
Kā savu produktu veiksmīgi virzīt tirgū?

ZĪMOLA POZICIONĒŠANA 

Evita Štrausa

Lācītes, 05.09.2020



Evita Štrausa
attīstības vadība

mārketings

eksports

produktu attīstība

koncepta izstrāde

psiholoģija
inovācijas

uzņēmējdarbība
pozicionēšana

B2B attiecības
procesu un pārdošanas vadība
komandas vadība



P O Z I C I O N Ē Š A N A



ZĪMOLA POZICIONĒŠANAS

ELEMENTI

MARKETPLACE

BRAND CUSTOMER

BRAND IDENTITY
SYMBOLISM
KNOWLEADGE OF TRENDS
PRODUCT

DIFFERNTATION
COMPETITION

PERCEPTION IN MIND
INDIVIDUAL NEEDS

BENEFITS
SELF IMAGE

R
EL

A
TI

O
N

S 
/ 

SI
N

ER
G

Y



• Attiecības ar patērētāju, nevis produkta īpašības rada lojalitāti. 
• JAUNA mārketinga priekšrocība: EMOCIONĀLAIS MĀRKETINGS.

«Sociāli atbildīgam uzņēmumam ir jāveido piedāvājums, lai samazinātu zīmola 
piedāvājuma negatīvo personisko vai sabiedrisko ietekmi»             / Ph.Kotler/

"Mārketinga speciālistiem ir jāpievēršas ne tikai klientu prātam, bet arī viņu sirdij un 
labklājībai.» / Ph.Kotler/

SOCIĀLAIS FOKUSS ZĪMOLAM
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Visaugstākā līmeņa cilvēka vajadzības ir saistītas ar radošumu, cieņu pret citiem un piederību grupai. 

/Maslovs, 1943/



vienkāršība

tīrs dizains

vēlēšanās kļūt par daļu no dzīvesstila grupas, kustības

pamata emocionālā vajadzība: būt daļai no tā, kas ir lielāks par mums









M Ē R Ķ I S
auditorija: vērtības, intereses, sapņi 

B2C, B2B
zīmola mērķis: ko es dodu sabiedrībai, kāpēc man uzticēties, atbildība  

P O Z Ī C I J A
diferenciācija

identitāte, stāsts
produkts, vieta plauktā/pakalpojumu grozā, komunikācija, cena

L A U K S
Lokācija, kultūra

segments
konkurenti





- emocionālā saikne /emocionālais mārketings, sociālie aspekti, klientu iesaiste, 
vērtības, empātija/

- personificēšana  /zīmola identitāte, unikāls raksturs, stāsts, asociācijas/

- uzticamība /zīmola patiesums, vērtību korelācija, ētika, atbildība, lojalitāte/



«Mārketings nav māksla atrast gudrus veidus kā atbrīvoties no tā, ko Tu radi. 

Mārketings ir māksla radīt patiesu vērtību klientiem. 

Tā ir māksla palīdzēt Taviem klientiem nokļūt labākā situācijā.”

/Philip Kotler/

«Ja mārketings realizējas jau pašos produktos/pakalpojumos, 

inovācijas radīšana ir lētāka par vidusmēra produkta reklamēšanu.»

/Seth Godin/
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