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Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis leidinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl

Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.
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Projekto tikslas

Projekto „Moterų iš etninių mažumų įgalinimas per socialinio verslo

įmones“ (EMwoSE) tikslas – padidinti moterų iš etninių mažumų

užimtumą, suteikiant joms žinias, praktinius įgūdžius ir konsultacijas,

reikalingas norint įsitraukti į socialinio verslo įmonių pasaulį.

Siekdama šio ambicingo tikslo, EMwoSE projekto komanda atsižvelgė į

kliūtis, su kuriomis potencialiai susiduria sudėtingomis sąlygomis gyvenanti

moteris: dabartinės įsidarbinimo sąlygos, įgūdžių spragos, psichologinės ir

kultūrinės kliūtys.

v



Turinys
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Įvadas
Mokymosi tikslai
Marketingo kompleksas
Marketingo kompleksas ir inovacijos
Literatūros sąrašas



Įvadas
Suvokimo trūkumas 

Kodėl akademinė 
literatūra atskleidžia, kad 
daugumai socialinio verslo 
įmonių vadovų trūksta 
gilesnio supratimo apie 
tvarumą?
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• Pirmiausia, taip yra todėl, kad 
socialinio verslo įmonės turi 
daugiasluoksnius tikslus, kurie 
yra daug sudėtingesni nei 
paprastų komercinių bendrovių, 
tačiau jos turi maksimaliai 
padidinti pelną, kad susidurtų su 
aršia komercinių bendrovių 
konkurencija.

• Antra, socialinio verslo įmonės 
tikslai skatinti labdarą ir gauti 
pelną yra įvairialypiai, juos sunku 
įgyvendinti ilguoju laikotarpiu.



MOKYMOSI TIKSLAI
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Modulio pabaigoje dalyviai gebės atlikti šias užduotis:

1) Apibūdinti inovacijų atliekamą vaidmenį siekiant socialinio verslo įmonės 

tvarumo;

2) Apibūdinti technologinių pokyčių vaidmenį socialinio verslo įmonėms;

3) Išvardyti marketingo komplekso inovacijas ir kitas socialinio verslo įmonių 

inovacijų dimensijas;

4) Socialinio verslo įmonėje atpažinti marketingo komplekso inovacijų 

komercializavimo galimybes.



Inovacijų apibrėžimas
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Inovacijas galima apibrėžti kaip 
naujas idėjas, kūrybinį mąstymą ir 

geresnius sprendimus, atitinkančius 
esamus rinkos poreikius.

Inovacijos, naujos idėjos gali būti 
plačiai apibrėžiamos tam, kad apimtų 

begalę įvairių dalykų.

Inovacijos bus apibrėžtos atsižvelgiant 
į marketingo komplekso elementus.

Marketingo 
derinys „7P“ 

Produktas 
(angl. 

Product)

Reklama
(angl. 

Promotion)

Kaina
(angl. 
Price)

Vieta
(angl. Place)

Žmonės
(angl. People)

Procesas
(angl. 

Process)

Fiziniai 

elementai
(angl. 

Physical 
Evidence)



Indėlis – Procesas – Išeiga 
(angl. Input – process – output, IPO)
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Vertės sukūrimo įgūdžių
Permainų priėmimo įgūdžių

Nuolatinės pertvarkos įgūdžių 
Ilgalaikio planavimo įgūdžių 

Skaitmeninių įgūdžių

Inovacijų įgūdžiai susideda iš

ProcesasIndėlis



Tvarumas sąmoningomis pastangomis
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Sėkmingi tvarių socialinio verslo įmonių 
vadovai, priimdami sprendimus, mąsto 

apie ILGĄJĮ (ne trumpąjį) laikotarpį. 

Daugiau socialinio verslo įmonių yra 
pasirengusios prisiimti PAMATUOTAS 

RIZIKAS siekiant institucinio tikslo. 

Daugiau socialinio verslo įmonių įtraukia 
VEIKLOS METRIKĄ į investavimo procesą. 

Socialinio verslo įmonių tvarumas 
turėtų būti sutelktas į MARKETINGO 

KOMPLEKSO INOVACIJAS.

