybėmis pagal 
vartotojų santykį su kultūra. Remiantis gyventojų apklausos duomenimis, visa rinka 
(ne tik kultūros paslaugų vartotojai) suskirstoma į 8 segmentus ir sudaromas kiekvieno 
segmento profilis. Segmentai pavadinti raktiniais žodžiais, atspindinčiais tai, kas kiekvieną 
segmentą labiausiai motyvuoja: turinys, atsipalaidavimas, sužadinimas, pagerinimas, 
išraiška, perspektyva, padėties patvirtinimas, pramoga (trumpas segmentų aprašymas 
pateiktas 1-ame priede). Įstaiga, žinodama rinkos struktūrą ir kiekvieno segmento 
charakteristikas, gali apsispręsti, kurie segmentai yra / bus prioritetiniai. Tai paskutinio 
rinkos segmentavimo etapo esmė – atsirinkti įstaigai palankiausius vartotojų segmentus, 
t. y. tikslines auditorijas. Segmentavimas ir tikslinių auditorijų išskyrimas – vertingas
įrankis tiek strateginiu lygmeniu sprendžiant įstaigos identiteto ir pozicionavimo
klausimus, tiek taktiniu lygmeniu planuojant rinkodaras ar komunikavimo kampanijas.

Žinant įstaigos tikslines auditorijas, lieka atsakyti į klausimą – kaip jas pasiekti? Kiekvienas 
vartotojų segmentas teikia prioritetus skirtingiems informacijos šaltiniams, kitaip 
reaguoja į komunikacijos ir skatinimo priemones. Pavyzdžiui, jaunesnio amžiaus žmonės 
intensyviau naudojasi internetinėmis žiniasklaidos priemonėmis, socialiniais tinklais, o 
vyresni pirmenybę teikia tradicinei žiniasklaidai: spaudai, televizijai, radijui; siekiant 
sudominti verslo atstovus, derėtų pagalvoti apie partnerystės, bendradarbiavimo 
galimybes. Taigi, atsižvelgdama į tai, organizacija turėtų nuspręsti, kokiais būdais 
lengviausia ir efektyviausia pasiekti kiekvieną tikslinę auditoriją. Paveiksle apačioje 
pateikiamos galimos vartotojų grupės, jų poreikiai ir komunikacijos priemonės joms 
pasiekti.

5 Detaliau žr. Morris Hargreaves McIntyre. Culture Segments. Prieiga per internetą: https://mhminsight.com/culture-segments. Ši 
segmentavimo sistema buvo pritaikyta Jungtinėje Karalystėje, Norvegijoje, Maltoje, Australijoje ir kt.; ją savo rinkodaros veikloje 
naudojo / naudoja Britų muziejus, Australijos nacionalinė opera. Pritaikymo pavyzdys Jungtinėje Karalystėje:
http://www.culturehive.co.uk/wp-content/uploads/2013/05/CultureSegments2.pdf
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Paveikslas 11. Vartotojų grupės, jų poreikiai ir priemonės jiems pasiekti

Šaltinis: sudaryta remiantis N. G. Kotler, P. Kotler, W. I. Kotler „Museum Marketing and Strategy“, 2008.

Kiekvienas rinkos segmentas pasižymi skirtingais norais ir poreikiais. Atrinkus įstaigos 
tikslines auditorijas ir apgalvojus komunikacijos priemones, rekomenduojama nustatyti, 
kokių konkrečių veiksmų organizacija turi imtis, siekdama patenkinti konkrečių grupių 
lūkesčius. Tai procesas, kurio metu kiekvienai tikslinei auditorijai parenkama rinkodaros 
strategija: nustatoma, kokio pobūdžio paslaugos labiausiai domina atitinkamas grupes, 
kokiais kanalais jas galima pasiekti, kokią kainodarą tikslinga taikyti, koks žmogiškųjų 
išteklių ir viešinimo priemonių poreikis.

Kokie vartotojai? Kokie poreikiai?

https://mhminsight.com/culture-segments
http://www.culturehive.co.uk/wp-content/uploads/2013/05/CultureSegments2.pdf
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Nėra vienintelio teisingo būdo segmentuoti vartotojus, gali būti taikomi įvairūs 
segmentavimo kriterijai: geografiniai, demografiniai, psichografiniai, elgsenos ir 
kiti.

Įstaiga gali turėti savo unikalią vartotojų segmentavimo sistemą arba naudotis 
egzistuojančiais sektoriaus standartais. Pavyzdžiui, kompanijos „Morris Hargreaves 
McIntyre“ kartu su Britų muziejumi pasiūlyta vartotojų segmentavimo sistema „Kultūros 
segmentai“, kuri toliau vystoma ir siekia tapti tarptautiniu kultūros, meno ir paveldo 
organizacijų standartu5. Sistema remiasi psichografinėmis vartotojų savybėmis pagal 
vartotojų santykį su kultūra. Remiantis gyventojų apklausos duomenimis, visa rinka 
(ne tik kultūros paslaugų vartotojai) suskirstoma į 8 segmentus ir sudaromas kiekvieno 
segmento profilis. Segmentai pavadinti raktiniais žodžiais, atspindinčiais tai, kas kiekvieną 
segmentą labiausiai motyvuoja: turinys, atsipalaidavimas, sužadinimas, pagerinimas, 
išraiška, perspektyva, padėties patvirtinimas, pramoga (trumpas segmentų aprašymas 
pateiktas 1-ame priede). Įstaiga, žinodama rinkos struktūrą ir kiekvieno segmento 
charakteristikas, gali apsispręsti, kurie segmentai yra / bus prioritetiniai. Tai paskutinio 
rinkos segmentavimo etapo esmė – atsirinkti įstaigai palankiausius vartotojų segmentus, 
t. y. tikslines auditorijas. Segmentavimas ir tikslinių auditorijų išskyrimas – vertingas
įrankis tiek strateginiu lygmeniu sprendžiant įstaigos identiteto ir pozicionavimo
klausimus, tiek taktiniu lygmeniu planuojant rinkodaras ar komunikavimo kampanijas.

Žinant įstaigos tikslines auditorijas, lieka atsakyti į klausimą – kaip jas pasiekti? Kiekvienas 
vartotojų segmentas teikia prioritetus skirtingiems informacijos šaltiniams, kitaip 
reaguoja į komunikacijos ir skatinimo priemones. Pavyzdžiui, jaunesnio amžiaus žmonės 
intensyviau naudojasi internetinėmis žiniasklaidos priemonėmis, socialiniais tinklais, o 
vyresni pirmenybę teikia tradicinei žiniasklaidai: spaudai, televizijai, radijui; siekiant 
sudominti verslo atstovus, derėtų pagalvoti apie partnerystės, bendradarbiavimo 
galimybes. Taigi, atsižvelgdama į tai, organizacija turėtų nuspręsti, kokiais būdais 
lengviausia ir efektyviausia pasiekti kiekvieną tikslinę auditoriją. Paveiksle apačioje 
pateikiamos galimos vartotojų grupės, jų poreikiai ir komunikacijos priemonės joms 
pasiekti.

5 Detaliau žr. Morris Hargreaves McIntyre. Culture Segments. Prieiga per internetą: https://mhminsight.com/culture-segments. Ši 
segmentavimo sistema buvo pritaikyta Jungtinėje Karalystėje, Norvegijoje, Maltoje, Australijoje ir kt.; ją savo rinkodaros veikloje 
naudojo / naudoja Britų muziejus, Australijos nacionalinė opera. Pritaikymo pavyzdys Jungtinėje Karalystėje:
http://www.culturehive.co.uk/wp-content/uploads/2013/05/CultureSegments2.pdf
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Nėra vienintelio teisingo būdo segmentuoti vartotojus, gali būti taikomi įvairūs 
segmentavimo kriterijai: geografiniai, demografiniai, psichografiniai, elgsenos ir 
kiti.

Įstaiga gali turėti savo unikalią vartotojų segmentavimo sistemą arba naudotis 
egzistuojančiais sektoriaus standartais. Pavyzdžiui, kompanijos „Morris Hargreaves 
McIntyre“ kartu su Britų muziejumi pasiūlyta vartotojų segmentavimo sistema „Kultūros 
segmentai“, kuri toliau vystoma ir siekia tapti tarptautiniu kultūros, meno ir paveldo 
organizacijų standartu5. Sistema remiasi psichografinėmis vartotojų savybėmis pagal 
vartotojų santykį su kultūra. Remiantis gyventojų apklausos duomenimis, visa rinka 
(ne tik kultūros paslaugų vartotojai) suskirstoma į 8 segmentus ir sudaromas kiekvieno 
segmento profilis. Segmentai pavadinti raktiniais žodžiais, atspindinčiais tai, kas kiekvieną 
segmentą labiausiai motyvuoja: turinys, atsipalaidavimas, sužadinimas, pagerinimas, 
išraiška, perspektyva, padėties patvirtinimas, pramoga (trumpas segmentų aprašymas 
pateiktas 1-ame priede). Įstaiga, žinodama rinkos struktūrą ir kiekvieno segmento 
charakteristikas, gali apsispręsti, kurie segmentai yra / bus prioritetiniai. Tai paskutinio 
rinkos segmentavimo etapo esmė – atsirinkti įstaigai palankiausius vartotojų segmentus, 
t. y. tikslines auditorijas. Segmentavimas ir tikslinių auditorijų išskyrimas – vertingas
įrankis tiek strateginiu lygmeniu sprendžiant įstaigos identiteto ir pozicionavimo
klausimus, tiek taktiniu lygmeniu planuojant rinkodaras ar komunikavimo kampanijas.

Žinant įstaigos tikslines auditorijas, lieka atsakyti į klausimą – kaip jas pasiekti? Kiekvienas 
vartotojų segmentas teikia prioritetus skirtingiems informacijos šaltiniams, kitaip 
reaguoja į komunikacijos ir skatinimo priemones. Pavyzdžiui, jaunesnio amžiaus žmonės 
intensyviau naudojasi internetinėmis žiniasklaidos priemonėmis, socialiniais tinklais, o 
vyresni pirmenybę teikia tradicinei žiniasklaidai: spaudai, televizijai, radijui; siekiant 
sudominti verslo atstovus, derėtų pagalvoti apie partnerystės, bendradarbiavimo 
galimybes. Taigi, atsižvelgdama į tai, organizacija turėtų nuspręsti, kokiais būdais 
lengviausia ir efektyviausia pasiekti kiekvieną tikslinę auditoriją. Paveiksle apačioje 
pateikiamos galimos vartotojų grupės, jų poreikiai ir komunikacijos priemonės joms 
pasiekti.

5 Detaliau žr. Morris Hargreaves McIntyre. Culture Segments. Prieiga per internetą: https://mhminsight.com/culture-segments. Ši 
segmentavimo sistema buvo pritaikyta Jungtinėje Karalystėje, Norvegijoje, Maltoje, Australijoje ir kt.; ją savo rinkodaros veikloje 
naudojo / naudoja Britų muziejus, Australijos nacionalinė opera. Pritaikymo pavyzdys Jungtinėje Karalystėje:
http://www.culturehive.co.uk/wp-content/uploads/2013/05/CultureSegments2.pdf
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Nėra vienintelio teisingo būdo segmentuoti vartotojus, gali būti taikomi įvairūs 
segmentavimo kriterijai: geografiniai, demografiniai, psichografiniai, elgsenos ir 
kiti.

Įstaiga gali turėti savo unikalią vartotojų segmentavimo sistemą arba naudotis 
egzistuojančiais sektoriaus standartais. Pavyzdžiui, kompanijos „Morris Hargreaves 
McIntyre“ kartu su Britų muziejumi pasiūlyta vartotojų segmentavimo sistema „Kultūros 
segmentai“, kuri toliau vystoma ir siekia tapti tarptautiniu kultūros, meno ir paveldo 
organizacijų standartu5. Sistema remiasi psichografinėmis vartotojų savybėmis pagal 
vartotojų santykį su kultūra. Remiantis gyventojų apklausos duomenimis, visa rinka 
(ne tik kultūros paslaugų vartotojai) suskirstoma į 8 segmentus ir sudaromas kiekvieno 
segmento profilis. Segmentai pavadinti raktiniais žodžiais, atspindinčiais tai, kas kiekvieną 
segmentą labiausiai motyvuoja: turinys, atsipalaidavimas, sužadinimas, pagerinimas, 
išraiška, perspektyva, padėties patvirtinimas, pramoga (trumpas segmentų aprašymas 
pateiktas 1-ame priede). Įstaiga, žinodama rinkos struktūrą ir kiekvieno segmento 
charakteristikas, gali apsispręsti, kurie segmentai yra / bus prioritetiniai. Tai paskutinio 
rinkos segmentavimo etapo esmė – atsirinkti įstaigai palankiausius vartotojų segmentus, 
t. y. tikslines auditorijas. Segmentavimas ir tikslinių auditorijų išskyrimas – vertingas
įrankis tiek strateginiu lygmeniu sprendžiant įstaigos identiteto ir pozicionavimo
klausimus, tiek taktiniu lygmeniu planuojant rinkodaras ar komunikavimo kampanijas.

Žinant įstaigos tikslines auditorijas, lieka atsakyti į klausimą – kaip jas pasiekti? Kiekvienas 
vartotojų segmentas teikia prioritetus skirtingiems informacijos šaltiniams, kitaip 
reaguoja į komunikacijos ir skatinimo priemones. Pavyzdžiui, jaunesnio amžiaus žmonės 
intensyviau naudojasi internetinėmis žiniasklaidos priemonėmis, socialiniais tinklais, o 
vyresni pirmenybę teikia tradicinei žiniasklaidai: spaudai, televizijai, radijui; siekiant 
sudominti verslo atstovus, derėtų pagalvoti apie partnerystės, bendradarbiavimo 
galimybes. Taigi, atsižvelgdama į tai, organizacija turėtų nuspręsti, kokiais būdais 
lengviausia ir efektyviausia pasiekti kiekvieną tikslinę auditoriją. Paveiksle apačioje 
pateikiamos galimos vartotojų grupės, jų poreikiai ir komunikacijos priemonės joms 
pasiekti.

5 Detaliau žr. Morris Hargreaves McIntyre. Culture Segments. Prieiga per internetą: https://mhminsight.com/culture-segments. Ši 
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Elgsenos kriterijai

Paveikslas 11. Vartotojų grupės, jų poreikiai ir priemonės jiems pasiekti

Šaltinis: sudaryta remiantis N. G. Kotler, P. Kotler, W. I. Kotler „Museum Marketing and Strategy“, 2008.

Kiekvienas rinkos segmentas pasižymi skirtingais norais ir poreikiais. Atrinkus įstaigos 
tikslines auditorijas ir apgalvojus komunikacijos priemones, rekomenduojama nustatyti, 
kokių konkrečių veiksmų organizacija turi imtis, siekdama patenkinti konkrečių grupių 
lūkesčius. Tai procesas, kurio metu kiekvienai tikslinei auditorijai parenkama rinkodaros 
strategija: nustatoma, kokio pobūdžio paslaugos labiausiai domina atitinkamas grupes, 
kokiais kanalais jas galima pasiekti, kokią kainodarą tikslinga taikyti, koks žmogiškųjų 
išteklių ir viešinimo priemonių poreikis.

Kokie vartotojai? Kokie poreikiai?
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5 Nustatomi esminiai rinkodaros strategijos elementai penkiose rinkodaros
komplekso srityse.

Šioje dalyje nagrinėjama rinkodaros strategija, bendrasis pozicionavimas, veiksmai 
(projektai, iniciatyvos), kurių ketina imtis organizacija, siekdama sudominti kiekvieną 
savo tikslinę auditoriją. Pozicionavimas – tai prekės (įmonės) įvaizdžio kūrimas 
vartotojo sąmonėje, siekiant išskirti ją iš konkurentų (Pranulis V. ir kt., 2000). Kalbant 
apie pozicionavimą, svarbu paminėti, kad tai – organizacijos įvaizdžio formavimo 
veikla, kurios pagalba organizacijos pasiūlymas (-ai) komunikuojami vartotojų tikslinei 
auditorijai. Pozicionavimas įgalina pasiekti organizacijos išskirtinumo vartotojų 
sąmonėje. 

Pozicija – sąlyginė vieta žmogaus sąmonėje, kurią pagal tam tikrus požymius užima 
vienos prekės, paslaugos ar organizacijos įvaizdis kitų atžvilgiu. Įgyvendinant 
pozicionavimo strategiją ir konkrečius rinkodaros veiksmus ir siekiama sukurti tam 
tikrą įvaizdį, kitaip tariant, poziciją vartotojų sąmonėje.  

