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Jo ciešāk abi sadarbojas, jo spēcīgāks ir zīmols!
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Situāciju nosaka cena, 
pieejamība, izplatība –
tirgus faktori kavē zīmola 
izaugsmi atbilstoši tā
pozīcijai cilvēku prātos 

Zīmola izmantošanu kavē
vai nu zema atpazīstamība, 
vai vājš novērtējums, vai 
vēlmes sākt to izmantot 
trūkums

Lai optimizētu zīmola panākumus, 
ir jāsaprot atšėirības 
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Tradicionālais zīmolu attiecību mērījums
Lojalitāte

Galvenokārt uzvedības diktēta

Zīmoli – pakalpojumi, kas ir 
izmantoti atkal un atkal

Mēra to, ko cilvēki jau ir izdarījuši vai 
saka, ka darīs turpmāk

BET! Pagātnes pieredze vai 
iedomātā nākotnes uzvedība nav tas 
labākais nākotnes uzvedības 
rādītājs! 
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TNS zīmolu attiecību mērījums
Piesaistība zīmoliem 

Psiholoăiskā piesaistība 
zīmoliem

Skatās ne tikai to, ko lietotāji 
dara, bet arī uz to, kā viĦi jūtas 

Labāk nosaka turpmākās 
uzvedības rādītājus
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Conversion Model™ piesaistības mērījums 
Pielieto 3 rādītājus 

Atbilstība lietotāja 
vajadzībām

Zīmolu izvēles 
svarīgums

Konkurējošo zīmolu 
pievilcīgums
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LIETOTĀJI NELIETOTĀJI

Piesaistītie 
lietotāji

Nepiesaistītie 
lietotāji 

Atvērtie 
nelietotāji 

Nepieejamie 
nelietotāji

Nostiprinājušies Vidēji 
piesaistītie 

Vāji 
piesaistītie 

Pieejamie Svārstīgie Drīzāk 
nepieejamie

Viegli 
zaudējamie

8 segmenti tālāk tiek sagrupēti 4 pamata segmentos: 

Conversion ModelTM segmentē cilvēkus vienā no astoĦiem segmentiem saskaĦā
ar viĦu attiecību spēcīgumu ar dažādiem zīmoliem

Noteikti 
nepieejamie 

Conversion Model™ analīze 
4 pamata segmenti
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Noteikti rekomendētu

Augsta kvalitāte 

Nopirktu bez domāšanas 

Garšo labi 

100% sula

Labs man un manai ăimenei 

Garšo kā svaigi izspiests

Veselīgs 

Gatavots no svaigas sulas 

Ir vērts maksāt vairāk 

Svaigs 

Atbilst manai diētai

Dabisks

Barojošs

Zīmols A

Zīmols B

Klasiskās zīmola asociācijas neuzrāda būtiskas atšėirības
Piemērs ar sulu zīmoliem 
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Ir pagājuši tie laiki, kad zīmols savu 
atšėirību noteica ar funkcionālām 

produkta iezīmēm…

Efektīvs zīmols uzrunā gan prātu, gan sirdi! 

…šodienas veiksmīgie zīmoli 
veido attiecības ar saviem 

patērētājiem
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“Es braucu ar BMW, jo tas 
ir labi uzbūūūūvēēēēts, stilīīīīgs, ar 

labu kvalitāāāāti, drošs, ar 
zemu amortizāāāāciju”

Patērētāji zīmolus uztver citā līmenī...
Kāds ir BMW tēls?

“Patērētāji neuzvedas, kā viņi 
saka, viņi nesaka, ko viņi 

domā, un viņi nedomā, ko jūt”
David Ogilvy
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Kāpēc zīmola tēls ir jāmēra ar projektīvām metodēm?
Lai sasniegtu emocionālo līmeni! 

Precīzs, 
ārējs 

Netiešs, 
iekšējs 

Lai nomērītu emocijas, ir nepieciešamas projektīvās metodes 
un personības ietvars 

BRAND IMAGE

PRODUKTA IEZĪMES; garša, 
tehnoloăijas, viduvējs utt. 

SOCIĀLĀS VĒRTĪBAS; ăimene, 
tradicionāls, jauns, moderns utt. 