VizijaIdėjos

Inovacijos



Tvarumas ir inovacijos
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• Norint pasiekti socialinio verslo įmonės tvarumą reikalingi inovaciniai 
įgūdžiai.

• Tai apima visų socialinio verslo įmonių institucijų INOVACINĮ indėlį, 
INOVACIJŲ procesą ir INOVATYVUMO išeigą.

ProcesasIndėlis



Marketingo 
kompleksas
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Marketingo kompleksas 
čia apibrėžiamas kaip 

veiksnių derinys, kurį bet 
kuri socialinio verslo 

įmonė gali kontroliuoti, 
norėdama paskatinti 

klientus, vartotojus ir 
visuomenę pirkti savo 

produktus ir paslaugas 
(Kotler ir Keller, 2016) 

„7P“ 

Kaina

Produktas

Reklama

Žmonės

Vieta

Procesas

Fiziniai 
elementai

• Internetinė svetainė
• Turgavietė
• Internetinė parduotuvė

• Programinė įranga
• Turinys
• Paslaugos

• Personalas
• Pagalba klientams

• Analizė
• Pasirodymas
• Patvirtinimas

• Socialinės medijos
• Prekės ženklo 

dizainas
• Įsitraukimas

• Reklamavimas
• Ryšiai su 

visuomene
• Organinė

• Nemokama
• Vienkartinė
• Abonementas
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Marketingo derinys „7P“ (daugiau elementų)

Produktas

• Kiekybė
• Įvaizdis
• Prekinis 

ženklas
• Funkcijos
• Variantai
• Derinys
• Parama
• Klientų 

aptarnavimas
• Naudojimosi 

galimybė
• Prieinamumas
• Garantijos

Reklama

• Marketingo 
komunikacija

• Suasmeninta reklama
• Pardavimų reklama
• Viešieji ryšiai su 

visuomene
• Prekinis ženklas
• Tiesioginis 

marketingas

Kaina

• Pozicionavimas 
• Sąrašas
• Nuolaidos
• Kreditas
• Atsiskaitymo 

metodai
• Nemokami 

arba pridėtinės 
vertės 
elementai

Vieta

• Prekybos 
kanalai

• Pardavimų 
pagalba

• Kanalo numeris
• Segmentuoti 

kanalai

Žmonės

• Individai 
marketingo veikloje

• Individai, 
susisiekiantys su 

klientais
• Įdarbinimas
• Kultūra / įvaizdis
• Mokymai ir įgūdžiai
• Atlyginimas

Procesas

• Dėmesys klientui
• Į verslą 

orientuotas
• Naudojamos 

informacinės 
technologijos

• Dizaino elementai
• Moksliniai tyrimai 

ir plėtra

Fiziniai elementai

• Pardavimų / personalo 
kontaktinė patirtis su 
prekės ženklu

• Produkto pakuotė
• Internetinė patirtis



Marketingo inovacijų derinį sudaro bet kokia pagrindinė socialinio verslo įmonės veikla, susijusi su 
produktu, reklama, procesu, kaina, fiziniais elemenais, procesu ir žmonėmis,

kurie dar žinomi kaip „7P“ 

Marketingo derinys: INOVACIJOS

INOVACIJŲ 
charakteristikos

Tvarumas

Produkto, kuriuo siekiama 
išlaikyti poziciją esamoje 

rinkoje, žymus patobulinimas

Trikdymas

Technologijų ar naujo verslo 
modelis, sutrikdantis esamą 

rinką

Palaipsnis tobulinimas

Laipsniškas, nuolatinis esamų 
produktų ir paslaugų 

tobulinimas

Radikalumas

Technologinis proveržis, 
transformuojantis pramonę, 
dažnai sukuriant naują rinką



Mokymosi etapai

Pirmiausia reikia suprasti savo klientų poreikius bei patirtį 
marketingo komplekso požiūriu, reikia sukurti

bent po vieną inovatyvią veiklą iš kiekvieno „7P“ elementų.

Antrasis mokymosi etapas yra nustatyti sritis, kuriose anksčiau nurodytų „7P“ 
inovacijos turės didžiausią poveikį. Kadangi kiekviena socialinio verslo įmonė turi tam 

tikras ypatybes, susijusias su „7P“, kuris „7P“elementas yra labiausiai dominuojantis
Jūsų socialinio verslo įmonėje?

