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PREKIAUTOJO RINKODAROS IŠTEKLIAI
„Bosch EXPERT“ sąrašo sudarymas

PRADĖKITE SUDARYTI „BOSCH EXPERT“ SĄRAŠĄ

Įsitikinkite, kad gaminio pavadinimas 
teisingas ir apima „EXPERT“

Nepamirškite įtraukti informacijos 
apie mašiną

Nepamirškite įtraukti gaminio pranašumų 
naudodami pranašumų piktogramas ir 
įtraukų tekstą

Nepamirškite įtraukti informacijos apie 
medžiagą

Naudokite ilgus aprašymus, kad 
suteiktumėte daugiau informacijos 
ir padėtumėte pirkėjams

Įtraukite gaminio (supakuoto ir 
nesupakuoto) nuotraukų, naudojimo 
nuotraukų ir vaizdo įrašų, kad 
parodytumėte, kaip naudojami gaminiai

„EXPERT SDS plus- 7“ 
Betono grąžtai

Galima naudoti iki 3 kartų ilgiau nei 
standartinius smūginius grąžtus

Statybos darbų profesionalams, kuriems reguliariai reikia gręžti betoną 
ir gelžbetonį, pvz., atliekant tvirtinimo ir įrengimo darbus, puikiai 
tinka „Bosch Expert SDS plus-7X“ smūginis grąžtas, užtikrinantis 
neprilygstamą našumą, patikimumą ir ilgaamžiškumą. Tai yra „SDS plus“ 
perforatoriaus grąžtų „Expert“ priedas.

PERFORATORIAUS GRĄŽTAMS

Itin ilga naudojimo trukmė gręžiant gelžbetonį

Itin ilgalaikis grąžtas, pagamintas taikant „BOSCH Carbide Technology“.

Medžiaga



PREKIAUTOJO RINKODAROS IŠTEKLIAI
Padidinkite pardavimą internetu pasinaudodami „Bosch“ teikiamais 
dėmesį patraukiančiais rinkodaros ištekliais

PREKIAUTOJO 
RINKODAROS 
IŠTEKLIŲ GALIA

+ 44 %
Padidėjęs ketinimas 
pirkti naudojant 
gaminio reklamjuostes

+ 25 %
Išaugęs pardavimas internetu 
naudojant gaminio nuotraukas 
ir vaizdo įrašus

+ 45 %
Geresnis bendravimas 
su pirkėju naudojant 
infografiką

+ 45 %
Išaugęs pardavimas naudojant 
gerai sukurtą el. laišką

+ 50 %
Padidėjęs ketinimas 
pirkti naudojant tikslinio 
gaminio puslapį 

+ 50 %
Išaugęs pardavimas 
naudojant  
„Search Ads“

+ 200 %
Išaugęs apsilankymų 
parduotuvėje skaičius 
naudojant reklamjuostesŠaltinis: Hubspot.com

BUY NOW

+ 75 %
Išaugęs apsilankymų 
parduotuvėje skaičius 
naudojant socialinius tinklus

SUPRATIMAS

APTARIMAS

PERĖJIMASPRADĖKITE KELIONĘ



PREKIAUTOJO RINKODAROS IŠTEKLIAI
Naudotojo kelionė

Turinys, kuriuo bus atkreiptas jūsų pirkėjų 
dėmesys pristatant naują pasiūlymą.

1. SUPRATIMAS

Turinys, kuriuo pirkėjui suteikiama informacija 
apie „EXPERT“ ir įtikinama jį pasirinkti.

2. APTARIMAS

Turinys, kuriuo įtikinama pirkėją,  
kad jis įsigyja tinkamą gaminį.

BUY NOW

3. PERĖJIMAS



PREKIAUTOJO RINKODAROS IŠTEKLIAI

Naudokite supratimo etapo turinį, kad 
pritrauktumėte savo naudotojo dėmesį 
ir pristatytumėte jam „EXPERT“ – naują 
geriausios klasės „Bosch“ priedų asortimentą.