EMOCIJAS; zīmola personība –
jautrs, nopietns, atvērts, utt. 

EMOCIJAS

SOCIĀLĀS 
VĒRTĪBAS

PROUKTA IEZĪMES

ZĪMOLA TĒLS
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Stratēăiskais ieskats
Zīmolu emocionālais pozicionējums, Vācijas piemērs

Mercedes C-klase

BMW 3.sērija
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Kāds ir reklāmas potenciāls? 
Vai ir vērts ieguldīt tieši šādā reklāmā? 

Tradicionālās metodes: fokusētas uz reklāmu, taktiskās

Reklāmas spēja izlauzties

Patikšana

Zīmolojums 

Pirkšanas nodoms/ pirms-pēc izvēles 
pārmaiĦas

Īslaicīga pārdošanas 

efekta mērījums

Procentuālās 

normas 

rekomendāciju 

izveidei

AdEval™: Zīmola orientēts, stratēăisks 

Reklāmas spēja pozicionēt zīmolu 
emocionālā ietvarā

Reklāmas spēja iesaistīt un motivēt 
cilvēku 

Reklāmas spēja ietekmēt iekšējās un 
ārējās attieksmes 

Spēks prātā

Izskaidro caur 

piesaistības 

zīmolam prizmu 

Diagnostika 

rekomendāciju 

izveidei
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Paskatīties tālāk par pamanāmību
AdEval™ skala 

MOTIVĒMOTIVĒ

IESAISTAIESAISTA

ZĪMOLSZĪMOLS

ZIĥOJUMSZIĥOJUMS

UZMANĪBAUZMANĪBA

SASNIEGŠANASASNIEGŠANA

Paskatīties tālāk par pamanāmībuPaskatīties tālāk par pamanāmību
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Pamanāmība pati par sevi negarantē veiksmīgu reklāmu! Pamanāmība pati par sevi negarantē veiksmīgu reklāmu! 

Laiks

Reklāmas pamanāmība
Reklāmas versija A

Laiks

Reklāmas pamanāmība
Reklāmas versija B

0

10

20

30

40

50 Motivācija 

Iesaistība

Tikai atveide

0

10

20

30

40

50
Motivācija
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Augstāka motivācija un iesaistība

Paskatīties tālāk par pamanāmību
Redzēt iesaistību un motivāciju 
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Zīmola lietotājus reklāma vairāk motivē
nekā nelietotājus

Pat zīmola lietotāju grupā piesaistības zīmolam 
stiprums ietekmē reakciju uz reklāmu – jo 

piesaistītāks lietotājs, jo augstāka motivācija

Lietotāji Nelietotāji

Spēcīgs Vājš

Spēka prātā spēcīgums

Reklāmas radītās motivācijas analīze 
Attiecības ar zīmolu ietekmē motivāciju 

Reklāma labi motivē
pieejamos nelietotājus! 
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Zīmola snieguma uzlabošanas izpēte 
Nākotnes potenciāla mērīšana 
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FutureView™ ir modelis, kas 
identificē tos cilvēkus, kuri 
veidos Jūsu tirgus nākotni
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1. ViĦi augstu vērtē visu savu pirkumu un pieredzes autentiskumu un 

oriăinalitāti

2. ViĦi ir labi informēti un Ĝoti pamatīgi iesaistīti zīmolos, precēs un 
pakalpojumos, kurus tie patērē

3. ViĦi ir individuālisti – visu dara tā, „kā viĦiem patīk”, un arvien vairāk 
pieprasa, lai uzĦēmumi darītu tāpat

4. ViĦiem ir maz laika, un vērtība ir tam, kas viĦiem to ietaupa

5. ViĦi ir sociāli atbildīgi un pauž savus ētiskos uzskatus, kad jāizvēlas 
preces vai zīmoli

6. ViĦi ir zinātkāri, atvērti un labi uztver jaunas idejas

7. ViĦi aizstāv jaunas idejas, kad tās izplatās pasaulē – stāsta par tām 
citiem

7 nākotni virzošo patērētāju raksturojumi:

Jaunais 
patērnieciskums

ZiĦkārība un 
aizstāvība
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Neietekmīgie atpalicēji

Jaunie patērētāji
(Informēti, aktīvi)

