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Kas yra pinigai? 

 

Laikas nėra pinigai. 

Pinigai yra marketingo nuovoka. 

                                        Jay Conrad Levinson 
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Kas yra marketingas? 

Menas priversti pakeisti požiūrį 

Palaikyti nusiteikimą, jei asmuo 
nusprendęs kreiptis 

Patraukliai pristatyta tiesa 

Menas 

Mokslas 

Verslas 
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Marketingo bruožai 

Apima ne tik būsimus, bet ir esamus 
klientus (daugiau nei pusę laiko reikia 
skirti pastariesiems) 

Kainuoja pinigus arba laiką, energiją, 
vaizduotę ir informaciją 

Paremtas psichologija – žmonių elgsenos 
dėsniais 
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Marketingo bruožai 

Grįžtamasis ryšys – bendrauti su 
klientais ir įsiklausyti į jų nuomonę 

Naujų ryšių kūrimas 

Ką gali duoti klientams? Nemokamai. 

Veiksmingas tik marketingo priemonių 
kompleksas 

Neatsiejamas nuo technologijų 
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Marketingo bruožai 

Segmentavimas: kuo mažesnė grupė, tuo 
didesnė tikimybė pasiekti tikslą 

Kruopštumas: kiekviena išorės detalė 
svarbi  

Dialogas: klientas įtraukiamas į 
marketingo procesą 
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Marketingo bruožai 

200 marketingo priemonių, kurių 
dauguma nemokamos 

Apgalvotas: kas veikia ir kas neveikia? 

Reklamos agentūros neužsiima 
marketingu 

Visas marketingas turi išreikšti vieną – 
svarbiausią- idėją. 
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Reikia marketingo, jeigu: 

Labiausiai konkuruojate kaina 

Klientai neskiria nuo konkurentų 

Neturiu vieningo plano ir priemonių 

Klientai nežino, ką Jūs darote 

Neturite potencialių ar esamų klientų 
duomenų bazės 

Sėkmė priklauso tik nuo rekomendacijų 
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Skaičiai ir tyrimai 

90% visų pirkimo sprendimų padarome 
nesąmoningoje būsenoje. Būdas paveikti 
pasąmonę: kartojimas 

Akimis užfiksuota informacija 
įsimenama 78% geriau nei ausimis. 
Akcentas: vizualiniais ir verbaliniais 
ženklais perteikti visą idėją. 
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Skaičiai ir tyrimai 

Penki geriausi asmenybės bruožai: 
ekstravertiškumas, gebėjimas pritarti, 
emocinis stabilumas, sąžiningumas ir 
atvirumas naujovėms. 

Žmonės noriau perka iš draugų nei iš 
nepažįstamų 

10/30/60 – M biudžetas: visuomenė, 
potencialūs klientai, esami klientai. 
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Skaičiai ir tyrimai 

110 mln. amerikiečių bent kartą gyvenime 
kreipėsi į advokatą 

58 mln. amerikiečių kreipėsi į advokatą per 
pastaruosius metus 

 

73 % ieškodami advokato klausė draugų, 
kolegų, artimųjų rekomendacijų 

76 % žmonių, kurie kreipėsi į advokatą, ieškojo 
informacijos internete (t.y. 44 mln. žmonių) 
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Skaičiai ir tyrimai: internetas 

ISM tyrimo duomenimis, vidutiniškai 45-47% Lietuvos 
internautų internete ieško informacijos apie jau įsigytus 
produktus 

Tyrimų bendrovės „McKinsey“ duomenys rodo, kad 70-90% 
rinkodaros biudžeto įmonės skiria jų prekių dar neįsigijusiems 
žmonėms 

 

Internetas naudojamas: 

65 % informacijos rinkimui apie 
teisinės situacijos sprendimą 

61 % teisininko paieškai 

53 % teisininko įvertinimui 

44 % teisininko pasirinkimui 
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Advokatų skaičius Lietuvoje 
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Teisininkų skaičiaus augimas JAV 

 
1970-2000 m . ypač spartus teisininkų skaičiaus augimas 

JAV teisės abiturientų skaičius nuo 1970 iki 2000 m. 
išaugo 50 % 

Prestižinių JAV teisės mokyklų abiturientų skaičius: 

         5800 studentų - 1970 m.  

         5800 studentų – 2007 m.  
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Advokatų marketingas  

Asmeninis (žmogiškasis) 

Organizacinis (per kontorą) 

Vidinis 
Geras aptarnavimas, santykių palaikymas, rekomendacijų gavimas... 

Išorinis 
Reklama, socialinė žiniasklaida, pranešimų konferencijose 
skaitymas, publikacijų rengimas, video marketingas, kontaktų 
užmezgimas (networking) ... 
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Žmogiškasis marketingas 

Turėti marketinginę nuojautą – matyti iš 
kliento pozicijos 

Daugiau rūpintis esamais, o ne 
potencialiais klientais 

Pardavimas nebaigtas, kol klientas nėra 
visiškai patenkintas: grįžtamasis ryšys 
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Žmogiškasis marketingas 

Verslo santykiai lygu asmeniniai 
santykiai. Užduotis: patikti klientui! 

Domėtis ir mokėti bendrauti, pirmiausia: 
išgirsti. 

Mokėjimas parduoti: jei su klientu 
sutariama, kad mokama už rezultatą, 
pranašaujami abipusiai naudingi 
santykiai. Negimstama, o tampama. 
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Žmogiškasis marketingas 

Išvaizda: rūbai, plaukai, automobilis, 
energija – kiekviena smulkmena, galinti 
patraukti dėmesį 

Mandagumas, šypsena, vardas, akys... 

Įtakos ratas daug platesnis nei manoma: 
giminės, draugai, kolegos, klientai, klasės 
draugai, kaimynai, klubų nariai, tiekėjai, 
tiesiog pažįstami...potencialūs klientai. 
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Žmogiškasis marketingas 

Sąlyčio su klientu laikas: marketingo 
galimybė. Advokatams dėkinga situacija: 
daug bendraujame. 

Klientams reikia ne faktų, o istorijų 
(papasakojimas apie patirtį) 

Networking. Sėkmė priklauso ne nuo 
išdalintų, o nuo gautų vizitinių skaičiaus. 
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Žmogiškasis marketingas 

Partnerystės plėtimas 

Patenkinti klientai virsta į nuolatinius 
klientus 

Patikimumas ir geras vardas 

Galima deleguoti marketingo užduotis, 
darbus, nurodymus, tačiau ne aistrą ir 
viziją 
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Ačiū už dėmesį! 

www.teisinismarketingas.lt 
 

Tomas Bagdanskis 
Advokatas 

Mob. +370 659 84463 

El. p. tomas.bagdanskis@ilawfirm.lt  

 