Ph. Kotleris savo darbuose išskiria septynis pozicionavimo būdus ir strategijas. 
Pozicionuoti galima pagal:

Prekės savybę;
Prekės duodamą naudą;
Vartojimo būdą ar situaciją;
Vartotoją;
Konkurentą;
Prekių grupę;
Kokybę ar kainą.

Muziejų ir bibliotekų atveju dažniausiai gali būti naudojamos trys strategijos – 
pozicionuojant pagal savybę (didžiausias, seniausias, dažniausiai lankomas, 
nacionalinis ir pan.), naudą (pažintinis, interaktyvus, tylus ir pan.), vartotoją (vaikai, 
šeimos, studentai, senjorai ir pan).

Prekės ženklas (angl. brand) – tai žymuo, kuriuo vienos įmonės prekės (paslaugos) 
išskiriamos iš konkuruojančių prekių visumos (Pranulis V. ir kt., 2000). Prekės ženklas 
gali apimti vardą, terminą, ženklą, skaičių, simbolį, dizainą arba jų derinius, siekiant 
tam tikros organizacijos prekes ar paslaugas išskirti iš kitų. Vienas žinomiausių 
ženklodaros autorių Davidas A. Aakeris, apibūdindamas prekės ženklo vertę, išskiria 
keturis svarbiausius elementus (Aaker D. A., Joachimsthaler E., 2000):
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6 Gali būti netaikoma bibliotekoms.

Ženklodaros strategija muziejuose ir bibliotekose siekiama išplėsti pozicionavimo 
strategiją į visas muziejaus ar bibliotekos vykdomas veiklas. Įgyvendinant ženklodaros 
strategiją, visų pirma siekiama prekės ženklo žinomumo, dėmesio jam, lojalumo. 
Šiuos tikslus pasiekti padeda informavimas, emocinis prekės ženklo įspūdis, prekės 
ženklo identitetas, personalizavimas.

Šiandienis muziejus ar biblioteka gali būti drąsiai apibūdinami kaip paslaugų teikėjai 
arba, kitaip tariant, yra paslaugų sferos dalis. Wallyʼs Olinsas vienoje iš savo knygų 
„Prekės ženklas“ pabrėžia, kad tarp paslaugas teikiančių organizacijų (paslaugų 
versluose) – organizacijos personalas, tiesiogiai susiduriantis su lankytojais, klientais, 
ir yra mūsų prekės ženklas (Olins W., 2006). Nuo to, kaip vyksta šis kontaktas, 
priklauso, kokią nuomonę apie mūsų organizaciją susidarys lankytojas.
Keletas iš Wallyʼs Olinso rekomenduojamų taisyklių apie tai, kaip išlaikyti reikiamą 
paslaugų sferos prekių ženklų lygį:

Esminius rinkodaros strategijos komponentus galima identifikuoti pasitelkus 
rinkodaros kompleksą. Rinkodaros kompleksas – tai priemonių visuma, naudojama 
organizacijos rinkodaros strategijai įgyvendinti, užsibrėžtiems tikslams pasiekti. Iš 
esmės tai atsakymas į klausimą, kaip įstaigai sukurti vertę ir pasiekti pelningų santykių 
su klientu. Rinkodaros sprendimai produkto (angl. Product), vietos (angl. Place), 
kainodaros6 (angl. Price), žmonių (angl. People) ir rėmimo (angl. Promotion) srityse 
iliustruoti Paveikslas 12.

Vieta

Kanalai
Lokacija

Transportas
Inventorius
Internetas

žinomumas;
lojalumas; 
suvokiama kokybė;
asociacijos.

Visa organizacijos veikla turi būti pajungta prekės ženklui. Atskiri organizacijos 
padaliniai turi suprasti, ką reiškia prekės ženklas ir tai, kad organizacija yra 
paslaugų sferos dalis, teikianti paslaugas vartotojams, lankytojams;
Organizacijos darbuotojai turi gyventi prekės ženklu;
Organizacijos personalas ir yra prekės ženklas;
Pagarbus elgesys su klientais, lankytojais, kurie nėra pajamas duodantys
vienetai – tai žmonės, kurių nuomonė gali iškelti į padanges arba sužlugdyti 
mūsų organizaciją;
Klientų, lankytojų nuomonė apie teikiamas paslaugas ir jų nusiskundimai
turi būti prekės ženklo svorio centras, kad galėtume deramai reaguoti.

Rinkodaros kompleksas

Paveikslas 12. Rinkodaros kompleksą sudarantys komponentai
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auditorijai. Pozicionavimas įgalina pasiekti organizacijos išskirtinumo vartotojų 
sąmonėje. 

Pozicija – sąlyginė vieta žmogaus sąmonėje, kurią pagal tam tikrus požymius užima 
vienos prekės, paslaugos ar organizacijos įvaizdis kitų atžvilgiu. Įgyvendinant 
pozicionavimo strategiją ir konkrečius rinkodaros veiksmus būtent ir siekiama sukurti 
tam tikrą įvaizdį, kitaip tariant, poziciją vartotojų sąmonėje.

Ph. Kotleris savo darbuose išskiria septynis pozicionavimo būdus ir strategijas. 
Pozicionuoti galima pagal:

Prekės savybę;
Prekės duodamą naudą;
Vartojimo būdą ar situaciją;
Vartotoją;
Konkurentą;
Prekių grupę;
Kokybę ar kainą.

Muziejų ir bibliotekų atveju dažniausiai gali būti naudojamos trys strategijos – 
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ženklodaros autorių Davidas A. Aakeris, apibūdindamas prekės ženklo vertę, išskiria 
keturis svarbiausius elementus (Aaker D. A., Joachimsthaler E., 2000):
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6 Gali būti netaikoma bibliotekoms.

Ženklodaros strategija muziejuose ir bibliotekose siekiama išplėsti pozicionavimo 
strategiją į visas muziejaus ar bibliotekos vykdomas veiklas. Įgyvendinant ženklodaros 
strategiją, visų pirma siekiama prekės ženklo žinomumo, dėmesio jam, lojalumo. 
Šiuos tikslus pasiekti padeda informavimas, emocinis prekės ženklo įspūdis, prekės 
ženklo identitetas, personalizavimas.

Šiandienis muziejus ar biblioteka gali būti drąsiai apibūdinami kaip paslaugų teikėjai 
arba, kitaip tariant, yra paslaugų sferos dalis. Wallyʼs Olinsas vienoje iš savo knygų 
„Prekės ženklas“ pabrėžia, kad tarp paslaugas teikiančių organizacijų (paslaugų 
versluose) – organizacijos personalas, tiesiogiai susiduriantis su lankytojais, klientais, 
ir yra mūsų prekės ženklas (Olins W., 2006). Nuo to, kaip vyksta šis kontaktas, 
priklauso, kokią nuomonę apie mūsų organizaciją susidarys lankytojas. 
Keletas iš Wallyʼs Olinso rekomenduojamų taisyklių apie tai, kaip išlaikyti reikiamą 
paslaugų sferos prekių ženklų lygį:

Vieta

Kanalai
Lokacija

Transportas
Inventorius
Internetas

Žinomumas; 
Lojalumas; 
Suvokiama kokybė; 
Asociacijos.

Visa organizacijos veikla turi būti pajungta prekės ženklui. Atskiri organizacijos 
padaliniai turi suprasti, ką reiškia prekės ženklas ir tai, kad organizacija yra 
paslaugų sferos dalis, teikianti paslaugas vartotojams, lankytojams; 
Organizacijos darbuotojai turi gyventi prekės ženklu;
Organizacijos personalas ir yra prekės ženklas;
Pagarbus elgesys su klientais, lankytojais, kurie nėra pajamas duodantys 
vienetai – tai žmonės, kurių nuomonė gali iškelti į padanges arba sužlugdyti 
mūsų organizaciją;
Klientų, lankytojų nuomonė apie teikiamas paslaugas ir jų nusiskundimai
turi būti prekės ženklo svorio centras, kad galėtume deramai reaguoti.

Esminius rinkodaros strategijos komponentus galima identifikuoti pasitelkus 
rinkodaros kompleksą. Rinkodaros kompleksas – tai priemonių visuma, naudojama 
organizacijos rinkodaros strategijai įgyvendinti, užsibrėžtiems tikslams pasiekti. Iš 
esmės tai atsakymas į klausimą, kaip įstaigai sukurti vertę ir pasiekti pelningų santykių 
su klientu. Rinkodaros sprendimai produkto (angl. Product), vietos (angl. Place), 
kainodaros6  (angl. Price), žmonių (angl. People) ir rėmimo (angl. Promotion) srityse 
iliustruoti Paveikslas 12.

Paveikslas 12. Rinkodaros kompleksą sudarantys komponentai

Rinkodaros kompleksas
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5P kompleksas – tai įrankis, leidžiantis organizacijos veiksmus efektyviai nukreipti į 
rinką. Tačiau planuojant 5P priemones ir konkrečius rinkodaros veiksmus, svarbu viską 
įvertinti iš vartotojo perspektyvos – tai atvaizduoja Neil G., Philip ir Wendy I. Kotler 
(2008) išskirti 5C komplekso komponentai: vertė vartotojui (angl. Consumer Value), 
kaina vartotojui (angl. Cost to the Consumer), patogumas (angl. Convenience), 
komunikacija (angl. Communication), paslaugumas (angl. Courtesy). Svarbu pabrėžti,
kad šie du kompleksai glaudžiai susiję – 5P atskleidžia tai, ką organizacija gali pasiūlyti
savo vartotojui, 5C parodo, ko vartotojas nori ir tikisi. Muziejų ir bibliotekų lankytojai
įstaigų paslaugas vertina prieinamumo ir suteiktos vertės požiūriu. Jie tikisi mažos 
kainos už kokybiškas paslaugas ar prekes, kurios turėtų būti lengvai ir patogiai 
prieinamos. Taip pat vartotojui svarbus personalo paslaugumas, jų komunikacijos 
įgūdžiai. Organizacijų vykdomas rėmimas suvokiamas kaip komunikacija.

Paveikslas 13. Rinkodaros (5P) ir vartotojų poreikių (5C) kompleksai

Šaltinis: sudaryta remiantis N. G. Kotler, P. Kotler, W. I. Kotler „Museum Marketing and Strategy“, 2008.

5C komplekso komponentų identifikavimas suteikia organizacijai galimybę detaliau 
išnagrinėti esamų ir potencialių vartotojų ar interesų dalininkų norus 5P rinkodaros 
komplekso kontekste ir padeda įsivertinti savo galimybes šiuos poreikius patenkinti.

Rinkodaros strategijos pasirinkimas diktuoja pagrindines įstaigos rinkodaros veiklos 
kryptis. Žinodama, ko siekia, organizacija gali judėti toliau, t. y. išsikelti konkrečius 
tikslus, užsibrėžti uždavinius ir priemones jiems įgyvendinti. Visi šie komponentai sudaro
rinkodaros veiksmų planą, kurio pagalba bus įgyvendinta rinkodaros strategija.
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Rinkodaros
veiksmų planas3.6

Žinant organizacijos išorės ir vidinių veiksnių įtaką vykdomai veiklai, atlikus vartotojų ir jų 
poreikių analizę, apsibrėžus rinkodaros strategijos komponentus, rengiamas rinkodaros 
veiksmų planas, nusakantis tam tikrus veiksmus, kurie planuojami atlikti per atitinkamą 
laikotarpį. Rekomenduojama šiuos veiksmus skirstyti keturiais lygmenimis: rinkodaros 
strateginė kryptis, tikslai, uždaviniai ir priemonės (žr. Paveikslas 14).

Paveikslas 14. Rinkodaros veiksmų plano lygmenys

Strateginės rinkodaros kryptys nusako svarbiausias įstaigai sritis, kuriose planuojami 
tam tikri pokyčiai. Organizacijai rekomenduojama nusistatyti ne daugiau kaip 3 kryptis, 
kuriomis planuoja vykdyti rinkodaros strategiją. Kryptis privalo atspindėti įstaigos 
prioritetinę sritį ir jos siekius. Formuluojant šiuos teiginius galima orientuotis į tokias 
sritis:

Edukacija;
Socialinė-ekonominė gerovė;
Inovacijos ir technologijos;
Auditorijos įvairovė;
Paslaugų įvairovė;
Istorinė reikšmė;
Muziejų / bibliotekų erdvių išnaudojimas ir kt.

6 Pagal rinkodaros strategijoje nustatytas kryptis keliami tikslai ir uždaviniai,
planuojamos atitinkamos piemonės.

Kryptis

Tikslai

Uždaviniai
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prieinamos. Taip pat vartotojui svarbus personalo paslaugumas, jų komunikacijos 
įgūdžiai. Organizacijų vykdomas rėmimas suvokiamas kaip komunikacija.

Paveikslas 13. Rinkodaros (5P) ir vartotojų poreikių (5C) kompleksai

Šaltinis: sudaryta remiantis N. G. Kotler, P. Kotler, W. I. Kotler „Museum Marketing and Strategy“, 2008.

5C komplekso komponentų identifikavimas suteikia organizacijai galimybę detaliau 
išnagrinėti esamų ir potencialių vartotojų ar interesų dalininkų norus 5P rinkodaros 
komplekso kontekste ir padeda įsivertinti savo galimybes šiuos poreikius patenkinti.

Rinkodaros strategijos pasirinkimas diktuoja pagrindines įstaigos rinkodaros veiklos 
kryptis. Žinodama, ko siekia, organizacija gali judėti toliau, t. y. išsikelti konkrečius 
tikslus, užsibrėžti uždavinius ir priemones jiems įgyvendinti. Visi šie komponentai sudaro 
rinkodaros veiksmų planą, kurio pagalba bus įgyvendinta rinkodaros strategija.
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5P kompleksas – tai įrankis, leidžiantis organizacijos veiksmus efektyviai nukreipti į 
rinką. Tačiau planuojant 5P priemones ir konkrečius rinkodaros veiksmus, svarbu viską 
įvertinti iš vartotojo perspektyvos – tai atvaizduoja Neil G., Philip ir Wendy I. Kotler 
(2008) išskirti 5C komplekso komponentai: vertė vartotojui (angl. Consumer Value), 
kaina vartotojui (angl. Cost to the Consumer), patogumas (angl. Convenience), 
komunikacija (angl. Communication), paslaugumas (angl. Courtesy). Svarbu pabrėžti, 
kad šie du kompleksai glaudžiai susiję – 5P atskleidžia tai, ką organizacija gali pasiūlyti 
savo vartotojui, 5C parodo, ko vartotojas nori ir tikisi. Muziejų ir bibliotekų lankytojai 
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kainos už kokybiškas paslaugas ar prekes, kurios turėtų būti lengvai ir patogiai 
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rinkodaros veiksmų planą, kurio pagalba bus įgyvendinta rinkodaros strategija.
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5P kompleksas – tai įrankis, leidžiantis organizacijos veiksmus efektyviai nukreipti į 
rinką. Tačiau planuojant 5P priemones ir konkrečius rinkodaros veiksmus, svarbu viską 
įvertinti iš vartotojo perspektyvos – tai atvaizduoja Neil G., Philip ir Wendy I. Kotler 
(2008) išskirti 5C komplekso komponentai: vertė vartotojui (angl. Consumer Value), 
kaina vartotojui (angl. Cost to the Consumer), patogumas (angl. Convenience), 
komunikacija (angl. Communication), paslaugumas (angl. Courtesy). Svarbu pabrėžti, 
kad šie du kompleksai glaudžiai susiję – 5P atskleidžia tai, ką organizacija gali pasiūlyti 
savo vartotojui, 5C parodo, ko vartotojas nori ir tikisi. Muziejų ir bibliotekų lankytojai 
įstaigų paslaugas vertina prieinamumo ir suteiktos vertės požiūriu. Jie tikisi mažos 
kainos už kokybiškas paslaugas ar prekes, kurios turėtų būti lengvai ir patogiai 
prieinamos. Taip pat vartotojui svarbus personalo paslaugumas, jų komunikacijos 
įgūdžiai. Organizacijų vykdomas rėmimas suvokiamas kaip komunikacija.

