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1.3. Elektroninio verslo 
modeliai

n Verslo modelių dimensijos
n Verslo modelio samprata
n Elektroninio verslo modelių nustatymas
n Elektroninio verslo modelių klasifikavimas
n Verslo modelio komponentai
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Elektroninio verslo modelių
tyrimai

Samprata

Komponentai

Žemas Aukštas

Žema

Aukšta

Taksonomijos

Reprezentavimas

Vertinimo modeliai

Savalaikiškumas

Pasikeitimas

Integracija
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Elektroninio verslo modelių
tyrimai

n Samprata – kas yra elektroninio verslo 
modeliai?

n Komponentai – iš ko susideda 
elektroninio verslo modeliai?

n Taksonomijos – kokie yra
elektroninio verslo modeliai?

n Reprezentavimas – elektroninio
verslo modelių vizualizacija ir kūrimas.

n Pasikeitimas – nuo verslo modelių prie 
elektroninio verslo modelių.

n Elektroninio verslo modelių vertinimas.
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Kas yra verslo modelis?

P. Timmers (1998)

n Produktų, paslaugų ar informacijos srautų
struktūra, apibrėžianti skirtingus verslo 
dalyvius ir jų vaidmenis.

n Potencialios naudos, kurią gauna įvairūs 
verslo dalyviai, numatymas.

n Pajamų šaltinių numatymas ir 
apibūdinimas.
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Kas yra verslo modelis?

BizModel Institutas
Procesas, kurio metu kompanija sukuria vertę

vartotojui ir gauna pelną išnaudodama 
rinkos galimybes patenkinti vartotojų
poreikiams.

Magretta, 2002
Plačiąja prasme verslo modelis yra 

pasakojimas paaiškinantis, kaip įmonė
dirba.
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Kas yra verslo modelis?

B. Tucci (2002)

Įmonės verslo modelis suteikia įmonei konkurencinį
pranašumą pramonės šakoje ir leidžia gauti didesnį
pelną nei jos konkurentai.

n Kokią vertę pasiūlyti vartotojui? 
n Kokiems vartotojams kokią vertę pateikti?
n Kaip įkainoti tą vertę? Ką įpareigoti?
n Kokias strategijas taikyti parduodant vertę?
n Kaip parduoti vertę?
n Kaip išlaikyti naudą, gaunamą iš tos vertės?
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Kas yra verslo modelis?

B. Tucci (2002)
Informacija:
n pramonės šakos supratimas; 
n pagrindiniai veiksniai, įtakojantys vertę

pramonės šakoje;
n vartotojus ir tai, ką jie vertina;
n veiklos, kurios įtakoja vertės pardavimą

vartotojui;
n interneto įtaką pramonės šakai ir šioms 

veikloms;
n efektyvaus interneto išnaudojimo būdai.
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Elektroninio verslo modelio 
nustatymas
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Elektroninio verslo modelio 
nustatymas

1. Vertės grandinės dekonstrukcija. Tai – atskirų
vertės grandinės elementų analizė. 

2. Sąveikos formų, kurios reiškiasi kaip vienas su 
vienu (1/1), vienas su daugeliu (1/2), daugelis su 
vienu (2/1), daugelis su daugeliu (2/2), nustatymas. 
Čia „vienas su vienu“ ar kiti sąveikų tipai greičiau 
turėtų būti traktuojami kaip susijusių šalių skaičius, 
o ne individualizuotos (angl. one to one) rinkodaros 
atvejis. „Daugelis“ reiškia, kad daugelio veikėjų
informacija yra apjungiama sukuriant naujas 
jungtinės informacijos kombinacijas, turinčias 
didesnę pridėtinę vertę.

3. Vertės grandinės rekonstrukcija. Tai – informacijos 
kūrimo integracija daugelyje vertės grandinės 
žingsnių. Tokios integracijos pasekmė gali būti 
įvairios vertės grandinės elementų kombinacijos. 
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Rinkos dalyviai

Verslas Verslas

Vartotojai 
piliečiai

Vartotojai 
piliečiai

Vyriausybinės 
organizacijos

1

2 2

3

4 4

5 5
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Bendrieji modeliai (1)

1. Verslas – verslui kategorija apima visus sandorius tarp 
įmonės ir jos tiekėjų ar sandorių su kitomis įmonėmis. 
Plačiai naudojama kitose valstybėse ir sėkmingai 
plėtojama Lietuvos virtualiojoje rinkoje. Dažnai ji 
naudojama pirkimo – pardavimo operacijose tarp 
nuolatinių tiekėjų ir pirkėjų, taip sumažinant sandorio 
kaštus.

