
Ivairios veiksmingos pirkeju 
judejimo kelio galimybes
Kekkilä



Teigiama pirkimo patirtis 
yra pagrįsta 3 dalykais:

1. Galimybė įsigyti gaminį: kaina ir 
pasiūlymo detalės yra aiškiai 
išdėstytos. 

2. Pirkėjas gali rasti norimus augalus ir 
puikų rezultatą užtikrinančius gaminius.

3. Parduotuvėje galima gauti patarimą ir 
inspiraciją – apmokyk ir motyvuok 
personalą.



Pardavimo ir pelno 
didinimo galimybės

• 87 proc. pirkėjų nori parduotuvėje 
gauti inspiraciją.

• 61 proc. pirkėjų pirktų daugiau, jeigu 
jie gautų personalizuotą paslaugą.

• Pirkėjai nori pirkti brangesnius 
specialius gaminius, jei supranta jų 
privalumus



Sukurk pelną nešantį pirkėjų 
judėjimo kelią

• Į parduotuvę atėję pirkėjai dažniausiai ieško konkrečios prekės
ir/arba augalo, tačiau yra atviri tam, kas suteikia įkvėpimo.

• Parodykite tai, ką norite parduoti: aiškus ženklinimas, logiška
eilės tvarka bei žinomi produktai turi poveikį.

• Kadangi pirkėjas perka tai, ką mato,
pasikartojančios ekspozicijos save pateisina.

80 % pirkimo
sprendimu˛

priimami
parduotuve 

je.



Pirkėją dominantys augalai

Pasakykite pirkėjui, kad augalui 
reikia "namų ir maisto"
• Augalai, tinkamas žemės substratas ir 

trąšos yra gaminiai, kuriuos visada 
apsimoka parduoti. 

• Suteik inspiracijos ir 
pakartotinai primink pirkėjui 
apie gaminius.



Naujos gaminių pakuotės, gaminių 
informacinės etiketės ir gaminių išdėstymo 
sprendimai palengvina pardavimą. 

Pirkėjo judėjimo 
kelyje esanti aiški 
informacija apie 
gaminį taip pat 

palengvina 
pardavimą.



Koks yra pirkeju˛ jude.jimo kelias? 

Prekių išdėstymas
yra logiškas ir
įvairias prekes
lengva rasti,
pasirinkti ir
nusipirkti.

Supažindinkite
su naujomis
gaminių 
naudojimo ir su 
sodu susijusių 
svajonių
įgyvendinimo
galimybėmis.

Pirkėjo kelyje 
pateik užuominų. 
Su augalu 
derančio gaminio 
eksponavimas
yra užuomina.

Aiškus
išdėstymas,
gaminių etiketės
ir žemės 
substrato kainos.

Pozityvi pirkėjo
patirtis pakelia
vidutinio pirkinio
vertę ir padidina
jūsų parduotuvės
apyvartą. 

Kasų zona
yra paskutinė
galimybė priminti
pirkėjams apie
teminius 
gaminius. 

Primink Vadovauk  Ikvepk      Patark   Paženklink   Parduouk

Prieik prie pirkėjo informacijos apie gaminį ir inspiracijos 
pagalba. Pasitelkite tiek mintis, tiek emocijas!



Kekkilä 4 patarimai parduotuvėje

1. Kartu su personalu susipažink su parduotuve "žiūrėdamas pirkėjo akimis".

2. Pagalvokite, ar šiame kelyje yra įkvėpimo ir gundančių pasiūlymų?

3. Pateikite naudojimui paruoštus sprendimus: augalas + žemė + trąšos +
aksesuarai, pvz., žydinčios azalijos + žemėspygliuočiams ir rododendrams +
trąšos + laistytuvai.

4. Tinkamai parinktas laikas! Prekių ekspoziciją planuok kiekvieną 
savaitę ir zoną papildyk papildomo pardavimo gaminiais.



Sode viskas gerai.
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