Paveikslas 13. Rinkodaros (5P) ir vartotojų poreikių (5C) kompleksai
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Rinkodaros strategijos pasirinkimas diktuoja pagrindines įstaigos rinkodaros veiklos 
kryptis. Žinodama, ko siekia, organizacija gali judėti toliau, t. y. išsikelti konkrečius 
tikslus, užsibrėžti uždavinius ir priemones jiems įgyvendinti. Visi šie komponentai sudaro 
rinkodaros veiksmų planą, kurio pagalba bus įgyvendinta rinkodaros strategija.
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kaina vartotojui (angl. Cost to the Consumer), patogumas (angl. Convenience), 
komunikacija (angl. Communication), paslaugumas (angl. Courtesy). Svarbu pabrėžti, 
kad šie du kompleksai glaudžiai susiję – 5P atskleidžia tai, ką organizacija gali pasiūlyti 
savo vartotojui, 5C parodo, ko vartotojas nori ir tikisi. Muziejų ir bibliotekų lankytojai 
įstaigų paslaugas vertina prieinamumo ir suteiktos vertės požiūriu. Jie tikisi mažos 
kainos už kokybiškas paslaugas ar prekes, kurios turėtų būti lengvai ir patogiai 
prieinamos. Taip pat vartotojui svarbus personalo paslaugumas, jų komunikacijos 
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5C komplekso komponentų identifikavimas suteikia organizacijai galimybę detaliau 
išnagrinėti esamų ir potencialių vartotojų ar interesų dalininkų norus 5P rinkodaros 
komplekso kontekste ir padeda įsivertinti savo galimybes šiuos poreikius patenkinti.

Rinkodaros strategijos pasirinkimas diktuoja pagrindines įstaigos rinkodaros veiklos 
kryptis. Žinodama, ko siekia, organizacija gali judėti toliau, t. y. išsikelti konkrečius 
tikslus, užsibrėžti uždavinius ir priemones jiems įgyvendinti. Visi šie komponentai sudaro 
rinkodaros veiksmų planą, kurio pagalba bus įgyvendinta rinkodaros strategija.
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Žinant organizacijos išorės ir vidinių veiksnių įtaką vykdomai veiklai, atlikus vartotojų ir jų 
poreikių analizę, apsibrėžus rinkodaros strategijos komponentus, rengiamas rinkodaros 
veiksmų planas, nusakantis tam tikrus veiksmus, kurie planuojami atlikti per atitinkamą 
laikotarpį. Rekomenduojama šiuos veiksmus skirstyti keturiais lygmenimis: rinkodaros 
strateginė kryptis, tikslai, uždaviniai ir priemonės (žr. Paveikslas 14).

Paveikslas 14. Rinkodaros veiksmų plano lygmenys

Strateginės rinkodaros kryptys nusako svarbiausias įstaigai sritis, kuriose planuojami 
tam tikri pokyčiai. Organizacijai rekomenduojama nusistatyti ne daugiau kaip 3 kryptis, 
kuriomis planuoja vykdyti rinkodaros strategiją. Kryptis privalo atspindėti įstaigos 
prioritetinę sritį ir jos siekius. Formuluojant šiuos teiginius galima orientuotis į tokias 
sritis:

Edukacija;
Socialinė-ekonominė gerovė;
Inovacijos ir technologijos;
Auditorijos įvairovė;
Paslaugų įvairovė;
Istorinė reikšmė;
Muziejų / bibliotekų erdvių išnaudojimas ir kt.

6 Pagal rinkodaros strategijoje nustatytas kryptis keliami tikslai ir uždaviniai,
planuojamos atitinkamos piemonės.
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Tikslai formuluojami atsižvelgiant į įstaigos misiją, viziją bei atitinkamą kryptį. Jais 
nusakoma, ko konkrečiai norima pasiekti per tam tikrą laikotarpį. Svarbu paminėti, 
kad formuluojant rinkodaros tikslus, reikia atsižvelgti į organizacijos finansines 
galimybes. Atsižvelgiant į esamą situaciją muziejuose ir bibliotekose rekomenduojama 
formuluoti ne daugiau kaip 5 rinkodaros tikslus. Riboti ištekliai skatina ieškoti 
sprendimų, planuoti, kaip juos efektyviausiai panaudoti siekiant didžiausios vertės, ir 
nustatyti planuojamų veiksmų prioritetus. Rekomenduojama nustatyti realistiškus, 
pasiekiamus, tačiau efektyvius ir ambicingus tikslus. 

Praktiškai yra sutinkamos tokios tikslų formuluotės:

Paveikslas 15. Rinkodaros tikslų formuluotės

Šaltinis: sudaryta remiantis „Energetikos ir technikos muziejus rinkodaros planas“, 2015; „Richmond Public Library 
Strategic and Long Range Plan 2014–2018“.

Jau aptarti pirmieji lygmenys – kryptis ir tikslai – sudaro rinkodaros veiksmų plano 
pagrindą. Būtent jie atskleidžia esminius organizacijos norus ir siekius. Uždavinys – tai 
per nustatytą laikotarpį pasiekiamas ir įvertinamas atitinkamo tikslo įgyvendinimo 
rezultatas. Paskutinis rinkodaros veiksmų plano lygmuo – priemonė (projektas, 
iniciatyva), kuri nurodo užsibrėžto uždavinio įgyvendinimo būdą, jam naudojami 
žmonių, finansiniai ir materialiniai ištekliai (pagrindinės rinkodaros priemonės 
pateiktos 2 priede). Kiekvienai priemonei turėtų būti priskirtas vienas ar keli 
rodikliai, rodantys, kuo priemonė bus išreikšta, nustatytas matavimo vienetas ir 
konkreti planuojama reikšmė (žr. Lentelė 2). Rekomenduojamas rinkodaros veiksmų 
plano šablonas pateiktas 2 priede.

Lentelė 2. Rinkodaros veiksmų plano pavyzdys
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Rekomenduojamas rinkodaros veiksmų plano šablonas pateiktas 2 priede.
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Tikslai formuluojami atsižvelgiant į įstaigos misiją, viziją bei atitinkamą kryptį. Jais 
nusakoma, ko konkrečiai norima pasiekti per tam tikrą laikotarpį. Svarbu paminėti, 
kad formuluojant rinkodaros tikslus, reikia atsižvelgti į organizacijos finansines 
galimybes. Atsižvelgiant į esamą situaciją muziejuose ir bibliotekose rekomenduojama 
formuluoti ne daugiau kaip 5 rinkodaros tikslus. Riboti ištekliai skatina ieškoti 
sprendimų, planuoti, kaip juos efektyviausiai panaudoti siekiant didžiausios vertės, ir 
nustatyti planuojamų veiksmų prioritetus. Rekomenduojama nustatyti realistiškus, 
pasiekiamus, tačiau efektyvius ir ambicingus tikslus. 

Praktiškai yra sutinkamos tokios tikslų formuluotės:

Paveikslas 15. Rinkodaros tikslų formuluotės

Šaltinis: sudaryta remiantis „Energetikos ir technikos muziejus rinkodaros planas“, 2015; „Richmond 
Public Library Strategic and Long Range Plan 2014–2018“.

Jau aptarti pirmieji lygmenys – kryptis ir tikslai – sudaro rinkodaros veiksmų plano 
pagrindą. Būtent jie atskleidžia esminius organizacijos norus ir siekius. Uždavinys – tai per 
nustatytą laikotarpį pasiekiamas ir įvertinamas atitinkamo tikslo įgyvendinimo rezultatas. 
Paskutinis rinkodaros veiksmų plano lygmuo – priemonė (projektas, iniciatyva), kuri 
nurodo užsibrėžto uždavinio įgyvendinimo būdą, jam naudojami žmonių, finansiniai ir 
materialiniai ištekliai (pagrindinės rinkodaros priemonės pateiktos 2 priede). Kiekvienai 
priemonei turėtų būti priskirtas vienas ar keli rodikliai, rodantys, kuo priemonė bus 
išreikšta, nustatytas matavimo vienetas ir konkreti planuojama reikšmė (žr. Lentelė 2). 
Rekomenduojamas rinkodaros veiksmų plano šablonas pateiktas 2 priede.

Lentelė 2. Rinkodaros veiksmų plano pavyzdys
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Tikslai formuluojami atsižvelgiant į įstaigos misiją, viziją bei atitinkamą kryptį. Jais 
nusakoma, ko konkrečiai norima pasiekti per tam tikrą laikotarpį. Svarbu paminėti, 
kad formuluojant rinkodaros tikslus, reikia atsižvelgti į organizacijos finansines 
galimybes. Atsižvelgiant į esamą situaciją muziejuose ir bibliotekose rekomenduojama 
formuluoti ne daugiau kaip 5 rinkodaros tikslus. Riboti ištekliai skatina ieškoti 
sprendimų, planuoti, kaip juos efektyviausiai panaudoti siekiant didžiausios vertės, ir 
nustatyti planuojamų veiksmų prioritetus. Rekomenduojama nustatyti realistiškus, 
pasiekiamus, tačiau efektyvius ir ambicingus tikslus. 

Praktiškai yra sutinkamos tokios tikslų formuluotės:

Paveikslas 15. Rinkodaros tikslų formuluotės

Šaltinis: sudaryta remiantis „Energetikos ir technikos muziejus rinkodaros planas“, 2015; „Richmond 
Public Library Strategic and Long Range Plan 2014–2018“.

Jau aptarti pirmieji lygmenys – kryptis ir tikslai – sudaro rinkodaros veiksmų plano 
pagrindą. Būtent jie atskleidžia esminius organizacijos norus ir siekius. Uždavinys – tai per 
nustatytą laikotarpį pasiekiamas ir įvertinamas atitinkamo tikslo įgyvendinimo rezultatas. 
Paskutinis rinkodaros veiksmų plano lygmuo – priemonė (projektas, iniciatyva), kuri 
nurodo užsibrėžto uždavinio įgyvendinimo būdą, jam naudojami žmonių, finansiniai ir 
materialiniai ištekliai (pagrindinės rinkodaros priemonės pateiktos 2 priede). Kiekvienai 
priemonei turėtų būti priskirtas vienas ar keli rodikliai, rodantys, kuo priemonė bus 
išreikšta, nustatytas matavimo vienetas ir konkreti planuojama reikšmė (žr. Lentelė 2). 
Rekomenduojamas rinkodaros veiksmų plano šablonas pateiktas 2 priede.

Lentelė 2. Rinkodaros veiksmų plano pavyzdys
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Biudžetas3.7
Išteklių planavimas – vienas svarbiausių etapų efektyvios rinkodaros planavimo procese. 
Daugelio muziejų ir bibliotekų veiklą finansuoja valstybė, kai kurių – steigėjai. Organizacijos 
lėšas taip pat gali pritraukti iš pagrindinės ir papildomos veiklos bei rėmėjų. Muziejams 
ir bibliotekoms svarbu tinkamai paskirstyti biudžetą visoms organizacijos reikmėms, taip 
pat rinkodaros veiklai. P. H. Fisheris ir M. M. Pride (2009) išskiria keletą būdų nustatyti
optimalų rinkodaros biudžetą:

Numatomi reikalingi ištekliai rinkodaros tikslams pasiekti.

• Procentinės dalies metodas. Kai kurios įstaigos rinkodaros biudžetą 
grindžia procentine dalimi nuo savo pardavimų. Pavyzdžiui, rinkodaros 
veiklai gali būti skiriama 5–10 proc. planuojamų einamųjų metų pajamų. 
Turint omenyje, kad bibliotekos pardavimo pajamų negauna, rinkodaros 
veiklai jos gali skirti dalį biudžeto, priklausomai nuo planuojamų veiksmų 
masto. Šis metodas užtikrina nuoseklų lėšų, skirtų rinkodaros veiklai, 
paskirstymą kiekvienais metais.

• Prieinamos kainos metodas. Daugelis ne pelno organizacijų savo 
rinkodaros biudžetą nustato pagal realias galimybes, kai įvertinamos ir 
sudedamos visos planuojamos išlaidos, o likutinė suma skiriama 
rinkodaros veiklai. Šis metodas labiau orientuotas į pigias ar nemokamas 
rinkodaros priemones, bet nėra nuoseklus.

• Konkurencija grįstas metodas. Kai kurios įstaigos rinkodaros biudžetą 
formuoja atsižvelgdamos į savo konkurentų rinkodaros išlaidas. Tokiu 
atveju nustatomi pagrindiniai organizacijos konkurentai, tiriamos jų 
rinkodaros išlaidos. Remiantis tyrimo duomenimis, planuojamas įstaigos 
rinkodaros biudžetas. Nors šis metodas skatina konkurencingumą, jis 
brangus laiko ir pinigų atžvilgiu.

• Tikslais – uždaviniais – priemonėmis grįstas metodas. Jeigu rinkodaros 
biudžetas formuojamas pagal šį metodą, organizacija privalo kiek 
įmanoma tiksliau apsibrėžti rinkodaros tikslus ir uždavinius, suplanuoti 
atitinkamas priemones jiems įgyvendinti ir nustatyti reikiamą pinigų sumą 
kiekvienai priemonei realizuoti. Išlaidų suma bus lygi organizacijos 
rinkodaros biudžetui. Šis metodas suteikia galimybę itin detaliai įvertinti, 
kaip organizacijos ištekliai bus panaudoti siekiant užsibrėžtų rinkodaros 
tikslų.   
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Tikslai formuluojami atsižvelgiant į įstaigos misiją, viziją bei atitinkamą kryptį. Jais 
nusakoma, ko konkrečiai norima pasiekti per tam tikrą laikotarpį. Svarbu paminėti, 
kad formuluojant rinkodaros tikslus, reikia atsižvelgti į organizacijos finansines 
galimybes. Atsižvelgiant į esamą situaciją muziejuose ir bibliotekose rekomenduojama 
formuluoti ne daugiau kaip 5 rinkodaros tikslus. Riboti ištekliai skatina ieškoti 
sprendimų, planuoti, kaip juos efektyviausiai panaudoti siekiant didžiausios vertės, ir 
nustatyti planuojamų veiksmų prioritetus. Rekomenduojama nustatyti realistiškus, 
pasiekiamus, tačiau efektyvius ir ambicingus tikslus. 

Praktiškai yra sutinkamos tokios tikslų formuluotės:

Paveikslas 15. Rinkodaros tikslų formuluotės

Šaltinis: sudaryta remiantis „Energetikos ir technikos muziejus rinkodaros planas“, 2015; „Richmond 
Public Library Strategic and Long Range Plan 2014–2018“.

Jau aptarti pirmieji lygmenys – kryptis ir tikslai – sudaro rinkodaros veiksmų plano 
pagrindą. Būtent jie atskleidžia esminius organizacijos norus ir siekius. Uždavinys – tai per 
nustatytą laikotarpį pasiekiamas ir įvertinamas atitinkamo tikslo įgyvendinimo rezultatas. 
Paskutinis rinkodaros veiksmų plano lygmuo – priemonė (projektas, iniciatyva), kuri 
nurodo užsibrėžto uždavinio įgyvendinimo būdą, jam naudojami žmonių, finansiniai ir 
materialiniai ištekliai (pagrindinės rinkodaros priemonės pateiktos 2 priede). Kiekvienai 
priemonei turėtų būti priskirtas vienas ar keli rodikliai, rodantys, kuo priemonė bus 
išreikšta, nustatytas matavimo vienetas ir konkreti planuojama reikšmė (žr. Lentelė 2). 
Rekomenduojamas rinkodaros veiksmų plano šablonas pateiktas 2 priede.

Lentelė 2. Rinkodaros veiksmų plano pavyzdys
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Biudžetas3.7
Išteklių planavimas – vienas svarbiausių etapų efektyvios rinkodaros planavimo procese. 
Daugelio muziejų ir bibliotekų veiklą finansuoja valstybė, kai kurių – steigėjai. Organizacijos 
lėšas taip pat gali pritraukti iš pagrindinės ir papildomos veiklos bei rėmėjų. Muziejams 
ir bibliotekoms svarbu tinkamai paskirstyti biudžetą visoms organizacijos reikmėms, taip 
pat rinkodaros veiklai. P. H. Fisheris ir M. M. Pride (2009) išskiria keletą būdų nustatyti 
optimalų rinkodaros biudžetą:

Numatomi reikalingi ištekliai rinkodaros tikslams pasiekti.

• Procentinės dalies metodas. Kai kurios įstaigos rinkodaros biudžetą 
grindžia procentine dalimi nuo savo pardavimų. Pavyzdžiui, rinkodaros 
veiklai gali būti skiriama 5–10 proc. planuojamų einamųjų metų pajamų. 
Turint omenyje, kad bibliotekos pardavimo pajamų negauna, rinkodaros 
veiklai jos gali skirti dalį biudžeto, priklausomai nuo planuojamų veiksmų 
masto. Šis metodas užtikrina nuoseklų lėšų, skirtų rinkodaros veiklai, 
paskirstymą kiekvienais metais.

• Prieinamos kainos metodas. Daugelis ne pelno organizacijų savo 
rinkodaros biudžetą nustato pagal realias galimybes, kai įvertinamos ir 
sudedamos visos planuojamos išlaidos, o likutinė suma skiriama 
rinkodaros veiklai. Šis metodas labiau orientuotas į pigias ar nemokamas 
rinkodaros priemones, bet nėra nuoseklus.