2. Verslas – vartotojui kategorija daugiausia apima 
virtualiąją prekybą. Tačiau jai priskiriamos ir įvairios 
paslaugos: nuo finansinių paslaugų (pvz., internetinė
bankininkystė) iki leidybos.

3. Vartotojas – vartotojui. Tai įvairūs internetiniai aukcionai. 
Juose prekiaujama praktiškai tokiomis pat prekėmis, apie 
kurias informaciją galima rasti ir laikraščių skelbimų
puslapiuose. Tačiau reikia pažymėti, jog realiai tarp 
vartotojo, kuris parduoda prekę, ir vartotojo, kuris ją
perka, egzistuoja dar ir verslas, kuris suteikia vietą tam 
aukcionui. Tokie internetiniai aukcionai gana populiarūs ir 
Lietuvos virtualiojoje rinkoje.
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Bendrieji modeliai (2)

4. Vyriausybė – verslui kategorija apima visus sandorius 
tarp vyriausybinių organizacijų ir įmonių. Tai apima ne 
tik prekių ar paslaugų pirkimą iš verslų, bet ir 
vyriausybės įvairios informacijos suteikimą, bei galimą
mokesčių mokėjimą. Deja, Lietuvoje, nors buvo 
kuriama „e. vyriausybė“, tačiau iki šiol ji neegzistuoja.

5. Vyriausybė – piliečiams. Tai įvairi virtualioji sąveika tarp 
vyriausybinių organizacijų ir jos piliečių. Ji apima 
panašius punktus, kaip ir „vyriausybė – verslui“
kategorija, tik, be abejo, skiriasi pati informacija, kuria 
domisi įmonės ir privatūs asmenys, ir mokami 
mokesčiai.

Literatūroje aptinkama ir daugiau elektroninio verslo 
modelių: vartotojas - verslui, vyriausybė - vyriausybei, 
vartotojas - vyriausybei ir verslas – vyriausybei.



R. Gatautis ir E. Vitkauskaitė 14S191B106 Elektroninis verslas

Elektroninio komercijos 
modeliai

n Elektroninė parduotuvė.
n Elektroninis tiekimas.
n Elektroninis aukcionas.
n Elektroninis pasažas.
n Trečiosios šalies prekyvietės.
n Virtualios bendruomenės.
n Vertės grandinės paslaugų teikėjas.
n Vertės grandinės integratorius.
n Bendradarbiavimo platformos.
n Informacinis tarpininkavimas, pasitikėjimo ir 

kitos paslaugos (elektroninė brokerystė, 
elektroniniai kazino).
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Elektroninė parduotuvė

Elektroninė parduotuvė – tai bendrovės ar parduotuvės 
internete forma. Pradinis tokių parduotuvių kūrimo tikslas 
buvo propaguoti bendrovę ir jos produktus ar paslaugas. 
Ši funkcija, papildyta galimybe užsisakyti prekių ir 
paslaugų bei už jas sumokėti, dažnai derinama su 
tradiciniais rinkodaros kanalais. 

Didžiausia nauda įmonei – padidėjusi paklausa, išlaidų
mažėjimas globalizuojant rinką, išlaidų rėmimui ir 
pardavimui mažėjimas. 

Nauda vartotojui – mažesnės nei tradicinėje prekyboje 
kainos, didelis pasirinkimas, daugiau ir kokybiškesnės 
informacijos, prekę patogiau išsirinkti, nupirkti ir gauti. 
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Elektroninis tiekimas

Tai – prekių ir paslaugų pasirinkimas iš konkuruojančių
tiekėjų ir apsirūpinimas jomis elektroniniu būdu. 
Didelės bendrovės ir kai kurios valstybinės įstaigos 
naudojasi įvairiais e. tiekimo būdais. 