Atsisiųskite supratimo etapo išteklius:

Internetinės reklamjuostės
El. laiškų šablonai
Kampanijos nukreipimo puslapis
Socialiniai tinklai

Atsisiųsti viską

1. SUPRATIMAS

Supratimo etapo ištekliai

Kaip naudoti ištekliusPeržiūrėti išteklius

PREKIAUTOJO RINKODAROS IŠTEKLIAI

http://media.bosch-pt.com/ac/dealer-assets/expert/lt/LT_Awareness_banners.zip
http://media.bosch-pt.com/ac/dealer-assets/expert/lt/LT_Awareness_Emailtemplate.zip
http://media.bosch-pt.com/ac/dealer-assets/expert/lt/LT_Awareness_Landingpage.zip
http://media.bosch-pt.com/ac/dealer-assets/expert/lt/LT_Awareness_Social_Media.zip
http://media.bosch-pt.com/ac/dealer-assets/expert/lt/LT_Awareness_Download_all.zip


PREKIAUTOJO RINKODAROS IŠTEKLIAI
Supratimo ištekliai

Supratimo nukreipimo puslapis Supratimo žiniatinklio reklamjuostėsSupratimo el. laiškas

PERŽIŪRĖTI IŠTEKLIUS

Kaip naudoti išteklius



PREKIAUTOJO RINKODAROS IŠTEKLIAI
Supratimo ištekliai

KAIP NAUDOTI
Supratimo žiniatinklio reklamjuostė Supratimo nukreipimo puslapis

Supratimo reklamjuostė

Supratimo el. laiškas

Pritraukite naudotojo dėmesį naudodami supratimo išteklius Susiekite reklamjuostes su supratimo 
nukreipimo puslapiu



PREKIAUTOJO RINKODAROS IŠTEKLIAIPREKIAUTOJO RINKODAROS IŠTEKLIAI
Aptarimo etapo ištekliai

2. APTARIMAS
Naudokite aptarimo etapo išteklius, kad pateiktumėte 
naudotojams neginčijamų argumentų ir suteiktumėte 
jiems informacijos apie „Bosch EXPERT“ bei 
įtikintumėte juos jį pasirinkti.

Atsisiųskite aptarimo etapo išteklius:

Internetinės reklamjuostės
El. laiškų šablonai
Kampanijos nukreipimo puslapis
Socialiniai tinklai

Atsisiųsti viską

Kaip naudoti ištekliusPeržiūrėti išteklius

http://media.bosch-pt.com/ac/dealer-assets/expert/lt/LT_Consideration_Online_Banners.zip
http://media.bosch-pt.com/ac/dealer-assets/expert/lt/LT_Consideration_Emailtemplates.zip
http://media.bosch-pt.com/ac/dealer-assets/expert/lt/LT_Consideration_Landingpage.zip
http://media.bosch-pt.com/ac/dealer-assets/expert/lt/LT_Consideration_Social_Media.zip
http://media.bosch-pt.com/ac/dealer-assets/expert/lt/LT_Consideration_Download_all.zip


PREKIAUTOJO RINKODAROS IŠTEKLIAI
Aptarimo ištekliai

PERŽIŪRĖTI IŠTEKLIUS

Aptarimo statinės žiniatinklio reklamjuostės Aptarimo animuotos žiniatinklio reklamjuostės



PREKIAUTOJO RINKODAROS IŠTEKLIAI
Aptarimo ištekliai

PERŽIŪRĖTI IŠTEKLIUS
El. laiškų šablonai Kampanijos nukreipimo puslapiai 



PREKIAUTOJO RINKODAROS IŠTEKLIAI
Aptarimo ištekliai

PERŽIŪRĖTI IŠTEKLIUS

Kaip naudoti išteklius

Į gaminį nukreipta infografika Į gaminį nukreipta infografika Į gaminį nukreipta infografika



PREKIAUTOJO RINKODAROS IŠTEKLIAI
Aptarimo ištekliai

KAIP NAUDOTI
Gaminio puslapis

Ketinimo pirkti žiniatinklio reklamjuostė

Naudokite aptarimo reklamjuostes, kad reklamuotumėte tikslinį gaminį

Susiekite reklamjuostę su gaminio puslapiu



PREKIAUTOJO RINKODAROS IŠTEKLIAI
Aptarimo ištekliai

KAIP NAUDOTI

Gaminio puslapisKampanijos nukreipimo puslapiai 
Į gaminį nukreiptas 
el. laiškas

Naudokite į gaminį nukreiptus el. laiškus, kad nukreiptumėte 
naudotojus į gaminį nukreiptus nukreipimo puslapius

Nuoroda į gaminių puslapius, kuriuose naudotojai 
gali įsigyti gaminį



PREKIAUTOJO RINKODAROS IŠTEKLIAI
Aptarimo ištekliai

KAIP NAUDOTI
Į gaminį nukreipta infografika (socialiniai tinklai)

Į gaminį nukreipta infografika 
(prekiautojo svetainė)

Gaminio puslapis

Nuoroda į gaminių puslapius, kuriuose naudotojai 
gali įsigyti gaminį

Naudokite infografiką, 
kad pabrėžtumėte 
gaminio pranašumus



PREKIAUTOJO RINKODAROS IŠTEKLIAI
Aptarimo ištekliai

KAIP NAUDOTI
Pasirinkite raktažodžius (paieškos sistema)