• Konkurencija grįstas metodas. Kai kurios įstaigos rinkodaros biudžetą 
formuoja atsižvelgdamos į savo konkurentų rinkodaros išlaidas. Tokiu 
atveju nustatomi pagrindiniai organizacijos konkurentai, tiriamos jų 
rinkodaros išlaidos. Remiantis tyrimo duomenimis, planuojamas įstaigos 
rinkodaros biudžetas. Nors šis metodas skatina konkurencingumą, jis 
brangus laiko ir pinigų atžvilgiu.

• Tikslais – uždaviniais – priemonėmis grįstas metodas. Jeigu rinkodaros 
biudžetas formuojamas pagal šį metodą, organizacija privalo kiek 
įmanoma tiksliau apsibrėžti rinkodaros tikslus ir uždavinius, suplanuoti 
atitinkamas priemones jiems įgyvendinti ir nustatyti reikiamą pinigų sumą 
kiekvienai priemonei  realizuoti. Išlaidų suma bus lygi organizacijos 
rinkodaros biudžetui. Šis metodas suteikia galimybę itin detaliai įvertinti, 
kaip organizacijos ištekliai bus panaudoti siekiant užsibrėžtų rinkodaros 
tikslų.   
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Rekomenduojamas tikslais – uždaviniais – priemonėmis grįsto rinkodaros biudžeto 
planavimo šablonas pateikiamas 4 priede.
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Rekomenduojamas tikslais – uždaviniais – priemonėmis grįsto rinkodaros biudžeto 
planavimo šablonas pateikiamas 4 priede. 3.8 Kontrolė

(stebėsena)

Esminis rinkodaros plano siekis – kontroliuoti tikslų ir jiems įgyvendinti pasitelkiamų 
uždavinių pažangą ir užtikrinti, kad reikalingi sprendimai būtų priimami laiku ir vietoje. 
Norint pasiekti šį tikslą, rekomenduojama suformuluoti aiškius rodiklius ir sukurti 
rinkodaros plano įgyvendinimo stebėsenos sistemą, kuria būtų galima matuoti 
rinkodaros plano įgyvendinimą. Rodiklis – tai rinkodaros plano įgyvendinimo 
stebėsenos vertinimo kriterijus, išreikštas aiškiu mato vienetu (vnt., proc. ir pan.), ir 
suteikiantis informacijos apie atskirų rinkodaros plano elementų (tikslų, uždavinių) 
įgyvendinimą, pvz.: didesnis lankytojų skaičius, gausesnis vartotojų dalyvavimas 
renginiuose, populiarumas soc. tinkluose ir kt. (žr. Lentelė 3). Formuluojant 
rodiklius patartina daugiau dėmesio skirti ne rinkodaros priemonių įgyvendinimui, 
o jų poveikiui ir rezultatams matuoti. Rekomenduojamas stebėsenos įrankio
šablonas pateikiamas 5 priede.

Lentelė 3. Įgyvendinimo rodiklių pavyzdys

Siekiant pasirinkti tinkamus rinkodaros veiklos vertinimo rodiklius svarbu atsižvelgti į 
šiuos kriterijus – rodikliai turi būti:

Prasmingi – susiję su organizacijos strategija ir rinkodaros veikla, jais 
matuojama veikla, kuriai organizacija gali daryti įtaką;
Vertingi – matuoja tai, kas svarbiausia;
Įvairiapusiški – matuoja kokybę, efektyvumą, rezultatyvumą;
Susieti – su atsakingu už jų įgyvendinimą struktūriniu vienetu (skyriumi, 
departamentu, pareigybe);

Nustatoma, kokiais rodikliais ir kokiu periodiškumu bus vertinamas rinkodaros 
veiksmų plano įgyvendinimas.8

Tikslas / Uždavinys /
Rodiklis

Matavimo
vnt. Matavimo metodika

X m.

teikiamomis paslaugomis

1.
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...1.2
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vnt.

patenkintas“ arba „Labiau
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Nr. X+1 m. X+2 m.
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Praktiški – rodiklių surinkimo kaina yra „protinga“;
Palyginami – įmanomas duomenų lyginimas su praėjusiais veiklos periodais; 
Patikimi – paremti tiksliais ir patikimais duomenimis;
Pateikiami laiku – tada, kai mums jų reikia;
Paprasti – nesudėtingai surenkami, paprastai „skaitomi“, pritaikomi.

Nustatant matavimo rodiklių reikšmes, reikia atsižvelgti į:

Ankstesnius organizacijos rezultatus;
Vietinės rinkos ir panašių užsienio rinkų rezultatus;
Vidinių ir išorės veiksnių analizę;
Planuojamų veiksmų (projektų, iniciatyvų) įtaką.

Nustatant siekiamus tikslus ar vertinant rezultatus, naudinga neapsiriboti tik vidine 
informacija, bet periodiškai pažvelgti į įstaigą ir jos pasiekimus platesniame kontekste, 
vertinimo atskaitos tašku tikslingai pasirinkus organizaciją ar jų grupę, į kurią norima 
lygiuotis arba su kuria (-iomis) konkuruojama. Tokia analizė padeda atskleisti savo 
organizacijos specifiškumą ir unikalumą, įvertinti, ar esama pozicija atitinka rinkodaros 
tikslus, taip pat gali padėti identifikuoti konkurencinius pranašumus, stiprybes ar 
tobulintinas sritis. Įgyvendinant projektą „Lietuvos Respublikos kultūros ministro 
valdymo srities įstaigų (muziejų ir bibliotekų) rinkodaros vertinimas ir rekomendacijos 
rinkodaros strategijų vystymui“, remiantis ekspertinių interviu rezultatais ir kitais 
metodais surinkta informacija, buvo pasiūlyta apibendrinta muziejų ir bibliotekų 
rinkodaros palyginamojo vertinimo sistema. Ją sudaro keturios rinkodaros rodiklių 
grupės: pasiūlymas, komunikacija, rinkodaros ištekliai ir rezultatai (žr. Paveikslas 16). 
Šios rodiklių grupės gali būti sėkmingai pritaikomos ir modifikuojamos konkrečios 
organizacijos rinkodaros veiklos stebėsenai.
Paveikslas 16. Rinkodaros palyginamojo vertinimo sistemos sritys

Rinkodaros veiklos įsivertinimo rodiklių apsibrėžimas suteikia galimybę sekti organizacijos 
veiklos progresą, fiksuoti jos pažangą. Ši kontrolės sistema atskleidžia, kaip konkretūs 
veiksmai lemia rezultatus. Tinkamai nustatyti rodikliai leidžia apskaičiuoti rinkodaros 
veiksmų efektyvumą ir įvertinti, kurios priemonės veiksmingiausios, o kurių galbūt 
vertėtų atsisakyti. Taigi rinkodaros veiklos stebėsena ne tik suteikia galimybę įsivertinti 

Komunikacija RezultataiRinkodaros ištekliai
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metodais surinkta informacija, buvo pasiūlyta apibendrinta muziejų ir bibliotekų 
rinkodaros palyginamojo vertinimo sistema. Ją sudaro keturios rinkodaros rodiklių 
grupės: pasiūlymas, komunikacija, rinkodaros ištekliai ir rezultatai (žr. Paveikslas 16). 
Šios rodiklių grupės gali būti sėkmingai pritaikomos ir modifikuojamos konkrečios 
organizacijos rinkodaros veiklos stebėsenai.
Paveikslas 16. Rinkodaros palyginamojo vertinimo sistemos sritys

Rinkodaros veiklos įsivertinimo rodiklių apsibrėžimas suteikia galimybę sekti organizacijos 
veiklos progresą, fiksuoti jos pažangą. Ši kontrolės sistema atskleidžia, kaip konkretūs 
veiksmai lemia rezultatus. Tinkamai nustatyti rodikliai leidžia apskaičiuoti rinkodaros 
veiksmų efektyvumą ir įvertinti, kurios priemonės veiksmingiausios, o kurių galbūt 
vertėtų atsisakyti. Taigi rinkodaros veiklos stebėsena ne tik suteikia galimybę įsivertinti 
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Praktiški – rodiklių surinkimo kaina yra „protinga“;
Palyginami – įmanomas duomenų lyginimas su praėjusiais veiklos periodais; 
Patikimi – paremti tiksliais ir patikimais duomenimis;
Pateikiami laiku – tada, kai mums jų reikia;
Paprasti – nesudėtingai surenkami, paprastai „skaitomi“, pritaikomi.

Nustatant matavimo rodiklių reikšmes, reikia atsižvelgti į:

Ankstesnius organizacijos rezultatus;
Vietinės rinkos ir panašių užsienio rinkų rezultatus;
Vidinių ir išorės veiksnių analizę;
Planuojamų veiksmų (projektų, iniciatyvų) įtaką.

Nustatant siekiamus tikslus ar vertinant rezultatus, naudinga neapsiriboti tik vidine 
informacija, bet periodiškai pažvelgti į įstaigą ir jos pasiekimus platesniame kontekste, 
vertinimo atskaitos tašku tikslingai pasirinkus organizaciją ar jų grupę, į kurią norima 
lygiuotis arba su kuria (-iomis) konkuruojama. Tokia analizė padeda atskleisti savo 
organizacijos specifiškumą ir unikalumą, įvertinti, ar esama pozicija atitinka rinkodaros 
tikslus, taip pat gali padėti identifikuoti konkurencinius pranašumus, stiprybes ar 
tobulintinas sritis. Įgyvendinant projektą „Lietuvos Respublikos kultūros ministro 
valdymo srities įstaigų (muziejų ir bibliotekų) rinkodaros vertinimas ir rekomendacijos 
rinkodaros strategijų vystymui“, remiantis ekspertinių interviu rezultatais ir kitais 
metodais surinkta informacija, buvo pasiūlyta apibendrinta muziejų ir bibliotekų 
rinkodaros palyginamojo vertinimo sistema. Ją sudaro keturios rinkodaros rodiklių 
grupės: pasiūlymas, komunikacija, rinkodaros ištekliai ir rezultatai (žr. Paveikslas 16). 
Šios rodiklių grupės gali būti sėkmingai pritaikomos ir modifikuojamos konkrečios 
organizacijos rinkodaros veiklos stebėsenai.
Paveikslas 16. Rinkodaros palyginamojo vertinimo sistemos sritys

Rinkodaros veiklos įsivertinimo rodiklių apsibrėžimas suteikia galimybę sekti organizacijos 
veiklos progresą, fiksuoti jos pažangą. Ši kontrolės sistema atskleidžia, kaip konkretūs 
veiksmai lemia rezultatus. Tinkamai nustatyti rodikliai leidžia apskaičiuoti rinkodaros 
veiksmų efektyvumą ir įvertinti, kurios priemonės veiksmingiausios, o kurių galbūt 
vertėtų atsisakyti. Taigi rinkodaros veiklos stebėsena ne tik suteikia galimybę įsivertinti 
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Praktiški – rodiklių surinkimo kaina yra „protinga“;
Palyginami – įmanomas duomenų lyginimas su praėjusiais veiklos periodais;
Patikimi – paremti tiksliais ir patikimais duomenimis;
Pateikiami laiku – tada, kai mums jų reikia;
Paprasti – nesudėtingai surenkami, paprastai „skaitomi“, pritaikomi.
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organizacijos specifiškumą ir unikalumą, įvertinti, ar esama pozicija atitinka rinkodaros 
tikslus, taip pat gali padėti identifikuoti konkurencinius pranašumus, stiprybes ar 
tobulintinas sritis. Įgyvendinant projektą „Lietuvos Respublikos kultūros ministro 
valdymo srities įstaigų (muziejų ir bibliotekų) rinkodaros vertinimas ir rekomendacijos 
rinkodaros strategijų vystymui“, remiantis ekspertinių interviu rezultatais ir kitais 
metodais surinkta informacija, buvo pasiūlyta apibendrinta muziejų ir bibliotekų 
rinkodaros palyginamojo vertinimo sistema. Ją sudaro keturios rinkodaros rodiklių 
grupės: pasiūlymas, komunikacija, rinkodaros ištekliai ir rezultatai (žr. Paveikslas 16). 
Šios rodiklių grupės gali būti sėkmingai pritaikomos ir modifikuojamos konkrečios 
organizacijos rinkodaros veiklos stebėsenai.
Paveikslas 16. Rinkodaros palyginamojo vertinimo sistemos sritys

Rinkodaros veiklos įsivertinimo rodiklių apsibrėžimas suteikia galimybę sekti organizacijos 
veiklos progresą, fiksuoti jos pažangą. Ši kontrolės sistema atskleidžia, kaip konkretūs 
veiksmai lemia rezultatus. Tinkamai nustatyti rodikliai leidžia apskaičiuoti rinkodaros 
veiksmų efektyvumą ir įvertinti, kurios priemonės veiksmingiausios, o kurių galbūt 
vertėtų atsisakyti. Taigi rinkodaros veiklos stebėsena ne tik suteikia galimybę įsivertinti
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organizacijos rezultatus, bet ir naudinga planuojant rinkodaros veiksmus ateityje. Kaip 
kiekviena atliekama veikla, rinkodaros planavimas privalo turėti savo tvarką ir eiliškumą. 
Tik išlaikant planavimo struktūrą ir tvarką bus išvengta neefektyvaus žmogiškųjų išteklių, 
laiko ir finansų eikvojimo. 
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tobulintinas sritis. Įgyvendinant projektą „Lietuvos Respublikos kultūros ministro 
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Praktiški – rodiklių surinkimo kaina yra „protinga“;
Palyginami – įmanomas duomenų lyginimas su praėjusiais veiklos periodais; 
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Pateikiami laiku – tada, kai mums jų reikia;
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tikslus, taip pat gali padėti identifikuoti konkurencinius pranašumus, stiprybes ar 
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valdymo srities įstaigų (muziejų ir bibliotekų) rinkodaros vertinimas ir rekomendacijos 
rinkodaros strategijų vystymui“, remiantis ekspertinių interviu rezultatais ir kitais 
metodais surinkta informacija, buvo pasiūlyta apibendrinta muziejų ir bibliotekų 
rinkodaros palyginamojo vertinimo sistema. Ją sudaro keturios rinkodaros rodiklių 
grupės: pasiūlymas, komunikacija, rinkodaros ištekliai ir rezultatai (žr. Paveikslas 16). 
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Praktiški – rodiklių surinkimo kaina yra „protinga“;
Palyginami – įmanomas duomenų lyginimas su praėjusiais veiklos periodais;
Patikimi – paremti tiksliais ir patikimais duomenimis;
Pateikiami laiku – tada, kai mums jų reikia;
Paprasti – nesudėtingai surenkami, paprastai „skaitomi“, pritaikomi.
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Vidinių ir išorės veiksnių analizę;
Planuojamų veiksmų (projektų, iniciatyvų) įtaką.

Nustatant siekiamus tikslus ar vertinant rezultatus, naudinga neapsiriboti tik vidine 
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vertinimo atskaitos tašku tikslingai pasirinkus organizaciją ar jų grupę, į kurią norima 
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organizacijos specifiškumą ir unikalumą, įvertinti, ar esama pozicija atitinka rinkodaros 
tikslus, taip pat gali padėti identifikuoti konkurencinius pranašumus, stiprybes ar 
tobulintinas sritis. Įgyvendinant projektą „Lietuvos Respublikos kultūros ministro 
valdymo srities įstaigų (muziejų ir bibliotekų) rinkodaros vertinimas ir rekomendacijos 
rinkodaros strategijų vystymui“, remiantis ekspertinių interviu rezultatais ir kitais 
metodais surinkta informacija, buvo pasiūlyta apibendrinta muziejų ir bibliotekų 
rinkodaros palyginamojo vertinimo sistema. Ją sudaro keturios rinkodaros rodiklių 
grupės: pasiūlymas, komunikacija, rinkodaros ištekliai ir rezultatai (žr. Paveikslas 16). 
Šios rodiklių grupės gali būti sėkmingai pritaikomos ir modifikuojamos konkrečios 
organizacijos rinkodaros veiklos stebėsenai.
Paveikslas 16. Rinkodaros palyginamojo vertinimo sistemos sritys

Rinkodaros veiklos įsivertinimo rodiklių apsibrėžimas suteikia galimybę sekti organizacijos 
veiklos progresą, fiksuoti jos pažangą. Ši kontrolės sistema atskleidžia, kaip konkretūs 
veiksmai lemia rezultatus. Tinkamai nustatyti rodikliai leidžia apskaičiuoti rinkodaros 
veiksmų efektyvumą ir įvertinti, kurios priemonės veiksmingiausios, o kurių galbūt 
vertėtų atsisakyti. Taigi rinkodaros veiklos stebėsena ne tik suteikia galimybę įsivertinti
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organizacijos rezultatus, bet ir naudinga planuojant rinkodaros veiksmus ateityje. Kaip 
kiekviena atliekama veikla, rinkodaros planavimas privalo turėti savo tvarką ir eiliškumą. 
Tik išlaikant planavimo struktūrą ir tvarką bus išvengta neefektyvaus žmogiškųjų išteklių, 
laiko ir finansų eikvojimo. 
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RINKODAROS
PLANAVIMO 
TVARKA4

Rengiant strateginio planavimo dokumentus, taip pat ir rinkodaros planą, 
rekomenduojama sudaryti darbo grupę (-es), kurioje dalyvautų interesų dalininkai. 
Kaip suburti bendro tikslo siekiančias vadovų ir specialistų grupes, kurios, kryptingai ir 
nuosekliai veikdamos, pasiektų laukiamų rezultatų? Suburti tobulai veikiančią 
komandą yra sudėtingas, išmanymo ir žinių reikalaujantis darbas. Nepakanka vien 
pakviesti į grupę geriausius specialistus tikintis, kad jie išspęs kilusią problemą. 
Pagrindiniai komandos darbo bruožai – tai bendravimas, tarpusavio pagalba ir 
bendradarbiavimas, įvairių kompetencijų derinys.