Nauda – galimybė rinktis iš daugiau tiekėjų, tikintis 
mažesnių kainų, geresnės kokybės, tinkamesnių
tiekimo sąlygų. Be to, sumažėja sandorio parengimo 
išlaidos (visa informacija pateikiama elektroniniu būdu 
ir esamuoju laiku, todėl informacijos dauginimo bei 
siuntimo išlaidos yra beveik lygios nuliui).



R. Gatautis ir E. Vitkauskaitė 17S191B106 Elektroninis verslas

Elektroninis aukcionas

E. aukcionas internete tradiciniuose aukcionuose paplitusį
kainų siūlymo mechanizmą perkelia į elektroninį pasaulį. 
Čia taip pat pristatomos prekės, tik elektroniniu būdu. 
Paprastai e. aukcionai neapsiriboja tik šiais pagrindiniais 
procesais, juose kainų siūlymo procesai integruojami su 
sandorių sudarymo, apmokėjimo bei prekių pristatymo 
procesais.

Aukciono organizatoriaus pajamų šaltiniai yra: 
technologinis pagrindas, sandorių mokesčiai, reklama. 
Nauda tiekėjams ir pirkėjams – didesnis efektyvumas bei 
galimybė taupyti laiką, kol sandoris nesudarytas, 
parduodamo daikto nereikia niekur gabenti, pirkėjai ir 
pardavėjai gali susisiekti būdami bet kuriuose pasaulio 
taškuose. Kadangi aukcionų organizavimo išlaidos nėra 
didelės, juose galima siūlyti ir menkaverčių prekių, 
parduoti nedidelius prekių kiekius arba atliekamus 
produktus.
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Elektroninis pasažas

E. pasažas – tai grupė e. parduotuvių, kurias paprastai vienija 
tas pats prekinis ženklas. Tokiose parduotuvėse gali būti 
taikomas ir vienodas apmokėjimo būdas. Pvz., „Electronic
Mall Bodensee“ (emb.net) leidžia lankytis įvairiose 
parduotuvėse. Kai e. pasažai ima orientuotis į tam tikrus 
segmentus, jie tampa tam tikrų ekonomikos šakų rinkomis kur 
pridėtinė vertė formuojama kuriant virtualiosios 
bendruomenės požymius (dažnai užduodami klausimai, 
diskusijų forumai, uždaros vartotojų grupės ir kt.). 

Nauda vartotojui (tikroji arba tikėtina) yra tai, kad kiekviena e. 
pasažas leidžia patogiai pasiekti kitas e. parduotuves, o visa 
sistema naudotis paprasta, nes e. pasaže įdiegta vieninga 
vartotojo sąsaja. Jei prekės ženklas naudojamas visam e. 
pasažui, bet kurioje e. parduotuvėje įgyta patirtis skatina 
vartotojo pasitikėjimą savimi, todėl jis pamažu vis labiau 
linksta pirkti bet kurioje e. pasažo parduotuvėje.

http://www.emb.ch/
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Trečiosios šalies prekyvietės

Šis modelis naudingas bendrovėms, kurios rinkodaros internete 
veiklą siekia perduoti trečiosioms šalims (taip praplėsdamos 
jau egzistuojančias rinkas). Tokios prekyvietės siūlo vartotojo 
sąsajas su tiekėjo produktų katalogais. Kartu suteikiama kitų
paslaugų: viešinamas prekės ženklas, siūlomos apmokėjimo 
sąlygos, logistikos paslaugos, atliekami užsakymai, 
sudaromos galimybės saugiai atlikti sandorius. Vienas tokio 
verslo modelio pavyzdžių – vieningų marketingo programų, 
susijusių su tam tikrais įvykiais, įgyvendinimas skirtingoms 
bendrovėms su skirtingais prekių ženklais (pavyzdžiui, „E-
Christmas“). Šis modelis gali būti įdomus ir verslo (B2B) 
rinkose, kai įmonės siekia išnaudoti interneto svetainių kūrėjų
patirtį.