(Neinformēti, pasīvi)

Vecie patērētāji

Nākotnes virzītāji

Nākotnes veidotāji

Šodienas patērētāji

Vakardienas patērētāji

Pērnie patērētāji

Zinātkāres un aizstāvības raksturīgums
Ietekmīgie agrīnie jaunumu pieĦēmēji

Nākotnes veidošanas hierarhiskais modelis
5 segmenti 

Izpratne, kā šie nākotnes 
patērētāji atšėiras no 
pārējiem, dod mums 

atskārsmi par nākotnes  
iespējām 



30

Konkurents

Klienta zīmols X
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Konkurents
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Nākotnes iespējas

Klienta zīmola Z potenciāls ir 
visaugstākais, vienkārši līdz šim tas netika 
pietiekoši atbalstīts no mārketinga puses

Nākotnes potenciāla mērīšanas piemērs
Zīmolu portfeĜa attīstības plānošana tirgū



Zīmola snieguma uzlabošanas izpēte 
Korporatīvās reputācijas izpēte



32

TRI*M Korporatīvās reputācijas Indekss
- 3 dimensiju pieeja -

� Izcila produktu
un pakalpojumu kvalitāte

� Finansiālie panākumi

TRI*MTRI*M
KorporatKorporatīīvvāāss
reputreputāācijascijas

IndekssIndekss

� Attieksmes 
labvēlīgums

� Uzticēšanās

“laba“ “slikta"
Reputācija

VispVispāārrēējjāā reputreputāācijacija

KompetenceKompetence EmocionEmocionāālais lais 
pievilcpievilcīīgumsgums
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UzĦēmējdarbības
vide

Veselības
aprūpe

Politiskās
partijas

Visbiežāk
apmeklētais
lielveikals

Pamat banka
Galvenais
telefona
sakaru

sniedzējs

Pasts

Korporatīvās reputācijas indekss Latvijā
Latvijas iedzīvotāju vērtējums, 2005.gads

Latvija, bāze: 501 intervija



R  I  S  C

Vai ir vēl kāds jaunums?
Vērtību pētījums RISC tuvojas! 
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Vērtību pētījums Baltic RISC 
Iedzīvotāju aptauja, 2008.gada pavasaris 

RISC – Risc International izstrādāta licencēta pētniecības metodoloģija, kuras pamatā ir pētnieku 
M.Rokeach un S.Schwartz vērtību teorijas

Baltijas iedzīvotāju vērtību pētījums RISC notiks 2008. gada janvārī-februāri, rezultāti pieejami – no aprīļa 

Katrā valstī tiks intervēti 1.000 cilvēki vecuma grupā no 15 līdz 74 gadiem

Pamata atskaitē par Latvijas/ Lietuvas/ Igaunijas iedzīvotāju vērtībām ir iekļauta:

Iepazīstināšana ar RISC sistēmu

Analīze par Latvijas/ Lietuvas/ Igaunijas iedzīvotāju prioritāšu izmaiņām pēdējo gadu laikā
Vērtīborientācija Latvijā/ Lietuvā/ Igaunijā:

- Cik lielā mērā iedzīvotāji pieņem dažādas vērtības (aptuveni 30 vērtību tendences)

- Galveno vērtību segmentu apraksts: 5 segmenti un 10 šūnas

- Vērtības dažādās sociāli demogrāfiskajās grupās
Pievienojot RISC 2008 savus jautājumus, Jūs varat noskaidrot:

Kas iedzīvotājiem ir svarīgs? 

Kāpēc cilvēki izvēlas Jūsu zīmolu/ pakalpojumus? 

Vai Jūsu uzņēmuma mārketings atbilst Jūsu esošo un potenciālo klientu vērtībām?

Kā Jums vajadzētu komunicēt ar Jūsu esošajiem un potenciālajiem klientiem?

Pēdējais termiņš, līdz kuram iespējams pievienoties RISC pētījumam - 2007.gada 21.decembris

R  I  S  C



Papildus informācija:
Ilva Pudule
TNS Latvia 
Vecākā projektu direktore
e-pasts: ilva.pudule@tns.lv 
Tel: 67 09 63 00

Paldies! 
Jautājumi? 