Komandinis darbas grindžiamas bendradarbiavimu ir tarpusavio pagalba, tačiau jeigu 
komandą sudaro panašios ar vienodos asmenybės, komandinio darbo efektyvumas 
krinta, nesvarbu, kaip komandos nariai stengtųsi bendradarbiauti ir vienas kitam 
padėti. Rekomenduojama sudaryti įvairiapusę, efektyviai veikiančią darbo grupę (-es), 
kurios sudėtyje būtų:

Komandos vadovas – už planavimą atsakingas organizacijos vadovas, 
darbuotojas;
Komandos darbo koordinatorius – asmuo, atsakingas už rinkodaros plano 
rengimą, atliekantis techninius darbus;
Organizacijos darbuotojai: struktūrinių padalinių vadovai, specialistai;
Tarybos nariai ir kiti vadovybės atstovai;
Kiti interesų dalininkai: bendruomeninių, nevyriausybinių organizacijų, 
asociacijų, rėmėjų, partnerių ir kt. atstovai.

Formuojant rinkodaros planavimą, dalyvauja ne tik darbo grupė, bet ir kiti atsakingi 
organizacijos asmenys, padaliniai, labai svarbu, kad aktyviai įsitrauktų vadovybė.  

Asmuo, atsakingas už rinkodaros plano rengimą – administracijos struktūrinio 
padalinio darbuotojas, kuris sistemina rinkodaros planavimo dokumentų 
rengimo informaciją ir padeda parengti galutinius rinkodaros planavimo 
dokumentus.
Organizacijos padaliniai – administracijos struktūriniai padaliniai 
(departamentai, skyriai).
Vadovybė – administracijos direktorius, pavaduotojas (-ai).
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Rinkodaros planavimas susideda iš trijų pagrindinių etapų: rengimo, koregavimo ir 
atsiskaitymo. Šiame skyriuje apžvelgiamas kiekvienas iš jų, išskaidant etapus į konkrečius 
žingsnius, kur bus akcentuojama, kas ir kaip turi realizuoti atitinkamą rengimo, 
koregavimo ar atsiskaitymo elementą.

Paveikslas 17. Rinkodaros planavimo sistema
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4.1 Rengimas

Rinkodaros planą rekomenduojama rengti cikliškai, kartu su strateginiu veiklos planu. 
Pagrindinės rekomendacijos:

Paveikslas 18. Rinkodaros plano rengimo grafikas

1 Aplinkos ir vidinių veiksnių analizė, interesų dalininkų ir tikslinių auditorijų identifikavimas, 
rinkodaros veiksmų plano, biudžeto, stebėsenos sistemos rengimas.

TIKSLAI TVIRTINIMAS

Aplinkos ir vidinių veiksnių analizę rekomenduojama atlikti kartu su 
rengiamu strateginiu veiklos planu, t. y. jame atliktos analizės rezultatus 
pritaikyti rinkodaros planui, išskiriant svarbiausius rinkodaros aspektus ir 
juos adaptuojant. Jei aplinkos analizė buvo atlikta, vertinama, kaip pavyko 
įgyvendinti ankstesnius strateginio ir rinkodaros planus, pateikiama vidaus ir 
išorės aplinkos analizė;

Atsižvelgiant į atliktą vidaus ir išorės aplinkos analizę, peržiūrimi, koreguojami 
arba, esant poreikiui, formuluojami nauji rinkodaros plano pagrindiniai 
elementai: strateginės kryptys ir tikslai. Rekomenduojama, kad rinkodaros 
plano strateginės kryptys ir tikslai būtų numatyti bendri kaip ir organizacijos 
strateginiame veiklos plane;

Rengiant rinkodaros veiksmų planą rekomenduojama suformuluoti priemones, 
vertinimo kriterijus (matavimo vienetus ir reikšmes, pagal kuriuos bus 
vertinama per tam tikrą laiką pasiekta pažanga), lėšų poreikį ir atsakomybes. 
Rinkodaros plano priemonės su vertinimo kriterijais ir numatytu lėšų poreikiu 
įtraukiamos į rengiamą organizacijos metinį veiklos planą.
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Detalesnis rinkodaros plano rengimo procesas pateikiamas schemoje, nurodant proceso 
pradžią ir pabaigą, nuosekliai planuojamus veiksmus ir sprendimus, atsakomybes už 
juos:

Paveikslas 19. Rinkodaros plano rengimo schema

Žymėjimų paaiškinimas:

 – PABAIGA – PRADŽIA

 – VEIKSMAS  – SPRENDIMAS
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4.2 Koregavimas

Rinkodaros plano tikslai, uždaviniai, priemonės, jų vertinimo kriterijai, esant poreikiui, gali būti
peržiūrimi ir koreguojami rinkodaros plano įgyvendinimo laikotarpiu.2

Rinkodaros plano tikslai, uždaviniai, priemonės, jų vertinimo kriterijai, esant poreikiui 
(rekomenduojama ne dažniau kaip kas ketvirtį), gali būti peržiūrimi ir koreguojami 
rinkodaros plano įgyvendinimo laikotarpiu. Pasiūlymus dėl pateikiamų ar naujai 
įtraukiamų rinkodaros plano elementų gali teikti įvairūs interesų dalininkai: 
organizacijos darbuotojai, tarybos nariai, vadovybė, bendruomeninių, nevyriausybinių 
organizacijų, asociacijų, rėmėjų, partnerių ir kt. atstovai. Pakeitimų pasiūlymai 
teikiami asmeniui, atsakingam už rinkodaros plano rengimą, kuris vėliau organizuoja 
pasiūlymų aptarimą. Detalesnis rinkodaros plano koregavimo procesas 
pateikiamas schemoje nurodant proceso pradžią ir pabaigą, nuosekliai planuojamus 
veiksmus ir atsakomybes už juos.

Paveikslas 20. Rinkodaros plano koregavimo schema
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4.3 Atsiskaitymas

Pasibaigus kalendoriniams metams rengiamas metinis rinkodaros plano rezultatų aptarimas
(esant poreikiui rezultatų aptarimą galima rengti kas pusmetį).3

Pasibaigus kalendoriniams metams iki kovo mėnesio analizuojami ir vertinami 
rinkodaros plano įgyvendinimo rezultatai (esant poreikiui rezultatų aptarimą galima 
rengti kas pusmetį). Asmuo, atsakingas už rinkodaros plano rengimą, inicijuoja metinių 
rezultatų aptarimo susitikimą.

Rinkodaros plano rezultatų viešinimas dažniausiai atliekamas organizacijos 
viduje, pavyzdžiui, susirinkimų metu organizacijos darbuotojams, tarybos nariams 
ir pan. Rinkodaros plano rezultatus galima skelbti plačiau, pavyzdžiui, organizacijos 
internetinėje svetainėje ar per kitas komunikacijos priemones. Tai individualus
kiekvienos organizacijos pasirinkimas.

Detalesnis rinkodaros plano atsiskaitymo procesas pateikiamas schemoje nurodant 
proceso pradžią ir pabaigą, nuosekliai planuojamus veiksmus ir sprendimus bei 
atsakomybes už juos.

Paveikslas 21. Rinkodaros plano atsiskaitymo schema
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Organizacijos padaliniai
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PASAULINĖS TENDENCIJOS:
MUZIEJŲ IR BIBLIOTEKŲ 
ATEITIS

Muziejų tendencijos:

Bibliotekų tendencijos:

Gera savijauta

Ekspozicijos „ne
vietoje“

Pokalbiai
internetu

Socialinis
teisingumas

Paslankumas

Prieiga prie
informacijos

Nuotolinis
mokymasis

Naujos
technologijos

(Ne)lankytojai

prietaisai.

mokymosi erdves.
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Vartotojai:

Paslaugos:

LIETUVOS
RINKOS APŽVALGA

27.7%

10.6%34.2%

6.0%

21.6%

54

22

15

9 4
Viso muziejų:

Darbuotojai:

Eksponatai:

Lankytojai:

104

3 321

7 425 mln.

4 152 mln.

Bendroji statistika (2017) Įstaigų skaičius (2017) Apsilankymų dalis (2017)

Savivaldybių muziejai
Žinybiniai muziejai

Respublikiniai muziejai
Nevalstybiniai muziejai

Nacionaliniai muziejai

Gyventojai, kurie per 
pastaruosius metus ...

Gyventojų vertinimas 
dėl muziejų paslaugų ...

Lankėsi
parodose

Lankėsi
muziejuose
ar galerijose

Prieina
mumas

Kokybė

2014 m.

2017 m.25% 35% 69% 92%

Vartotojų pasitenkinimas* (2017)

94%  Aptarnavimo kokybė
90%  Muziejų patalpos
88%  Darbo laikas

70%  Edukatoriaus paslaugos
72%  Edukaciniai užsiėmimai
73%  E.paslaugos/Internetas

*Respondentų, pasirinkusių atsakymus „Visiškai
patenkintas“ arba „Labiau patenkintas“, dalis

Muziejų lėšos, tenkančios 
vienam lankytojui (2017)

TO
P 3

BO
TT

O
M

3

33

12 12
3 4

Vidutiniškai 
eksponuojama 

(2016)

3 %
visų saugomų 

eksponatų

Papildomas paslaugas teikiančių muziejų dalis 
(2017)

53%
73%

80%

Kūrybinės dirbtuvės

Suvenyrų parduotuvė

Patalpų nuoma

Muziejų lengvatos (2017)

Nemokami įėjimai tam tikriems
lankytojų segmentams/ tam
tikromis progomis
Nuolaidos tam tikriems lankytojų
segmentams/ tam tikromis
progomis
Šeimos bilietas

93%

93%

47%

Vidutiniškai per 
metus surengiama 

(2016)

2 Tarptautinės 
parodos
Virtualios 
parodos5
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Rinkodaros veikla:

Bibliotekos 2016–2017 m.

Bibliotekų sektorius:

Vartotojai:

Paslaugos:

Vidutinės
papildomos

pajamos (2016)

18 %
nuo visų gautų lėšų

Rinkodarai skiria
mažiau nei 3% savo

biudžeto (2017)

53 %
įstaigų

Populiariausios nemokamos
komunikacijos priemonės (2017)

Socialiniai tinklai

Pranešimai spaudai, informacijos
talpinimas naujienų platformose,
spaudoje

Bendri projektai, iniciatyvos su
kitomis bibliotekomis, kultūros ar
švietimo įstaigomis

Vidutinis įstaigų Facebook
sekėjų santykis su realiais

lankytojais (2017)

2 %

Vidutinis Facebook sekėjų
įsitraukimas (2017)

1,3 paspaudimų sk.
sekėjui

Gyventojai per
pastaruosius

metus matę ar
girdėję kurio

nors konkretaus
muziejaus ar
ekspozicijos

reklamą (2017)

Labiausiai paplitusi praktika – taktinis
planavimas. Dalis įstaigų komunikacijos
/ viešinimo planų neturi.

Ryškiausia aplinkybė, ribojanti strateginį
rinkodaros planavimą, – „projektinis“
finansavimas.

15%

42%

39%

Yra rinkodaros ar susijęs skyrius

Skyriaus nėra, bet yra bent viena
rinkodaros ar susijusi pareigybė

Formaliai atsakomybė nepriskirta

33%

40%

27%

Populiariausios mokamos
komunikacijos priemonės (2017)

Smulkioji spauda ir reklaminiai 
suvenyrai

Reprezentaciniai, informaciniai,
reklaminiai leidiniai

Dalyvavimas parodose

Ekspertų nuomonė (2017)

34 %

Viso bibliotekų:

Darbuotojai:

Dokumentų fondas:

Apsilankymai:

2505

5 644

106,4 mln. egz.

22,8 mln.

1257
1003

68
60 79

Įstaigų skaičius (2016) Apsilankymų dalis (2016)

41.7%

31.6%

2.1%

0.5%
24.2%

Savivaldybių viešosios bibliotekos
Bendrojo ugdymo mokyklų bibliotekos

Profesinio mokymo įstaigų bibliotekos
Neformaliojo vaikų švietimo mokyklų bibliotekos

Kitos bibliotekos*

*Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, Lietuvos aklųjų biblioteka, apskričių viešosios bibliotekos, mokslo
įstaigų bibliotekos, technikos bibliotekos, medicinos bibliotekos, aukštųjų mokyklų bibliotekos.

Bendroji statistika (2016)

Vartotojų pasitenkinimas* (2017)

95% Aptarnavimo kokybė
90% Bibliotekų patalpos
90% Darbo laikas

63% Mokymasis
76% Periodiniai leidiniai
77% Įrenginiai

*Respondentų, pasirinkusių atsakymus „Visiškai
patenkintas“ arba „Labiau patenkintas“, dalis

Gyventojų nuomone, biblioteka – tai ... (2016)

...vieta, kurioje galima pasiskolinti knygų,
paskaityti spaudą, naudotis archyvu

...universalus informacijos centras, kur galima
rasti bet kokio pobūdžio informaciją

...bendruomenės susibūrimų bei neformalaus
ugdymo erdvė

Gyventojai, kurie per pastaruosius
metus ...

Lankėsi
bibliotekoje

Lankėsi
skaitykloje

Skolinosi
knygas

31% 12% 25%

2014 m.

2017 m.

47%

35%

17%

TO
P 3

BO
TT

O
M

3

Papildomas paslaugas teikiančių bibliotekų dalis
(2017)

39%
55%

79%

Analitinės informacijos rengimas
Bibliografinių sąrašų ir rodyklių sudarymas

Patalpų nuoma

Vidutiniškai per metus
atnaujinama dokumentų

fondo dalis (2016)

3,6 %4,6 %
fizinių

vienetų
kūrinių

pavadinimų

Darbo laiko
ilginimo iniciatyvas 

vykdo (2017)

52 %
įstaigų

Savitarnos 
įrenginį/-ius turi

(2017)

68 %
įstaigų

LIETUVOS
RINKOS APŽVALGA

Muziejai 2016–2017 m. 

Muziejų sektorius:
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eksponuojama

(2016)

3 %
visų saugomų

eksponatų

Papildomas paslaugas teikiančių muziejų dalis
(2017)

53%
73%

80%

Kūrybinės dirbtuvės

Suvenyrų parduotuvė

Patalpų nuoma

Muziejų lengvatos (2017)

Nemokami įėjimai tam tikriems
lankytojų segmentams/ tam
tikromis progomis
Nuolaidos tam tikriems lankytojų
segmentams/ tam tikromis
progomis
Šeimos bilietas

93%

93%

47%

Vidutiniškai per
metus surengiama

(2016)

2 Tarptautinės
parodos
Virtualios
parodos5
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Muziejai 2016–2017 m.

Muziejų sektorius:

Vartotojai:

Paslaugos:

LIETUVOS
RINKOS APŽVALGA

27.7%

10.6%34.2%

6.0%

21.6%

54

22

15

9 4
Viso muziejų:

Darbuotojai:

Eksponatai:

Lankytojai:

104

3 321

7 425 tūkst.

4 152 tūkst.

Bendroji statistika (2017) Įstaigų skaičius (2017) Apsilankymų dalis (2017)

Savivaldybių muziejai
Žinybiniai muziejai

Respublikiniai muziejai
Nevalstybiniai muziejai

Nacionaliniai muziejai

Gyventojai, kurie per
pastaruosius metus ...

Gyventojų vertinimas
dėl muziejų paslaugų ...

Lankėsi
parodose

Lankėsi
muziejuose
ar galerijose

Prieina
mumas

Kokybė

2014 m.