Šį verslo modelį pasirinkusios bendrovės pajamų gali gauti iš
narystės mokesčių, paslaugų mokesčių, sandorių mokesčių
arba komisinių, kurių dydis priklauso nuo sandorių vertės. 
Trečiosios šalies elektroninių prekyviečių pavyzdys yra 
„Fedex VirtualOrder“ (www.fedex.com).

http://www.fedex.com/
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Virtualiosios bendruomenės

Didžiausią virtualiųjų bendruomenių vertės dalį
sukuria jų nariai (klientai ir partneriai), kurie 
virtualiosios organizacijos apibrėžiamoje 
aplinkoje kuria tam tikrą informaciją. Narystės 
bei reklamos mokesčiai yra svarbiausi 
virtualiosios bendruomenės pajamų šaltiniai. 
Virtualioji bendruomenė gali būti ir svarbus 
rinkodaros elementas siekiant vartotojų
lojalumo bei susikurti nepriklausomą
grįžtamąjį ryšį su vartotoju.

Virtualiosios bendruomenės yra susijusios su 
tam tikromis specifinėmis rinkomis, pvz. 
knygų – „Amazon.com“, nanotechnologijų
(www.nanothinc.com) ir kt. 

http://www.nanothinc.com/
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Vertės grandinės paslaugų
teikėjas

Šiuo atveju specializuojamasi vykdant tam tikrą
vertės grandinės funkciją, pavyzdžiui, siūlant 
elektroninio atsiskaitymo arba logistikos 
paslaugas, ir taip siekiant suformuoti išskirtinį
konkurencinį pranašumą. Pavyzdžiui, bankai 
tradiciškai vykdo dalį vertės grandinės funkcijų, 
tačiau elektroniniai tinklai atveria daug naujų
galimybių. Nauji modeliai kuriasi ir prekių bei 
vertybinių popierių biržose. 

Svarbiausias tokių paslaugų teikėjo pajamų
šaltinis – stabilus nario mokestis arba mokestis, 
priklausantis nuo pajamų dydžio. Tokio verslo 
modelio pavyzdžiai yra „FedEx“ arba „UPS“
(www.ups.com) siuntų gabenimo 
organizavimas internete. 

http://www.ups.com)/
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Vertės grandinės integratorius

Esmė – įvairių vertės grandinės etapų
integracija, siekiant išnaudoti informacijos 
srautų potencialą bei sukurti papildomą
pridėtinę vertę grandinėje. Pajamų
gaunama iš konsultacinių mokesčių bei 
sandorių mokesčių. Tokio vertės grandinės 
integratoriaus pavyzdys yra „ESPRIT“
projektas TRANS2000 – daugiamodulinio
transportavimo sistema. 
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Bendradarbiavimo platformos

Platformos, kurios įmonių bendradarbiavimui 
teikia technologines priemones ir 
informacijos terpę. Galima koncentruotis 
ties specifinėmis funkcijomis, tokiomis kaip 
bendradarbiavimo modeliavimas ir 
plėtojimas, arba virtualiųjų konsultacinių
projektinių grupių palaikymas. Verslo 
galimybės atsiveria valdant platformą
(narystės, naudojimosi mokesčiai) bei 
prekiaujant specifinėmis priemonėmis 
(skirtomis dizainui, darbo srautų, 
dokumentų valdymui). 
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Informacinis tarpininkavimas, 
pasitikėjimo ir kitos paslaugos

Formuojasi visa skalė naujų su informacija susijusių paslaugų, kurių
tikslas –suteikti didesnę vertę duomenims, pasiekiamiems per 
atvirus tinklus ar gaunamiems iš integruotų verslo operacijų, tokių
kaip informacijos paieška („Yahoo.com“, „Google.com“ ir kt.), 
vartotojų portretų sudarymas, tarpininkavimas siūlant verslo 
plėtros galimybes, konsultavimas investicijų klausimais ir kt. 
Paprastai už informaciją ir konsultavimą turi būti apmokėta 
tiesiogiai arba registracijos mokesčiu. 

Ypatinga kategorija – pasitikėjimo paslaugos (pavyzdžiui, elektroninis 
ryšys su įvairias pažymas bei leidimus ir pan. išduodančia 
institucija, elektroninis notaro biuras ir kt.). Svarbiausi pajamų
šaltiniai šiuo atveju – registracijos mokestis ir mokesčiai už
atskiras paslaugas bei konsultacijas, o taip pat – pajamos iš
programinės įrangos pardavimo. Elektroninių pasitikėjimo 
paslaugų pavyzdys yra „Belsign“ (www.belsign.be). Daugybė
konsultacinių bei rinkos tyrimų bendrovių dabar taip pat siūlo 
paslaugas internetu. 

