
Funkcionejoša klientu cela 
dažadas iespejas
Kekkilä



Veiksmīga iepirkšanās 
balstās uz trim lietām:

1. Produktu var nopirkt: cena un 
piedāvājuma informācija ir 
skaidri redzama.

2. Klients atrod piemērotus augus un 
piemērotos produktus.

3. Veikalā saņem padomu un iedvesmu – 
apmāciet un motivējiet personālu.



Pārdošanas un rentabilitātes 
palielināšanas iespējas

• 87% no klientiem veikalā vēlas gūt 
iedvesmu.

• 61% no klientiem nopirktu vairāk, ja viņi 
saņemtu personālu pakalpojumu.

• Klienti vēlas iegādāties dārgākus 
speciālos produktus, ja viņi izprot to 
priekšrocības.



Izveidojiet ap pircēju rentablu 
klienta ceļu

• Klienti veikalā bieži meklē konkrētu preci un / vai augu, lai
gan ir atvērti visam, kas iedvesmo.

• Piemēram, tam, ko vēlaties pārdot; skaidrs
marķējums, loģiska secība un pazīstamas preces strādā.

• Ja klients pērk to, ko redz, tad ekspozīcijas
ir tā vērtas.

80%
pirkumu
lˉemumu

tiek izdar ti
veikala.



Klientam interesi raisoši augi

Pasakiet klientam, ka augam 
nepieciešamas "mājas un pārtika"
• Augs, piemērota augsne un 

mēslojums ir produkti, kurus vienmēr 
ir vērts pārdot.

• Iedvesmojiet un atkārtoti 
atgādiniet klienta ceļā par 
produktiem.



Jauni produktu iepakojumi, produktu 
etiķetes un izvietošanas risinājumi 
atvieglo pārdošanu.

Skaidra 
informācija par 

produktiem 
klienta ceļā 

atvieglo 
pārdošanu.



Ko sev ietver klientu cel,š? 

Izkārtojums
ir loģisks, un
dažādas preces
ir viegli atrast,
izvēlēties un
nopirkt.

Iepazīstini
ar jaunām
iespējām preču
izmantošanā
un ar dārzu
saistītu sapņu
realizācijā.

Dod ceļā
norādes. 
Norāde
ir augam
piemērotu preču
prezentēšana

Skaidri
izkārtojumi,
preču etiķetes 
un
mēslojuma un
augsnes 
cenas.

Pozitīva klienta
pieredze
palielina vidēja
darījuma vērtību
un palielina
jūsu veikala
apgrozījumu. 

Kases zona ir
pēdējā iespēja
klientam
atgādināt par
tematiskām
precēm.

ATGADINI   VADI IEDVESMO IESAKI    MARKE         PARDOD

Sasniedziet klientu ar informācijas par produktu un 
iedvesmas palīdzību.



Kekkilä 4 padomi veikalā

1. Iepazīstieties ar veikalu kopā ar personālu "klienta skatījumā".

2. Padomājiet, vai šajā ceļā ir iedvesmojoši un vilinoši piedāvājumi?

3. Piedāvājiet gatavus risinājumus: augs+augsne+mēsl
ojums+aksesuāri, piemēram, ziedošasacālijas+skujkoku/ rodonendru augsne
+mēslojums+lejkannas.

4. Pareizs laiks! Plānojiet produktu izlikšanu pārdošanai katru nedēļu, 
kā arī papildu produktu izvietošanu kases zonās.



Dārzā viss ir kārtībā.
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