2017 m.25% 35% 69% 92%

Vartotojų pasitenkinimas* (2017)

94% Aptarnavimo kokybė
90% Muziejų patalpos
88% Darbo laikas

70% Edukatoriaus paslaugos
72% Edukaciniai užsiėmimai
73% E.paslaugos/Internetas

*Respondentų, pasirinkusių atsakymus „Visiškai
patenkintas“ arba „Labiau patenkintas“, dalis
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vienam lankytojui (2017)

TO
P 3

BO
TT

O
M

3

33

12 12
3 4

Vidutiniškai
eksponuojama

(2016)

3 %
visų saugomų

eksponatų

Papildomas paslaugas teikiančių muziejų dalis
(2017)

53%
73%

80%

Kūrybinės dirbtuvės

Suvenyrų parduotuvė

Patalpų nuoma

Muziejų lengvatos (2017)

Nemokami įėjimai tam tikriems
lankytojų segmentams/ tam
tikromis progomis
Nuolaidos tam tikriems lankytojų
segmentams/ tam tikromis
progomis
Šeimos bilietas

93%

93%

47%

Vidutiniškai per
metus surengiama

(2016)

2 Tarptautinės
parodos
Virtualios
parodos5

49

Muziejai 2016–2017 m.

Muziejų sektorius:

Vartotojai:

Paslaugos:

LIETUVOS
RINKOS APŽVALGA

27.7%

10.6%34.2%

6.0%

21.6%

54

22

15

9 4
Viso muziejų:

Darbuotojai:

Eksponatai:

Lankytojai:

104

3 321

7 425 tūkst.

4 152 tūkst.

Bendroji statistika (2017) Įstaigų skaičius (2017) Apsilankymų dalis (2017)

Savivaldybių muziejai
Žinybiniai muziejai

Respublikiniai muziejai
Nevalstybiniai muziejai

Nacionaliniai muziejai

Gyventojai, kurie per
pastaruosius metus ...

Gyventojų vertinimas
dėl muziejų paslaugų ...

Lankėsi
parodose

Lankėsi
muziejuose
ar galerijose

Prieina
mumas

Kokybė

2014 m.

2017 m.25% 35% 69% 92%

Vartotojų pasitenkinimas* (2017)

94% Aptarnavimo kokybė
90% Muziejų patalpos
88% Darbo laikas

70% Edukatoriaus paslaugos
72% Edukaciniai užsiėmimai
73% E.paslaugos/Internetas

*Respondentų, pasirinkusių atsakymus „Visiškai
patenkintas“ arba „Labiau patenkintas“, dalis

Muziejų lėšos, tenkančios
vienam lankytojui (2017)

TO
P 3

BO
TT

O
M

3

33

12 12
3 4

Vidutiniškai
eksponuojama

(2016)

3 %
visų saugomų

eksponatų

Papildomas paslaugas teikiančių muziejų dalis
(2017)

53%
73%

80%

Kūrybinės dirbtuvės

Suvenyrų parduotuvė

Patalpų nuoma

Muziejų lengvatos (2017)

Nemokami įėjimai tam tikriems
lankytojų segmentams/ tam
tikromis progomis
Nuolaidos tam tikriems lankytojų
segmentams/ tam tikromis
progomis
Šeimos bilietas

93%

93%

47%

Vidutiniškai per
metus surengiama

(2016)

2 Tarptautinės
parodos
Virtualios
parodos5

48

Muziejai 2016–2017 m.

Muziejų sektorius:

Vartotojai:

Paslaugos:

LIETUVOS
RINKOS APŽVALGA

27.7%

10.6%34.2%

6.0%

21.6%

54

22

15

9 4
Viso muziejų:

Darbuotojai:

Eksponatai:

Lankytojai:

104

3 321

7 425 tūkst.

4 152 tūkst.

Bendroji statistika (2017) Įstaigų skaičius (2017) Apsilankymų dalis (2017)

Savivaldybių muziejai
Žinybiniai muziejai

Respublikiniai muziejai
Nevalstybiniai muziejai

Nacionaliniai muziejai

Gyventojai, kurie per 
pastaruosius metus ...

Gyventojų vertinimas
dėl muziejų paslaugų ...

Lankėsi
parodose

Lankėsi
muziejuose
ar galerijose

Prieina
mumas

Kokybė

2014 m.

2017 m.25% 35% 69% 92%

Vartotojų pasitenkinimas* (2017)

94% Aptarnavimo kokybė
90% Muziejų patalpos
88% Darbo laikas

70% Edukatoriaus paslaugos
72% Edukaciniai užsiėmimai
73% E.paslaugos/Internetas

*Respondentų, pasirinkusių atsakymus „Visiškai
patenkintas“ arba „Labiau patenkintas“, dalis

Muziejų lėšos, tenkančios
vienam lankytojui (2017)

TO
P 3

BO
TT

O
M

3

33

12 12
3 4

Vidutiniškai
eksponuojama

(2016)

3 %
visų saugomų

eksponatų

Papildomas paslaugas teikiančių muziejų dalis
(2017)

53%
73%
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Muziejų lengvatos (2017)
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2 Tarptautinės
parodos
Virtualios
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Rinkodaros veikla:

Bibliotekos 2016–2017 m.

Bibliotekų sektorius:

Vartotojai:

Paslaugos:

Vidutinės 
papildomos 

pajamos (2016)

18 %
nuo visų gautų lėšų

Rinkodarai skiria 
mažiau nei 3% savo 

biudžeto (2017)

53 %
įstaigų

Populiariausios nemokamos 
komunikacijos priemonės (2017)

Socialiniai tinklai

Pranešimai spaudai, informacijos 
talpinimas naujienų platformose, 
spaudoje

Bendri projektai, iniciatyvos su 
kitomis bibliotekomis, kultūros ar 
švietimo įstaigomis

Vidutinis įstaigų Facebook 
sekėjų santykis su realiais 

lankytojais (2017)

2 %

Vidutinis Facebook sekėjų 
įsitraukimas (2017)

1,3 paspaudimų sk. 
sekėjui

Gyventojai per 
pastaruosius 

metus matę ar 
girdėję kurio 

nors konkretaus 
muziejaus ar 
ekspozicijos 

reklamą (2017)

Labiausiai paplitusi praktika – taktinis
planavimas. Dalis įstaigų komunikacijos
/ viešinimo planų neturi.

Ryškiausia aplinkybė, ribojanti strateginį
rinkodaros planavimą, – „projektinis“
finansavimas.

15%

42%

39%

Yra rinkodaros ar susijęs skyrius

Skyriaus nėra, bet yra bent viena 
rinkodaros ar susijusi pareigybė

Formaliai atsakomybė nepriskirta

33%

40%

27%

Populiariausios mokamos 
komunikacijos priemonės (2017)

Smulkioji spauda ir reklaminiai 
suvenyrai

Reprezentaciniai, informaciniai, 
reklaminiai leidiniai

Dalyvavimas parodose

Ekspertų nuomonė (2017)

34 %

Viso bibliotekų:

Darbuotojai:

Dokumentų fondas:

Apsilankymai:

2505

5 644

106,4 mln. egz.

22,8 mln.

1257
1003

68
60 79

Įstaigų skaičius (2016) Apsilankymų dalis (2016)

41.7%

31.6%

2.1%

0.5%
24.2%

Savivaldybių viešosios bibliotekos
Bendrojo ugdymo mokyklų bibliotekos

Profesinio mokymo įstaigų bibliotekos
Neformaliojo vaikų švietimo mokyklų bibliotekos

Kitos bibliotekos*

*Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, Lietuvos aklųjų biblioteka, apskričių viešosios bibliotekos, mokslo
įstaigų bibliotekos, technikos bibliotekos, medicinos bibliotekos, aukštųjų mokyklų bibliotekos.

Bendroji statistika (2016)

Vartotojų pasitenkinimas* (2017)

95%  Aptarnavimo kokybė
90%  Bibliotekų patalpos
90%  Darbo laikas

63%  Mokymasis
76%  Periodiniai leidiniai
77%  Įrenginiai

*Respondentų, pasirinkusių atsakymus „Visiškai
patenkintas“ arba „Labiau patenkintas“, dalis

Gyventojų nuomone, biblioteka – tai ... (2016)

...vieta, kurioje galima pasiskolinti knygų,
paskaityti spaudą, naudotis archyvu

...universalus informacijos centras, kur galima
rasti bet kokio pobūdžio informaciją

...bendruomenės susibūrimų bei neformalaus
ugdymo erdvė

Gyventojai, kurie per pastaruosius 
metus ...

Lankėsi
bibliotekoje

Lankėsi
skaitykloje

Skolinosi
knygas

31% 12% 25%

2014 m.

2017 m.

47%

35%

17%

TO
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TT

O
M

3

Papildomas paslaugas teikiančių bibliotekų dalis
(2017)

39%
55%

79%

Analitinės informacijos rengimas
Bibliografinių sąrašų ir rodyklių sudarymas

Patalpų nuoma

Vidutiniškai per metus 
atnaujinama dokumentų 

fondo dalis (2016)

3,6 %4,6 %
fizinių 

vienetų
kūrinių 

pavadinimų

Darbo laiko 
ilginimo iniciatyvas 

vykdo (2017)

52 %
įstaigų

Savitarnos 
įrenginį/-ius turi

(2017)

68 %
įstaigų

LIETUVOS
RINKOS APŽVALGA
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Rinkodaros veikla:

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas | SIC: Gyventojų dalyvavimas kultūroje ir  pasitenkinimas  kultūros  paslaugomis,  2017 
| Rinkodaros veiklos palyginimo ataskaita, 2016/2017 | LNB: Lietuvos gyventojų nuomonės apie viešąsias bibliotekas tyrimas, 2016 
| Norstat: Norstat palyginamoji studija, 2017

Labiausiai paplitusi praktika – taktinis
planavimas. Dalis įstaigų komunikacijos
/ viešinimo planų neturi

Terminas „rinkodara“ yra labiau
verslo, biudžetinėms įstaigoms labiau
tinka „viešieji ryšiai“

Vidutinės 
papildomos 

pajamos (2016)

6,3 %
nuo visų gautų lėšų

Rinkodarai skiria 
mažiau nei 3% savo 

biudžeto (2017)

52 %
įstaigų

15%

42%

39%

Yra rinkodaros ar susijęs skyrius

Skyriaus nėra, bet yra bent viena 
rinkodaros ar susijusi pareigybė

Formaliai atsakomybė nepriskirta

Neatsakė

Populiariausios nemokamos 
komunikacijos priemonės (2017)

Socialiniai tinklai

Straipsnių rašymas ir talpinimas 
spaudoje, naujienų ar 
specializuotuose portaluose

Bendri projektai, iniciatyvos su 
kitomis bibliotekomis, kultūros ar 
švietimo įstaigomis

Populiariausios mokamos 
komunikacijos priemonės (2017)

Smulkioji spauda ir reklaminiai 
suvenyrai

Reprezentaciniai, informaciniai, 
reklaminiai leidiniai

Vidinė reklama (plakatai, ekranai 
viduje ir pan.; neskaitant nuosavų 
patalpų)

Vidutinis įstaigų Facebook 
sekėjų santykis su realiais 

lankytojais (2017)

22 %

Vidutinis Facebook sekėjų 
įsitraukimas (2017)

1,4 paspaudimų sk. 
sekėjui

Gyventojai, per 
pastaruosius metus 

matę ar girdėję 
konkrečios 

bibliotekos ar 
bibliotekoje 

organizuojamo 
renginio reklamą

(2016)

Ekspertų nuomonė (2017)

30 %
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15%

42%

39%
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Skyriaus nėra, bet yra bent viena
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BAIGIAMASIS ŽODIS

Svarbiausi šiandieniai muziejaus ar bibliotekos vadovų iššūkiai – kaip siūlomomis 
paslaugomis sudominti tikslinės auditorijos atstovus, kaip išsiskirti rinkoje siūlant 
paslaugas, kaip užtikrinti įstaigų finansinį stabilumą, išvystyti partnerystės ir 
paramos mechanizmus, kaip atkreipti įvairių interesų dalininkų dėmesį. Šiandienio 
muziejaus ar bibliotekos veikloje svarbu ne tik įsiklausyti į besikeičiančius tikslinės 
auditorijos lūkesčius, bet ir praplėsti tikslines auditorijas sudominant jas teikiamomis 
paslaugomis. Todėl rinkodaros veiklos planavimas ir rinkodaros veiksmų įgyvendinimas 
yra neišvengiama šiuolaikinio muziejaus ar bibliotekos veiklos dalis, be kurios sunku 
įsivaizduoti šių įstaigų funkcionavimo galimybes. 

Konkurencinė aplinka, kurioje muziejai ir bibliotekos varžosi su daugeliu alternatyvius 
laisvalaikio leidimo būdus siūlančių tikėjų, lemia, kad šiandien išsiskirti tarp šių 
tiekėjų tampa vis sunkiau, o  norint pasiekti savo lankytojų auditoriją ir įgyvendinti 
įstaigų strateginius tikslus, reikia efektyviai įdarbinti strateginės ir taktinės rinkodaros 
priemones bei įrankius. Rinkodaros priemonių pagalba galima efektyviai pasiekti esamą 
ar potencialų lankytoją – geriau suprasti lankytojo norus, laiku ir tinkamai komunikuoti 
su tikslinės auditorijos atstovais, pasiūlyti išskirtines paslaugas taip sukuriant vertę. 

Kalbant apie rinkodaros priemones ar jų panaudojimą muziejuose ar bibliotekose, svarbu 
akcentuoti, kad negali būti universalių sėkmės receptų, tinkančių visoms įstaigoms. 
Konkrečių  rinkodaros priemonių pasirinkimą gali lemti įstaigos ištekliai, specialistų 
kompetencijos ir patirtis, vadovų ar kolegialių organų palaikymas, rinkodaros paslaugų 
pasiūla ir infrastruktūra, partnerystė su interesų dalininkais ir kitomis įstaigomis, kiti 
veiksniai. Geriausiu atveju galima kalbėti apie bendras rekomendacijas, paremtas 
akademiniais šaltiniais ir gerosios praktikos pavyzdžiais, kuriais vadovaujantis buvo 
parengtas šis leidinys ir kiti šio projekto7 metu gauti rezultatai, paruoštos ataskaitos. 
Kiekvienoje įstaigoje gali būti taikomi skirtingi rinkodaros priemonių deriniai, bet 
svarbiausia – sistemingai planuojama rinkodaros veikla ir konkrečiais vertinimo 
rodikliais matuojami rinkodaros veiklos rezultatai. 

Ar pakankamai dėmesio šiandien skiriama rinkodaros veiklai muziejuose ir bibliotekose? 
Vienareikšmiškai apibendrinti ir įvertinti Lietuvoje veikiančių įstaigų rinkodaros veiklą ir 
pasiekimus būtų sudėtinga, tačiau remiantis ekspertinio tyrimo rezultatais ir lyginamojo 
vertinimo tyrimo metu surinkta informacija galima teigti, kad nepakankamai. Tik 
nedaugelis Lietuvos įstaigų (muziejų ir bibliotekų) rengia rinkodaros planus ir sistemingai 
vykdo rinkodaros veiklą. Dažniausiai tai yra taktiniai rinkodaros veiksmų planai, 
kuriuose daugiausia dėmesio skiriama komunikacijos ir viešinimo veiksmams, ši veikla 
būna išskaidyta per įvairius projektus, renginius, dominuoja nemokamos rinkodaros 
priemonės. Žvelgiant į rinkos situaciją, konkurenciją, besikeičiančią vartotojų elgseną, 
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rodikliais matuojami rinkodaros veiklos rezultatai. 

Ar pakankamai dėmesio šiandien skiriama rinkodaros veiklai muziejuose ir bibliotekose? 
Vienareikšmiškai apibendrinti ir įvertinti Lietuvoje veikiančių įstaigų rinkodaros veiklą ir 
pasiekimus būtų sudėtinga, tačiau remiantis ekspertinio tyrimo rezultatais ir lyginamojo 
vertinimo tyrimo metu surinkta informacija galima teigti, kad nepakankamai. Tik 
nedaugelis Lietuvos įstaigų (muziejų ir bibliotekų) rengia rinkodaros planus ir sistemingai 
vykdo rinkodaros veiklą. Dažniausiai tai yra taktiniai rinkodaros veiksmų planai, 
kuriuose daugiausia dėmesio skiriama komunikacijos ir viešinimo veiksmams, ši veikla 
būna išskaidyta per įvairius projektus, renginius, dominuoja nemokamos rinkodaros 
priemonės. Žvelgiant į rinkos situaciją, konkurenciją, besikeičiančią vartotojų elgseną, 
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kintančias bibliotekų ir muziejų funkcijas, veiklos aprėptį ir teikiamas paslaugas, aktyvi 
rinkodaros veikla neišvengiama.