Paieškos sistemos – tai ypatinga informacijos paslaugų kategorija, 
atsiradusi dėl to, kad internetas yra viešai prieinamas. 
Svarbiausios paieškos sistemas įdiegusių bendrovių pajamos – iš
reklamos plotų pardavimo. 

http://www.belsign.be)/
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Elektroninio verslo modeliai
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Elektroninio verslo modeliai

Dayal (2000)

n Mažmeninė prekyba.

n Žiniasklaidos modelis.

n Konsultacinis modelis.

n Gamybininko užsakymų modelis.

n Pasidaryk pats modelis.

n Informacinių paslaugų modelis.
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Elektroninio verslo modeliai

Mažmeninė prekyba

Konsultacinis modelis

Gamybininko užsakymų
modelis

Žiniasklaidos modelis

Pasidaryk pats modelis

Informacinių paslaugų
modelis

Priceline.com

Deja.com

Dell 
Computer

FreeMarkets

Charles
Schwab
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Verslo modelis

J. Rayport, B. Jaworski (2001)

Vertės vartotojui nustatymas

Išteklių sistemos nustatymas

Pajamų gavimo būdai

Įmonės prekių ir paslaugų pasiūla
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Vertės vartotojui nustatymas

n Tikslinių segmentų parinkimas;
Rinkos segmentavimas, rinkos potencialo ir augimo 

tempų įvertinimas, nepatenkintų klientų poreikių
nustatymas, konkurencijos lygio įvertinimas.

n Pagrindinių privalumų vartotojui išskyrimas;
Kokybė, žema kaina, papildomos paslaugos ir kt.

n Unikalių ir diferencijuotų galimybių
išskyrimas.
Vidinių galimybių ar kompetencijų įvertinimas.



R. Gatautis ir E. Vitkauskaitė 30S191B106 Elektroninis verslas

Elektroninio verslo modeliai

n „PC Flowers and Gifts“ siūlo prekes „specialių
progų“ vartotojų segmentui (tikslinis 
segmentas) siūlydama „šviežias gėles, 
dovanas bei žemiausias kainas“ (trys esminiai 
privalumai), kadangi tai leidžia padaryti jų
unikali veiklos internete patirtis ir žinios (nuo 
1989) ir jų unikalus ir platus dovanų
asortimentas (dvi esminės kompetencijos).

n „Proflowers“ orientuota į „kainai jautrius ir 
patogumą mėgstančius vartotojus“, siūlydama 
„šviežiausias gėles labai konkurencinga kaina“, 
kadangi turi unikalius tiekėjus bei sutartis su 
pristatymo kompanija „FedEx“.
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Įmonės prekių ir paslaugų
pasiūla

n Įmonės pasiūlos apimtis.

n Vartojimo prekių pirkimo procesas.

n Įmonės siūlymų pritaikymas vartojimo 
prekių pirkimo procesui.
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Įmonės pasiūlos apimtis

Įmonės pasiūlos apimtį apibūdina parduodamų prekių ar paslaugų
kategorijų skaičius. 

Įmonei reikia rasti optimalų pasiūlymų skaičių.

Vienos kategorijos prekės ar paslaugos. Tai įmonės, kurios 
koncentruojasi patenkinti vartotojų poreikius, tiekdamos tik vienos 
kategorijos prekes. Tokias įmones labai sunku išskirti, nes sunku 
aprašyti pačią kategoriją. Įmonė gali specializuotis tik knygų
pardavime, tačiau ji gali tenkinti skirtingų segmentų poreikius 
parduodama skirtingų žanrų knygas, be to, ji gali prekiauti vien 
naujomis ar naujomis ir senomis knygomis. Taigi, galima teigti, 
jog ši įmonė pasirinko vieną prekių kategoriją – knygas, tačiau, iš
kitos pusės, ji parduoda įvairių kategorijų knygas.