Po pirmojo ir antrojo mokymosi etapų trečiasis mokymosi etapas yra sukurti ir 
išbandyti inovatyvios veiklos (1 ir 2 punktai aukščiau) prototipus pasikartojimui 

ir tobulinimui



INOVACIJŲ tipai

1) Pirmasis yra laipsniškas papildomų inovacijų diegimas. Tai
yra labiausiai paplitusi socialinio verslo įmonių inovacinė
veikla.

1) Antroji yra proveržio inovacija, kuri įgyvendinama itin
greitai. Tokio tipo inovacijos vykdomos retai, kadangi joms
įgyvendinti reikia atsidavusio personalo ir didelių išteklių
(mokslinių tyrimų ir plėtros).



Produkto INOVACIJA
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Produkto INOVACIJOS pavyzdžiai

„Apple Inc.“ pateikia keletą žinomų produktų naujovių
pavyzdžių, įskaitant žaidimus keičiančias naujoves tokias kaip
„iTunes“, „iPod“, „iPhone“ ir „iPad“.



Vietos INOVACIJA
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Vietos INOVACIJOS pavyzdžiai

„Amazon“ sėkmę lemia inovatyvios pardavimo VIETOS
(KANALŲ) strategijos ir praktika.



INOVACIJOS (sėkmės bei nesėkmės pavyzdžiai)
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SĖKMĖ (inovatyvios paslaugos) – labdaros sektorius
Aplinkos apsaugos ne pelno siekianti organizacija (Vakarų Velso gamtos ištekliai)
tiesiogiai reaguodama į katastrofišką laukinių gyvūnų buveinių nykimą dėl dirbamos žemės Velso
kaime, organizacija sėkmingai padėjo panaikinti vietovių parkų degradacijos procesą be išlaidų.

NESĖKMĖ (be inovatyvių produktų) - komercinis sektorius
Vienas iš tokių komercinių organizacijų pavyzdžių buvo „Polaroid Instant Camera“, kuri tuo metu, kai į
mobiliuosius telefonus buvo įdiegti fotoaparatai, nesugebėjo diegti inovacijų ir galiausiai ją įsigijo
„Canon“.

NESĖKMĖ (be novatoriškų fizinių elementų) – komercinis sektorius
Kitas komercines kompanijas, tokias kaip „Rolls Royce“, įsigijo „Mercedes“, kuri sugebėjo gaminti 
automobilius, kuriuose įrengta daugiau informacinių technologijų, elektros ir automatikos.

Bet kuri socialinė ar komercinė įmonė gali visiškai pasimesti ir būti netvari be INOVACIJŲ.



7. Tips for using any platform
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INOVACIJOMS reikia…
Spustelėkite ant žemiau pateiktų nuorodų, norėdami peržiūrėti 
geriausius interviu (skaitmeniniai istorijų pasakojimai)

• Ilgalaikio planavimo įgūdžių
• Tinklų kūrimas ir bendradarbiavimo
• Informacinių technologijų ir 

skaitmeninių įgūdžių
• Inovatyvių pasiūlymų įgūdžių
• Didelės vertės produktų / paslaugų 

kūrimo
• Gebėjimo taikyti pokyčius
• Dėmesio nuolatiniams pasikeitimams

https://glyndwr.hosted.panopto.com/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=d2558339-cbc8-4816-a62d-abba00cec80e
https://glyndwr.hosted.panopto.com/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=3124f067-d1d0-4aa5-b693-abba00c38729
https://glyndwr.hosted.panopto.com/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=a14c6a2e-ffc4-4ed9-83fc-ac16011e017f
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https://emwose.eu/partners-stakeholders/archivio-della-memoria/
https://emwose.eu/partners-stakeholders/padagogische-hochschule-freiburg/
https://emwose.eu/partners-stakeholders/glyndwr-university/
https://emwose.eu/partners-stakeholders/vsi-inovaciju-biuras/
https://emwose.eu/partners-stakeholders/limerick-institute-of-technology/
https://emwose.eu/partners-stakeholders/uluslararasi-hayat-boyu-ogrenme-dernegi/
https://emwose.eu/partners-stakeholders/institute-of-entrepreneurship-development-ied/