Pasirinkite raktažodžius (prekiautojo svetainė)

Gaminio puslapis

Įtraukite raktažodžius, pateikiamus gaminių puslapiuose, 
kad padėtumėte naudotojams rasti gaminius per „Google“ 
ir jūsų parduotuvėje



PREKIAUTOJO RINKODAROS IŠTEKLIAIPREKIAUTOJO RINKODAROS IŠTEKLIAI
Perėjimo etapo ištekliai

Atsisiųskite asortimento apžvalgos turinį:

Abrazyvinės medžiagos Mašinų ir sistemų priedai
Pjovimas ir šlifavimas Daugiafunkcių įrankių priedai
Grąžtai Pjūklo pjūkleliai
Cilindrinis pjūklas

Atsisiųsti viską

3. PERĖJIMASBUY NOW

Perėjimo etapo ištekliai apima visą svarbią pirkimo 
informaciją, kuria naudotojai įtikinami, kad jie įsigyja 
tinkamą gaminį: gaminių aprašymus, naudojimo 
nuotraukas ir vaizdo įrašus, gaminio ir pakuotės 
nuotraukas, informaciją apie medžiagą ir pan. 

Peržiūrėti išteklius

https://www.bosch-professional.com/dealerassets/Product-Excels/abrasives/lt/lt/
https://www.bosch-professional.com/dealerassets/Product-Excels/machine-and-system-accessories/lt/lt/
https://www.bosch-professional.com/dealerassets/Product-Excels/cutting-and-grinding/lt/lt/
https://www.bosch-professional.com/dealerassets/Product-Excels/multitool-accessories/lt/lt/
https://www.bosch-professional.com/dealerassets/Product-Excels/drill-bits/lt/lt/
https://www.bosch-professional.com/dealerassets/Product-Excels/saw-blades/lt/lt/+
https://www.bosch-professional.com/dealerassets/Product-Excels/hole-saw/lt/lt/
https://www.bosch-professional.com/dealerassets/Product-Excels/lt/lt/


PREKIAUTOJO RINKODAROS IŠTEKLIAI

Gaminio nuotraukos Naudojimo nuotraukos

Perėjimo ištekliai

PERŽIŪRĖTI IŠTEKLIUS Gaminio puslapis

Spindulinė diagrama Animacijos Vaizdo įrašai



PREKIAUTOJO RINKODAROS IŠTEKLIAIPREKIAUTOJO RINKODAROS IŠTEKLIAI
Išteklių atsisiuntimas

Pereiti prie turto

IŠTEKLIŲ ATSISIUNTIMAS

Atsisiųskite visų etapų išteklius:

Internetinės reklamjuostės

Nukreipimo puslapių šablonai

Paieškos raktažodis

El. laiškų šablonai

Socialinių tinklų ištekliai
Redakcinis turinys



PREKIAUTOJO RINKODAROS IŠTEKLIAI
Išteklių atsisiuntimas

INTERNETINĖS REKLAMJUOSTĖS

Atsisiųsti viską Atsisiųsti viską

Atsisiųsti statines reklamjuostes Atsisiųsti statines reklamjuostes
Atsisiųsti animuotas reklamjuostes Atsisiųsti animuotas reklamjuostes

Supratimo reklamjuostės Gaminių reklamjuostės

http://media.bosch-pt.com/ac/dealer-assets/expert/lt/LT_Awareness_banners.zip
http://media.bosch-pt.com/ac/dealer-assets/expert/lt/LT_Consideration_Online_Banners.zip
http://media.bosch-pt.com/ac/dealer-assets/expert/lt/LT_Awareness_banners_static.zip
http://media.bosch-pt.com/ac/dealer-assets/expert/lt/LT_Consideration_banners_static.zip
http://media.bosch-pt.com/ac/dealer-assets/expert/lt/LT_Awareness_banners_dynamic.zip
http://media.bosch-pt.com/ac/dealer-assets/expert/lt/LT_Consideration_banners_animated.zip


PREKIAUTOJO RINKODAROS IŠTEKLIAI
Išteklių atsisiuntimas

EL. LAIŠKŲ ŠABLONAI
Supratimo el. laiškas

Į darbą su metalu 
nukreiptas el. laiškas

Į statybos veiklą nukreiptas 
el. laiškas

Į darbą su mediena 
nukreiptas el. laiškas

Atsisiųsti viską Atsisiųsti viską Atsisiųsti viską Atsisiųsti viską

http://media.bosch-pt.com/ac/dealer-assets/expert/lt/LT_Awareness_Emailtemplate.zip
http://media.bosch-pt.com/ac/dealer-assets/expert/lt/LT_Construction-focused_email.zip
http://media.bosch-pt.com/ac/dealer-assets/expert/lt/LT_Metal-focused_email.zip
http://media.bosch-pt.com/ac/dealer-assets/expert/lt/LT_Wood-focused_email.zip