Kelių kategorijų prekės ar paslaugos. Tai dažniausiai pasitaikantis 
įmonių tipas virtualiojoje rinkoje. Tai seka iš pačios virtualiosios 
rinkos savybių, nes pateikiant vartotojams dar vieną prekių
kategoriją įmonės ribiniai kaštai paprastai yra gan maži. Todėl 
įmonės stengiasi suteikti vartotojams kuo daugiau prekių
kategorijų vienoje vietoje, nors vartotojams tai gali būti ir 
trūkumas.
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Vartojimo prekių pirkimo 
procesas

Poreikio atsiradimas

Informacijos įvertinimas

Sprendimo pirkti priėmimas

Informacijos paieška

Reakcija nupirkus
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Vartojimo prekių pirkimo 
procesas virtualioje rinkoje

Poreikio atsiradimas

Alternatyvų įvertinimas

Sprendimo pirkti priėmimas

Informacijos paieška

Pasitenkinimas

Lojalumas

Vartojimo atsisakymas

Priešpirkiminė fazė

Pirkimo fazė

Popirkiminė fazė
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Prekių pirkimo procesas 
internetinėje parduotuvėje

Atėjimas į
svetainę

Vartotojo 
registracija

Vaikščiojimas 
po parduotuvę

ir prekių
išsirinkimas

Prekių
užsakymas

Apmokėjimas už
prekes

Prekių
pristatymas
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Pasiūlos taikymas vartojimo 
prekių pirkimo procesui

Žinant vartojimo prekių pirkimo proceso 
etapus, įmonėms reikia taip pateikti savo 
pasiūlymus (prekes, paslaugas ar 
informaciją), kad jie būtų suderinti su šiais 
etapais. Norint tai atlikti, reikia pradėti nuo 
pačios internetinės svetainės kūrimo. 
Svetainės struktūra turi „vesti“ vartotoją į
galutinį tikslą – prekių ar paslaugų pirkimą, 
be to, ji turi paskatinti vartotoją sugrįžti atgal 
ir pakartoti apsipirkimo procesą.
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„1-800 Flowers.com“
pasiūlymai

Poreikio atsiradimas
Dovanų priminimo paslaugos, sezono pasiūlymai, 

švenčių pasiūlymai, specialių progų pasiūlymai
Idėjų ir informacijos paieška

Idėjos: gėlės, augalai, sodo, namų, dovanos, 
rekomendacijos pagal biudžetą, geriausiai perkamos
Dovanų rekomendavimas: dovanų guru, mėgstamos 

dovanos, t.t.
Alternatyvų vertinimas

Kaina, vaizdas, aprašymas, pristatymo informacija
Sprendimas pirkti

Pirkinių krepšelis, transakcija
Popirkiminis aptarnavimas ir mokymai
DUK, nuolaidos, specialių progų ir mokomieji seminarai
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Poreikio atsiradimas
Dovanų priminimo paslaugos, sezono pasiūlymai, švenčių pasiūlymai, specialių progų
pasiūlymai
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Idėjų ir informacijos paieška
Idėjos: gėlės, augalai, dovanos,
rekomendacijos pagal biudžetą, geriausiai 
perkamos
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Alternatyvų
vertinimas
Kaina, 
vaizdas, 
aprašymas, 
pristatymo 
informacija
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Gėlių / Dovanų pirkimo procesas

 Poreikių
supratimas

 Idėjų ir pasiūlymų
paieška

 Pirkimo 
sprendimas

 Pranešimo 
parinkimas

 Popardaviminės
paslaugos

 Mokymai

l Priminimo paslaugos
l Šventiniai pasiūlymai
l Kasdieniniai šventiniai priminimai
l Specialių progų pasiūlymai

l GDovanų guru
l Mėgstamiausios dovanos
l Pagal dažnumą
l Dovanų krepšeliai
l Korporacinės dovanos

Idėjos ir informacija

Popardaviminis
“palaikymas”

l Prekių kaina
l Prekės vaizdas (paveiksliukai)
l Prekės aprašymas
l Pristatymo informacija 
l Pristatymo galimybės

l Pilnai animuota sveikinimo 
atvirutė

l Fizinis atvirukas

l Užsakymo patvirtinimas 
e. paštu

l Klausimai ir atsakymai 
online

l DUK
l Vartotojų aptarnavimo 

tyrimai Papildomi 
privalumai

l “Mylių” kaupimas 
perkant gėles

l Nemokamos 
dovanos

l Nuolaidos kitose 
online parduotuvėse

l Pasiūlymai nariams

• “Auginimas ir 
priežiūra”