Svarbiausi klausimai, į kuriuos svarbu atkreipti dėmesį už rinkodaros veiksmus 
muziejuose ir bibliotekose atsakingiems vadovams bei specialistams naudojant šį 
leidinį vystant rinkodaros veiklą:

Kiek išteklių (ne tik piniginių) planuojama skirti rinkodaros veikloms; 
Kokias pajėgas turime, galvojant apie rinkodaros plano ir konkrečių veiksmų 
įgyvendinimą; 
Kokios apimties ir detalumo planas reikalingas mūsų įstaigai; 
Su kokiomis įstaigomis (muziejais, bibliotekomis), paslaugų tiekėjais ar 
interesų dalininkais ketiname bendradarbiauti įgyvendinant rinkodaros
veiklas; 
Kaip (kokiais rodikliais) vertinsime rinkodaros plano ir konkrečių veiksmų 
įgyvendinimą.

Šio leidinio sudarytojų komandos vardu norėtume padėkoti visiems muziejų ir 
bibliotekų atstovams už tai, kad prisidėjo prie šio leidinio, ir palinkėti sėkmės 
planuojant bei įgyvendinant rinkodaros veiksmus.

...sugebėjimas įgyvendinti strategiją yra daug svarbesnis už ją pačią.
-Robert Kaplan ir David P. Norton
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Svarbiausi šiandieniai muziejaus ar bibliotekos vadovų iššūkiai – kaip siūlomomis 
paslaugomis sudominti tikslinės auditorijos atstovus, kaip išsiskirti rinkoje siūlant 
paslaugas, kaip užtikrinti įstaigų finansinį stabilumą, išvystyti partnerystės ir 
paramos mechanizmus, kaip atkreipti įvairių interesų dalininkų dėmesį. Šiandienio 
muziejaus ar bibliotekos veikloje svarbu ne tik įsiklausyti į besikeičiančius tikslinės 
auditorijos lūkesčius, bet ir praplėsti tikslines auditorijas sudominant jas teikiamomis 
paslaugomis. Todėl rinkodaros veiklos planavimas ir rinkodaros veiksmų įgyvendinimas 
yra neišvengiama šiuolaikinio muziejaus ar bibliotekos veiklos dalis, be kurios sunku 
įsivaizduoti šių įstaigų funkcionavimo galimybes. 

Konkurencinė aplinka, kurioje muziejai ir bibliotekos varžosi su daugeliu alternatyvius 
laisvalaikio leidimo būdus siūlančių tikėjų, lemia, kad šiandien išsiskirti tarp šių 
tiekėjų tampa vis sunkiau, o  norint pasiekti savo lankytojų auditoriją ir įgyvendinti 
įstaigų strateginius tikslus, reikia efektyviai įdarbinti strateginės ir taktinės rinkodaros 
priemones bei įrankius. Rinkodaros priemonių pagalba galima efektyviai pasiekti esamą 
ar potencialų lankytoją – geriau suprasti lankytojo norus, laiku ir tinkamai komunikuoti 
su tikslinės auditorijos atstovais, pasiūlyti išskirtines paslaugas taip sukuriant vertę. 

Kalbant apie rinkodaros priemones ar jų panaudojimą muziejuose ar bibliotekose, svarbu 
akcentuoti, kad negali būti universalių sėkmės receptų, tinkančių visoms įstaigoms. 
Konkrečių  rinkodaros priemonių pasirinkimą gali lemti įstaigos ištekliai, specialistų 
kompetencijos ir patirtis, vadovų ar kolegialių organų palaikymas, rinkodaros paslaugų 
pasiūla ir infrastruktūra, partnerystė su interesų dalininkais ir kitomis įstaigomis, kiti 
veiksniai. Geriausiu atveju galima kalbėti apie bendras rekomendacijas, paremtas 
akademiniais šaltiniais ir gerosios praktikos pavyzdžiais, kuriais vadovaujantis buvo 
parengtas šis leidinys ir kiti šio projekto7 metu gauti rezultatai, paruoštos ataskaitos. 
Kiekvienoje įstaigoje gali būti taikomi skirtingi rinkodaros priemonių deriniai, bet 
svarbiausia – sistemingai planuojama rinkodaros veikla ir konkrečiais vertinimo 
rodikliais matuojami rinkodaros veiklos rezultatai. 

Ar pakankamai dėmesio šiandien skiriama rinkodaros veiklai muziejuose ir bibliotekose? 
Vienareikšmiškai apibendrinti ir įvertinti Lietuvoje veikiančių įstaigų rinkodaros veiklą ir 
pasiekimus būtų sudėtinga, tačiau remiantis ekspertinio tyrimo rezultatais ir lyginamojo 
vertinimo tyrimo metu surinkta informacija galima teigti, kad nepakankamai. Tik 
nedaugelis Lietuvos įstaigų (muziejų ir bibliotekų) rengia rinkodaros planus ir sistemingai 
vykdo rinkodaros veiklą. Dažniausiai tai yra taktiniai rinkodaros veiksmų planai, 
kuriuose daugiausia dėmesio skiriama komunikacijos ir viešinimo veiksmams, ši veikla 
būna išskaidyta per įvairius projektus, renginius, dominuoja nemokamos rinkodaros 
priemonės. Žvelgiant į rinkos situaciją, konkurenciją, besikeičiančią vartotojų elgseną, 
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Svarbiausi šiandieniai muziejaus ar bibliotekos vadovų iššūkiai – kaip siūlomomis 
paslaugomis sudominti tikslinės auditorijos atstovus, kaip išsiskirti rinkoje siūlant 
paslaugas, kaip užtikrinti įstaigų finansinį stabilumą, išvystyti partnerystės ir 
paramos mechanizmus, kaip atkreipti įvairių interesų dalininkų dėmesį. Šiandienio 
muziejaus ar bibliotekos veikloje svarbu ne tik įsiklausyti į besikeičiančius tikslinės 
auditorijos lūkesčius, bet ir praplėsti tikslines auditorijas sudominant jas teikiamomis 
paslaugomis. Todėl rinkodaros veiklos planavimas ir rinkodaros veiksmų įgyvendinimas 
yra neišvengiama šiuolaikinio muziejaus ar bibliotekos veiklos dalis, be kurios sunku 
įsivaizduoti šių įstaigų funkcionavimo galimybes. 

Konkurencinė aplinka, kurioje muziejai ir bibliotekos varžosi su daugeliu alternatyvius 
laisvalaikio leidimo būdus siūlančių tikėjų, lemia, kad šiandien išsiskirti tarp šių 
tiekėjų tampa vis sunkiau, o  norint pasiekti savo lankytojų auditoriją ir įgyvendinti 
įstaigų strateginius tikslus, reikia efektyviai įdarbinti strateginės ir taktinės rinkodaros 
priemones bei įrankius. Rinkodaros priemonių pagalba galima efektyviai pasiekti esamą 
ar potencialų lankytoją – geriau suprasti lankytojo norus, laiku ir tinkamai komunikuoti 
su tikslinės auditorijos atstovais, pasiūlyti išskirtines paslaugas taip sukuriant vertę. 

Kalbant apie rinkodaros priemones ar jų panaudojimą muziejuose ar bibliotekose, svarbu 
akcentuoti, kad negali būti universalių sėkmės receptų, tinkančių visoms įstaigoms. 
Konkrečių  rinkodaros priemonių pasirinkimą gali lemti įstaigos ištekliai, specialistų 
kompetencijos ir patirtis, vadovų ar kolegialių organų palaikymas, rinkodaros paslaugų 
pasiūla ir infrastruktūra, partnerystė su interesų dalininkais ir kitomis įstaigomis, kiti 
veiksniai. Geriausiu atveju galima kalbėti apie bendras rekomendacijas, paremtas 
akademiniais šaltiniais ir gerosios praktikos pavyzdžiais, kuriais vadovaujantis buvo 
parengtas šis leidinys ir kiti šio projekto7 metu gauti rezultatai, paruoštos ataskaitos. 
Kiekvienoje įstaigoje gali būti taikomi skirtingi rinkodaros priemonių deriniai, bet 
svarbiausia – sistemingai planuojama rinkodaros veikla ir konkrečiais vertinimo 
rodikliais matuojami rinkodaros veiklos rezultatai. 

Ar pakankamai dėmesio šiandien skiriama rinkodaros veiklai muziejuose ir bibliotekose? 
Vienareikšmiškai apibendrinti ir įvertinti Lietuvoje veikiančių įstaigų rinkodaros veiklą ir 
pasiekimus būtų sudėtinga, tačiau remiantis ekspertinio tyrimo rezultatais ir lyginamojo 
vertinimo tyrimo metu surinkta informacija galima teigti, kad nepakankamai. Tik 
nedaugelis Lietuvos įstaigų (muziejų ir bibliotekų) rengia rinkodaros planus ir sistemingai 
vykdo rinkodaros veiklą. Dažniausiai tai yra taktiniai rinkodaros veiksmų planai, 
kuriuose daugiausia dėmesio skiriama komunikacijos ir viešinimo veiksmams, ši veikla 
būna išskaidyta per įvairius projektus, renginius, dominuoja nemokamos rinkodaros 
priemonės. Žvelgiant į rinkos situaciją, konkurenciją, besikeičiančią vartotojų elgseną, 
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Svarbiausi šiandieniai muziejaus ar bibliotekos vadovų iššūkiai – kaip siūlomomis 
paslaugomis sudominti tikslinės auditorijos atstovus, kaip išsiskirti rinkoje siūlant 
paslaugas, kaip užtikrinti įstaigų finansinį stabilumą, išvystyti partnerystės ir 
paramos mechanizmus, kaip atkreipti įvairių interesų dalininkų dėmesį. Šiandienio 
muziejaus ar bibliotekos veikloje svarbu ne tik įsiklausyti į besikeičiančius tikslinės 
auditorijos lūkesčius, bet ir praplėsti tikslines auditorijas sudominant jas teikiamomis 
paslaugomis. Todėl rinkodaros veiklos planavimas ir rinkodaros veiksmų įgyvendinimas 
yra neišvengiama šiuolaikinio muziejaus ar bibliotekos veiklos dalis, be kurios sunku 
įsivaizduoti šių įstaigų funkcionavimo galimybes. 

Konkurencinė aplinka, kurioje muziejai ir bibliotekos varžosi su daugeliu alternatyvius 
laisvalaikio leidimo būdus siūlančių tikėjų, lemia, kad šiandien išsiskirti tarp šių 
tiekėjų tampa vis sunkiau, o  norint pasiekti savo lankytojų auditoriją ir įgyvendinti 
įstaigų strateginius tikslus, reikia efektyviai įdarbinti strateginės ir taktinės rinkodaros 
priemones bei įrankius. Rinkodaros priemonių pagalba galima efektyviai pasiekti esamą 
ar potencialų lankytoją – geriau suprasti lankytojo norus, laiku ir tinkamai komunikuoti 
su tikslinės auditorijos atstovais, pasiūlyti išskirtines paslaugas taip sukuriant vertę. 

Kalbant apie rinkodaros priemones ar jų panaudojimą muziejuose ar bibliotekose, svarbu 
akcentuoti, kad negali būti universalių sėkmės receptų, tinkančių visoms įstaigoms. 
Konkrečių  rinkodaros priemonių pasirinkimą gali lemti įstaigos ištekliai, specialistų 
kompetencijos ir patirtis, vadovų ar kolegialių organų palaikymas, rinkodaros paslaugų 
pasiūla ir infrastruktūra, partnerystė su interesų dalininkais ir kitomis įstaigomis, kiti 
veiksniai. Geriausiu atveju galima kalbėti apie bendras rekomendacijas, paremtas 
akademiniais šaltiniais ir gerosios praktikos pavyzdžiais, kuriais vadovaujantis buvo 
parengtas šis leidinys ir kiti šio projekto7 metu gauti rezultatai, paruoštos ataskaitos. 
Kiekvienoje įstaigoje gali būti taikomi skirtingi rinkodaros priemonių deriniai, bet 
svarbiausia – sistemingai planuojama rinkodaros veikla ir konkrečiais vertinimo 
rodikliais matuojami rinkodaros veiklos rezultatai. 

Ar pakankamai dėmesio šiandien skiriama rinkodaros veiklai muziejuose ir bibliotekose? 
Vienareikšmiškai apibendrinti ir įvertinti Lietuvoje veikiančių įstaigų rinkodaros veiklą ir 
pasiekimus būtų sudėtinga, tačiau remiantis ekspertinio tyrimo rezultatais ir lyginamojo 
vertinimo tyrimo metu surinkta informacija galima teigti, kad nepakankamai. Tik 
nedaugelis Lietuvos įstaigų (muziejų ir bibliotekų) rengia rinkodaros planus ir sistemingai 
vykdo rinkodaros veiklą. Dažniausiai tai yra taktiniai rinkodaros veiksmų planai, 
kuriuose daugiausia dėmesio skiriama komunikacijos ir viešinimo veiksmams, ši veikla 
būna išskaidyta per įvairius projektus, renginius, dominuoja nemokamos rinkodaros 
priemonės. Žvelgiant į rinkos situaciją, konkurenciją, besikeičiančią vartotojų elgseną, 
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Svarbiausi šiandieniai muziejaus ar bibliotekos vadovų iššūkiai – kaip siūlomomis 
paslaugomis sudominti tikslinės auditorijos atstovus, kaip išsiskirti rinkoje siūlant 
paslaugas, kaip užtikrinti įstaigų finansinį stabilumą, išvystyti partnerystės ir 
paramos mechanizmus, kaip atkreipti įvairių interesų dalininkų dėmesį. Šiandienio 
muziejaus ar bibliotekos veikloje svarbu ne tik įsiklausyti į besikeičiančius tikslinės 
auditorijos lūkesčius, bet ir praplėsti tikslines auditorijas sudominant jas teikiamomis 
paslaugomis. Todėl rinkodaros veiklos planavimas ir rinkodaros veiksmų įgyvendinimas 
yra neišvengiama šiuolaikinio muziejaus ar bibliotekos veiklos dalis, be kurios sunku 
įsivaizduoti šių įstaigų funkcionavimo galimybes. 

Konkurencinė aplinka, kurioje muziejai ir bibliotekos varžosi su daugeliu alternatyvius 
laisvalaikio leidimo būdus siūlančių tikėjų, lemia, kad šiandien išsiskirti tarp šių 
tiekėjų tampa vis sunkiau, o norint pasiekti savo lankytojų auditoriją ir įgyvendinti
įstaigų strateginius tikslus, reikia efektyviai įdarbinti strateginės ir taktinės rinkodaros 
priemones bei įrankius. Rinkodaros priemonių pagalba galima efektyviai pasiekti esamą 
ar potencialų lankytoją – geriau suprasti lankytojo norus, laiku ir tinkamai komunikuoti
su tikslinės auditorijos atstovais, pasiūlyti išskirtines paslaugas taip sukuriant vertę. 

Kalbant apie rinkodaros priemones ar jų panaudojimą muziejuose ar bibliotekose, svarbu 
akcentuoti, kad negali būti universalių sėkmės receptų, tinkančių visoms įstaigoms. 
Konkrečių rinkodaros priemonių pasirinkimą gali lemti įstaigos ištekliai, specialistų 
kompetencijos ir patirtis, vadovų ar kolegialių organų palaikymas, rinkodaros paslaugų 
pasiūla ir infrastruktūra, partnerystė su interesų dalininkais ir kitomis įstaigomis, kiti
veiksniai. Geriausiu atveju galima kalbėti apie bendras rekomendacijas, paremtas 
akademiniais šaltiniais ir gerosios praktikos pavyzdžiais, kuriais vadovaujantis buvo 
parengtas šis leidinys ir kiti šio projekto7 metu gauti rezultatai, paruoštos ataskaitos. 
Kiekvienoje įstaigoje gali būti taikomi skirtingi rinkodaros priemonių deriniai, bet 
svarbiausia – sistemingai planuojama rinkodaros veikla ir konkrečiais vertinimo 
rodikliais matuojami rinkodaros veiklos rezultatai. 

Ar pakankamai dėmesio šiandien skiriama rinkodaros veiklai muziejuose ir bibliotekose? 
Vienareikšmiškai apibendrinti ir įvertinti Lietuvoje veikiančių įstaigų rinkodaros veiklą ir 
pasiekimus būtų sudėtinga, tačiau remiantis ekspertinio tyrimo rezultatais ir lyginamojo 
vertinimo tyrimo metu surinkta informacija galima teigti, kad nepakankamai. Tik 
nedaugelis Lietuvos įstaigų (muziejų ir bibliotekų) rengia rinkodaros planus ir sistemingai 
vykdo rinkodaros veiklą. Dažniausiai tai yra taktiniai rinkodaros veiksmų planai, 
kuriuose daugiausia dėmesio skiriama komunikacijos ir viešinimo veiksmams, ši veikla 
būna išskaidyta per įvairius projektus, renginius, dominuoja nemokamos rinkodaros 
priemonės. Žvelgiant į rinkos situaciją, konkurenciją, besikeičiančią vartotojų elgseną, 
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kintančias bibliotekų ir muziejų funkcijas, veiklos aprėptį ir teikiamas paslaugas, aktyvi 
rinkodaros veikla neišvengiama.