• “Pasidaryk pats”
• Specialūs mokomieji 

seminarai rengiami 
fizinėse 
parduotuvėse

l Augalų idėjos
l Sodo idėjos
l Namų idėjos
l Dovanų idėjos
l Surask parduotuvę
l Rekomendacijos pagal 

biudžetą
l Geriausiai parduodamos

 Alternatyvų
palyginimas

Dovanų rekomendacijos

l Pirkinių krepšelis
l E komercijos transakcija
l Specialaus pristatymo 

galimybės

Prekių
pasiūla
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Įmonės išteklių sistema

n Virtualiosios rinkos išteklių sistema.

n Išteklių sistemos kūrimo etapai.

n Išteklių sistemos vertinimo kriterijai.
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Virtualiosios rinkos išteklių
sistema

n Skirtingi santykiai tarp rinkos dalyvių.

n Skirtingi vertės sukūrimo šaltiniai.

n Skirtingas partnerių reikalingumo laipsnis.
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Fizinės ir virtualiosios rinkos 
dalyvių tarpusavio santykiai

Orientuota į pardavėją
(Fizinė rinka)

Orientuota į pirkėją
(Virtualioji rinka)

Pardavėjas pasirenka darbo 
laiką

Pardavėjas visada pasiruošęs, 
pirkėjas pasirenka aptarnavimo 
valandas

Pardavėjas pasirenka 
paslaugos teikimo vietą

Prekės ir paslaugos pateikiamos 
į vartotojo norimą vietą

Pardavėjas teikia paslaugas Vartotojas pats save 
apsitarnauja

Orientuota į tiekimo grandinę Orientuota į vartotojo poreikių
tenkinimą

Marketingas „vienas –
daugeliui“

Marketingas „Vienas –vienam“



R. Gatautis ir E. Vitkauskaitė 45S191B106 Elektroninis verslas

Fizinio ir virtualaus pasaulio 
skirtumai

Fizinis pasaulis Virtualusis pasaulis
Prekės fizinė vertė Skaitmeninė vertė
Masto ekonomija Apimties ekonomija
Masinė gamyba Masinis 

individualumas
Informacijos vertė Žinių vertė
Lokalus Globalus
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Skirtingas partnerių
reikalingumo laipsnis

Fizinėje rinkoje įmonės veikla buvo orientuota 
į vieno segmento poreikių tenkinimą. Todėl 
įmonė viena galėjo kurti pakankamą išteklių
sistemą šitiems poreikiams tenkinti. Tuo 
tarpu virtualiojoje rinkoje įmonė stengiasi 
tenkinti skirtingų segmentų, nišų ar net 
atskirų vartotojų poreikius ir tokioms 
įmonėms gali pritrūkti turimų išteklių. Dėl 
šios priežasties, virtualiojoje rinkoje labai 
svarbų vaidmenį vaidina partnerystės 
sudarymas. Be patikimų partnerių šioje 
rinkoje sunku patenkinti skirtingus vartotojų
poreikius.
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Išteklių sistemos kūrimo 
etapai

1. Pagrindinių privalumų vartotojui nustatymas.
2. Kiekvienam privalumui turimų pajėgumų

priskyrimas. Šiame etape reikia ištirti, kokiais 
įmonės pajėgumais galima pateikti minėtus 
privalumus vartotojams.

3. Kiekvienam pajėgumui turimų išteklių priskyrimas. 
Įmonė turi rasti reikalingus išteklius, kurių pagalba 
kuria savo pajėgumus.

4. Nustatymas iki kokio laipsnio įmonė gali panaudoti 
kiekvieną pajėgumą. Įmonė turi nustatyti, kuriuos 
pajėgumus ji turi pati ir kokiu laipsniu ji planuoja 
juos išnaudoti.

5. Partnerių, kurie galėtų papildyti pajėgumus 
paieška. Trūkstamus pajėgumus įmonė turėtų
ieškoti potencialių partnerių gretose ir su jais 
sudaryti partnerystės sutartis.
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Išteklių sistemos vertinimo 
kriterijai

n Sistemos unikalumas. Kuo sistema unikalesnė, tuo 
įvairesnių privalumų ji gali suteikti vartotojams.

n Ryšys tarp pajėgumų ir pagrindinių privalumų. 
Reikia tirti, ar kiekvienas pajėgumas paremia nors 
vieną iš įmonės siūlomų privalumų vartotojams.

n Ryšys tarp atskirų pajėgumų. Reikia tirti, ar atskiri 
pajėgumai papildo vienas kitą, galbūt jie dubliuojasi 
ar visai nėra susiję.

n Ryšys tarp įvairių išteklių. Panašiai reikia ištirti ir 
turimus įmonės išteklius.

n Ryšys tarp virtualiosios ir fizinės rinkos išteklių
sistemų. Svarbu, jog šios abi sistemos viena kitą
paremtų, o ne trukdytų.

n Išteklių sistemos apsaugojimo nuo konkurentų
laipsnis. Reikia tirti, ar šią sistemą lengva 
nukopijuoti.
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= Ištekliai

= Gebėjimai

= Nauda

Online dovanų
centras

Partnerių
pasiūlymai

Platus 
dovanų

asortimentas

Vartotojų
aptarnavimas

AOL

MSN

SNAP

Lengvas 
pasiekiamumas

Lengvas  
pasiekimas

Įvairūs 
kontaktiniai 

taškai

Populiari 
svetainė

Aukštos 
kokybės 

prekės- gėlės

Technologija

Stiprus prekės 
ženklas

Stiprus 
paskirstymo 

tinklas

Telefonu
Online

Frančizės 
parduotuvės

Katalogas

Starmedia

Dovanų
rekomendacijos

Adresų knyga

Priminimo 
paslauga

Garden Works

Plow & Hearth

Great Foods

Vartotojų
aptarnavimo 

centrai

Integruota 
of/on sistema

3,000 
partnerių

Personalizavimo 
galimybės

Patrauklus 
turinys

Trečios 
šalys

Parduotuvės

BloomNet
tinklas

Pristatymo 
centras
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Pajamų gavimo būdai (1)

Tarpininkavimas
Tarpininkai padeda susitikti pardavėjams su pirkėjais ir 

palengvina patį sandorį. Labiausiai paplitęs 
tarpininkavimo būdas – internetinės parduotuvės 
atidarymas. Tačiau tarpininkas tik nuomoja prekybos 
vietą įvairiems pardavėjams. Taip suteikiama galimybė
pirkėjams vienoje parduotuvėje surasti įvairių prekių. 

Reklamos vietos pardavimas.
Tai dažniausiai sutinkamas pajamų gavimo būdas 

virtualiojoje rinkoje. Internetinėje svetainėje pateikiama 
įvairios paslaugos ar informacija nemokamai, tačiau 
svetainės lankytojai už tai susimoka savo dėmesiu, 
matydami svetainėje patalpintas internetinės antraštes. 
Šis būdas savo kilme labiausiai derinasi su viena iš
interneto savybių – nemokamumu. Būtent šiose 
svetainėse internautams nereikia mokėti už gaunamas 
paslaugas.



R. Gatautis ir E. Vitkauskaitė 51S191B106 Elektroninis verslas

Pajamų gavimo būdai (2)

Informacijos apie vartotojų poelgius pardavimas
Duomenys apie vartotojus ir jų pirkimo įpročius yra labai 

vertingi. Tokių duomenų vertė labai išauga, jeigu jie 
išanalizuojami ir atrenkami tik tie vartotojai, kurie priklauso 
įmonės potencialiam vartotojų ratui. Tokiems klientams 
reikia pateikti vertingų paslaugų, kad šie sutiktų
registruotis ir pateikti apie save informaciją. Tačiau iškyla 
problema su gautu vartotojų duomenų pardavimu. 
Parduoti informaciją be klientų sutikimo yra draudžiama. 
Todėl suteikiamos paslaugos tikrai turi būti labai vertingos 
klientams, kad šie sutiktų atskleisti savo duomenis. 

Prekių, paslaugų ir informacijos pardavimas
Tai tiesioginis prekių pardavimas interneto pagalba.
Prenumerata
Šiuo atveju vartotojai moka už informacijos, esančios 

svetainėje, naudojimąsi. Tokią informaciją dažniausiai 
pateikia laikraščiai, žurnalai, tyrimų agentūros ir t.t.