Svarbiausi klausimai, į kuriuos svarbu atkreipti dėmesį už rinkodaros veiksmus 
muziejuose ir bibliotekose atsakingiems vadovams bei specialistams naudojant šį 
leidinį vystant rinkodaros veiklą:

Kiek išteklių (ne tik piniginių) planuojama skirti rinkodaros veikloms; 
Kokias pajėgas turime, galvojant apie rinkodaros plano ir konkrečių veiksmų 
įgyvendinimą; 
Kokios apimties ir detalumo planas reikalingas mūsų įstaigai; 
Su kokiomis įstaigomis (muziejais, bibliotekomis), paslaugų tiekėjais ar 
interesų dalininkais ketiname bendradarbiauti įgyvendinant rinkodaros 
veiklas; 
Kaip (kokiais rodikliais) vertinsime rinkodaros plano ir konkrečių veiksmų 
įgyvendinimą.

Šio leidinio sudarytojų komandos vardu norėtume padėkoti visiems muziejų ir 
bibliotekų atstovams už tai, kad prisidėjo prie šio leidinio, ir palinkėti sėkmės 
planuojant bei įgyvendinant rinkodaros veiksmus.

...sugebėjimas įgyvendinti strategiją yra daug svarbesnis už ją pačią.
-Robert Kaplan ir David P. Norton
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TURINYS	(angl. essence)  
Nusimanantys, spontaniški, nepriklausomi, rafinuoti
Kultūra jiems yra kaip deguonis, be kultūros neįsivaizduoja gyvenimo.
Dažniausiai tai aukštesnio išsilavinimo profesionalai. Jie aktyvūs kultūros 
paslaugų vartotojai. Labiau lyderiai nei sekėjai. Nusimanantys ir užtikrinti 
savo skoniu. Elgiasi spontaniškai, mažai dėmesio kreipia į kitų nuomonę. 
Kultūra nėra socializacija ar pramoga, tai svarbiausias savirealizacijos ir 
iššūkių šaltinis. Šie vartotojai orientuoti į save, nepriklausomi, aktyviai 
vengiantys masinių dalykų.

ATSIPALAIDAVIMAS	(angl. release) 
Užimti, ambicingi, turintys aiškius prioritetus, besiilgintys
Pagrindiniai prioritetai jiems darbas ir šeima; mažai laiko skiria laisvalaikiui, 
pramogoms ir santykiams su draugais; jie ilgisi bendravimo, trokšta daugiau 
progų šioms veikloms.

Jiems reikia stimulo pažvelgti į kultūrą kaip į socializavimosi veiklą, 
laisvalaikio alternatyvą. Menas ir kultūra kaip priešnuodis stresui, 
atsipalaidavimo forma; tai priemonė palaikyti ryšį su tuo, kas madinga, 
šiuolaikiška, nes jiems svarbu jaustis visuomeninio gyvenimo dalimi.   

SUŽADINIMAS	(angl. stimulation) 
Aktyvūs, linkę eksperimentuoti, ieško atradimų, šiuolaikiški 
Traukia neįprasti, įspūdingi ir patirtiniai kultūriniai renginiai. Jiems patinka 
grandiozinės idėjos. Kultūra mėgaujasi kartu su draugais.

Tai aktyvūs pilnavertišką gyvenimo būdą propaguojantys asmenys, ieškantys 
naujų patirčių, iššūkių ir būdų išsiskirti iš minios. Jie atviri įvairiems 
potyriams nuo kultūros iki sporto ir muzikos, tačiau viskas, ką daro, turi būti 
progresyvu ir šiuolaikiška. Tarp draugų mėgsta būti pirmieji, kurie apie viską 
žino. 

PAGERINIMAS	(angl. enrichment) 
Branda, tradicijos, paveldas, nostalgija 
Vertina ir žavisi pripažinta ir laiko patikrinta kultūra. Renkasi kultūrines veiklas,
kurios dera su jų domėjimosi sritimis (gamta, paveldu) ir sukelia nostalgiją, 
pagarbą, nuostabą.

Laisvalaikį mėgsta leisti arti namų. Turi susiformavusį skonį, vertina 
tradicines meno formas. Gerai žino, kas jiems patinka; kur apsilankyti 
sprendžia pagal savo interesus, o ne tai, kas laikoma nauju, madingu. 
Kultūra papildo jų gyvenimą. 

PRIEDAI
1 priedas. „Kultūros segmentai“ ir jų 
apibūdinimas
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Šaltinis: Morris Hargreaves McIntyre. Culture Segments. Prieiga per internetą: https://mhminsight.com/culture-segments. 

IŠRAIŠKA	(angl. expression ) 
Imlūs, pasitikintys savimi, bendruomeniški, ekspresyvūs 
Mėgsta dalytis, vertina bendruomenines patirtis; labai užimti, stengiasi nuveikti 
kuo daugiau ir kuo aktyviau išnaudoti laisvą laiką. Mėgsta jaustis  įvykių, 
organizacijų dalimi. 

Jie gerai supranta savo kūrybinius ir dvasinius poreikiu. Turi platų interesų 
ratą nuo kultūros iki bendruomenės ar gamtos. Atviri naujoms 
idėjoms. Dalyvaudami kultūriniame gyvenime ieško iššūkių, diskusijų ir 
intelektinio stimuliavimo. Menas ir kultūra yra saviraiškos priemonės ir būdas 
palaikyti ryšį su bendraminčiais. 

PERSPEKTYVA	(angl. perspective ) 
Sėslūs, pasirūpinantys savimi, susikoncentravę, patenkinti savo padėtimi 
Susikoncentravę į savo intelektinius ir kultūrinius poreikius (asmeniški, susiję su 
namais). Patenkinti savo padėtimi, jaučiantys pilnatvę, patys pasirūpina 
savo kultūriniais poreikiais, nebent pasiūloma tai, kas siejasi su jų 
interesais ir praplečia akiratį. 

Yra optimistiški, nors interesų laukas gali būti gana siauras. Aktyviai 
neieško naujų meno ir kultūros patirčių, bet siekis patiems išmokti ir 
atrasti gali paskatinti įsitraukti į kultūrines veiklas, praplėsti akiratį. 

PATVIRTINIMAS	(angl. affirmation ) 
Identitetas, troškimai, kokybiškas laikas, tobulėjimas 
Sąmoningai siekia daugiau kultūros savo gyvenime. Tiki, kad kultūra gerina 
gyvenimą, tad nori būti laikomi ir patys save laikyti aktyviais kultūrinio 
gyvenimo dalyviais. Vertina pasiūlymus, ką dar galėtų nuveikti. 

Dažniausiai ieško didelių, gerai išreklamuotų renginių ir veiklų, skirtų 
neprofesionalams, nes tai nerizikingas būdas patenkinti jų poreikius. Menas 
ir kultūra taip pat yra būdas patvirtinti savo identitetą ir validuoti save 
pažįstamų rate. 

PRAMOGA	(angl. entertainment ) 
Vartotojai, populiarumas, laisvalaikis, visuotinai priimtina 
Kultūra jiems tik viena iš daugelio laisvalaikio veiklų. Labiausiai domina žinomi, 
didelio masto, įspūdingi pramoginiai renginiai, kuriuose dalyvauja garsūs 
asmenys. 

Menas ir kultūra konkuruoja su daugybe kitų laisvalaikio praleidimo būdų. 
Šiomis veiklomis nori pabėgti nuo tikrovės, jaudulio. Kultūros renginiuose 
lankosi daugiausia iš socializacijos paskatų. Jie nori linksmai ir maloniai praleisti 
laiką su šeima ir draugais. Nelinkę rizikuoti, renkasi išbandytus ir patikrintus 
dalykus. 
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Sąmoningai siekia daugiau kultūros savo gyvenime. Tiki, kad kultūra gerina 
gyvenimą, tad nori būti laikomi ir patys save laikyti aktyviais kultūrinio 
gyvenimo dalyviais. Vertina pasiūlymus, ką dar galėtų nuveikti.

Dažniausiai ieško didelių, gerai išreklamuotų renginių ir veiklų, skirtų
neprofesionalams, nes tai nerizikingas būdas patenkinti jų poreikius. Menas 
ir kultūra taip pat yra būdas patvirtinti savo identitetą ir validuoti save 
pažįstamų rate.

PRAMOGA	(angl. entertainment ) 
Vartotojai, populiarumas, laisvalaikis, visuotinai priimtina 
Kultūra jiems tik viena iš daugelio laisvalaikio veiklų. Labiausiai domina žinomi, 
didelio masto, įspūdingi pramoginiai renginiai, kuriuose dalyvauja garsūs 
asmenys. 

Menas ir kultūra konkuruoja su daugybe kitų laisvalaikio praleidimo būdų. 
Šiomis veiklomis nori pabėgti nuo tikrovės, jaudulio. Kultūros renginiuose 
lankosi daugiausia iš socializacijos paskatų. Jie nori linksmai ir maloniai praleisti 
laiką su šeima ir draugais. Nelinkę rizikuoti, renkasi išbandytus ir patikrintus 
dalykus. 
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IŠRAIŠKA	(angl. expression ) 
Imlūs, pasitikintys savimi, bendruomeniški, ekspresyvūs 
Mėgsta dalytis, vertina bendruomenines patirtis; labai užimti, stengiasi nuveikti 
kuo daugiau ir kuo aktyviau išnaudoti laisvą laiką. Mėgsta jaustis įvykių, 
organizacijų dalimi.

Jie gerai supranta savo kūrybinius ir dvasinius poreikiu. Turi platų interesų
ratą nuo kultūros iki bendruomenės ar gamtos. Atviri naujoms 
idėjoms. Dalyvaudami kultūriniame gyvenime ieško iššūkių, diskusijų ir 
intelektinio stimuliavimo. Menas ir kultūra yra saviraiškos priemonės ir būdas 
palaikyti ryšį su bendraminčiais. 

PERSPEKTYVA	(angl. perspective ) 
Sėslūs, pasirūpinantys savimi, susikoncentravę, patenkinti savo padėtimi 
Susikoncentravę į savo intelektinius ir kultūrinius poreikius (asmeniški, susiję su 
namais). Patenkinti savo padėtimi, jaučiantys pilnatvę, patys pasirūpina 
savo kultūriniais poreikiais, nebent pasiūloma tai, kas siejasi su jų 
interesais ir praplečia akiratį.

Yra optimistiški, nors interesų laukas gali būti gana siauras. Aktyviai 
neieško naujų meno ir kultūros patirčių, bet siekis patiems išmokti ir 
atrasti gali paskatinti įsitraukti į kultūrines veiklas, praplėsti akiratį.

PATVIRTINIMAS	(angl. affirmation ) 
Identitetas, troškimai, kokybiškas laikas, tobulėjimas 
Sąmoningai siekia daugiau kultūros savo gyvenime. Tiki, kad kultūra gerina 
gyvenimą, tad nori būti laikomi ir patys save laikyti aktyviais kultūrinio 
gyvenimo dalyviais. Vertina pasiūlymus, ką dar galėtų nuveikti.

Dažniausiai ieško didelių, gerai išreklamuotų renginių ir veiklų, skirtų
neprofesionalams, nes tai nerizikingas būdas patenkinti jų poreikius. Menas 
ir kultūra taip pat yra būdas patvirtinti savo identitetą ir validuoti save 
pažįstamų rate.

PRAMOGA	(angl. entertainment ) 
Vartotojai, populiarumas, laisvalaikis, visuotinai priimtina 
Kultūra jiems tik viena iš daugelio laisvalaikio veiklų. Labiausiai domina žinomi, 
didelio masto, įspūdingi pramoginiai renginiai, kuriuose dalyvauja garsūs 
asmenys. 

Menas ir kultūra konkuruoja su daugybe kitų laisvalaikio praleidimo būdų. 
Šiomis veiklomis nori pabėgti nuo tikrovės, jaudulio. Kultūros renginiuose 
lankosi daugiausia iš socializacijos paskatų. Jie nori linksmai ir maloniai praleisti 
laiką su šeima ir draugais. Nelinkę rizikuoti, renkasi išbandytus ir patikrintus 
dalykus. 

2 priedas. Pagrindinės rinkodaros
priemonės

Reklama Ryšiai su visuomene
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interesais ir praplečia akiratį.
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gyvenimo dalyviais. Vertina pasiūlymus, ką dar galėtų nuveikti.
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ir kultūra taip pat yra būdas patvirtinti savo identitetą ir validuoti save 
pažįstamų rate.

PRAMOGA	(angl. entertainment ) 
Vartotojai, populiarumas, laisvalaikis, visuotinai priimtina 
Kultūra jiems tik viena iš daugelio laisvalaikio veiklų. Labiausiai domina žinomi, 
didelio masto, įspūdingi pramoginiai renginiai, kuriuose dalyvauja garsūs 
asmenys. 

Menas ir kultūra konkuruoja su daugybe kitų laisvalaikio praleidimo būdų. 
Šiomis veiklomis nori pabėgti nuo tikrovės, jaudulio. Kultūros renginiuose 
lankosi daugiausia iš socializacijos paskatų. Jie nori linksmai ir maloniai praleisti 
laiką su šeima ir draugais. Nelinkę rizikuoti, renkasi išbandytus ir patikrintus 
dalykus. 
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kuo daugiau ir kuo aktyviau išnaudoti laisvą laiką. Mėgsta jaustis įvykių, 
organizacijų dalimi.

Jie gerai supranta savo kūrybinius ir dvasinius poreikiu. Turi platų interesų
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namais). Patenkinti savo padėtimi, jaučiantys pilnatvę, patys pasirūpina 
savo kultūriniais poreikiais, nebent pasiūloma tai, kas siejasi su jų 
interesais ir praplečia akiratį.

Yra optimistiški, nors interesų laukas gali būti gana siauras. Aktyviai 
neieško naujų meno ir kultūros patirčių, bet siekis patiems išmokti ir 
atrasti gali paskatinti įsitraukti į kultūrines veiklas, praplėsti akiratį.

PATVIRTINIMAS	(angl. affirmation ) 
Identitetas, troškimai, kokybiškas laikas, tobulėjimas 
Sąmoningai siekia daugiau kultūros savo gyvenime. Tiki, kad kultūra gerina 
gyvenimą, tad nori būti laikomi ir patys save laikyti aktyviais kultūrinio 
gyvenimo dalyviais. Vertina pasiūlymus, ką dar galėtų nuveikti.
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ir kultūra taip pat yra būdas patvirtinti savo identitetą ir validuoti save 
pažįstamų rate.

PRAMOGA	(angl. entertainment ) 
Vartotojai, populiarumas, laisvalaikis, visuotinai priimtina 
Kultūra jiems tik viena iš daugelio laisvalaikio veiklų. Labiausiai domina žinomi, 
didelio masto, įspūdingi pramoginiai renginiai, kuriuose dalyvauja garsūs 
asmenys. 

Menas ir kultūra konkuruoja su daugybe kitų laisvalaikio praleidimo būdų. 
Šiomis veiklomis nori pabėgti nuo tikrovės, jaudulio. Kultūros renginiuose 
lankosi daugiausia iš socializacijos paskatų. Jie nori linksmai ir maloniai praleisti 
laiką su šeima ir draugais. Nelinkę rizikuoti, renkasi išbandytus ir patikrintus 
dalykus. 

2 priedas. Pagrindinės rinkodaros
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Reklama Ryšiai su visuomene
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2 priedas. Pagrindinės rinkodaros
priemonės

3 priedas. Rinkodaros veiksmų 
plano šablonas
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Rekomenduojama įstaigos rinkodaros veiksmų planą rengti pagal šį šabloną

4 priedas. Rinkodaros biudžeto planavimo 
šablonas

Rekomenduojama įstaigos rinkodaros biudžetą planuoti pagal šį šabloną
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5 priedas. Rinkodaros plano įgyvendinimo 
kontrolės (stebėsenos) įrankio 
šablonas

Rekomenduojama įstaigos rinkodaros plano įgyvendinimo kontrolės (stebėsenos) sistemą 
sudaryti pagal šį šabloną

Nr Matavimo vnt.Tikslas/uždavinys/rodiklis
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[Mato vnt.]
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X m. X+1 m. X+2 m.
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5 priedas. Rinkodaros plano įgyvendinimo 
kontrolės (stebėsenos) įrankio 
šablonas
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