PREKIAUTOJO RINKODAROS IŠTEKLIAI
Išteklių atsisiuntimas

NUKREIPIMO PUSLAPIŲ ŠABLONAI
Supratimo nukreipimo puslapis

Į darbą su metalu nukreiptas 
nukreipimo puslapis

Į statybos veiklą nukreiptas 
nukreipimo puslapis

Į darbą su mediena nukreiptas 
nukreipimo puslapis

Atsisiųsti viską Atsisiųsti viską Atsisiųsti viską Atsisiųsti viską

http://media.bosch-pt.com/ac/dealer-assets/expert/lt/LT_Awareness_Landingpage.zip
http://media.bosch-pt.com/ac/dealer-assets/expert/lt/LT_Construction-focused_landingpage.zip
http://media.bosch-pt.com/ac/dealer-assets/expert/lt/LT_Metal-focused_landingpage.zip
http://media.bosch-pt.com/ac/dealer-assets/expert/lt/LT_Wood-focused_landingpage.zip


PREKIAUTOJO RINKODAROS IŠTEKLIAI
Išteklių atsisiuntimas

REDAKCINIO TURINIO Į GAMINĮ NUKREIPTA INFOGRAFIKA
Infografika Infografika Infografika 

Atsisiųsti viską Atsisiųsti viską Atsisiųsti viską

http://media.bosch-pt.com/ac/dealer-assets/expert/lt/1_The_Long_Life_Advantage_Drill_bit.zip
http://media.bosch-pt.com/ac/dealer-assets/expert/lt/2_The_Long_Life_Advantage_Recip_saw_blade.zip
http://media.bosch-pt.com/ac/dealer-assets/expert/lt/3_The_Bosch_Carbide_Advantage.zip


PREKIAUTOJO RINKODAROS IŠTEKLIAI
Išteklių atsisiuntimas

REDAKCINIO TURINIO Į GAMINĮ NUKREIPTA INFOGRAFIKA
Infografika Infografika Infografika 

Atsisiųsti viskąAtsisiųsti viską Atsisiųsti viską

http://media.bosch-pt.com/ac/dealer-assets/expert/lt/5_Why_Bosch_Carbide_is_Better.zip
http://media.bosch-pt.com/ac/dealer-assets/expert/lt/4_The-Bosch-Innovation-Advantage.zip
http://media.bosch-pt.com/ac/dealer-assets/expert/lt/6_The_Self-Sharpening_Disc.zip


PREKIAUTOJO RINKODAROS IŠTEKLIAI
Išteklių atsisiuntimas

SOCIALINIŲ TINKLŲ IŠTEKLIAI
Specialiai „Facebook“ pritaikytas dydis Specialiai „Instagram“ pritaikytas dydis

Atsisiųsti viską

„Facebook“ stačias vaizdo įrašas (1280 x 720)

„Facebook“ gulsčias (1200 x 628)

„Facebook“ įrašas (1200 x 1000)

Atsisiųsti viską

„Instagram“ istorija (16:9)

„Instagram“ įrašas

http://media.bosch-pt.com/ac/dealer-assets/expert/lt/LT_Social_Media_Facebook.zip
http://media.bosch-pt.com/ac/dealer-assets/expert/lt/LT_Social_Media_Instagram.zip


PREKIAUTOJO RINKODAROS IŠTEKLIAI
Išteklių atsisiuntimas

RAKTAŽODŽIAI, SKIRTI PAIEŠKOS SISTEMOMS IR PAIEŠKAI 
PARDUOTUVĖJE

> ATSISIŲSTI

ABRAZYVINĖS  
MEDŽIAGOS

> ATSISIŲSTI

MAŠINŲ IR SISTEMŲ 
PRIEDAI

> ATSISIŲSTI

DAUGIAFUNKCIŲ  
ĮRANKIŲ PRIEDAI

> ATSISIŲSTI

CILINDRINIAI PJŪKLAI

> ATSISIŲSTI

PJŪKLO PJŪKLELIAI

> ATSISIŲSTI

PJOVIMAS

> ATSISIŲSTI

ŠLIFAVIMAS

> ATSISIŲSTI

GRĄŽTAI

Atsisiųsti viską

http://media.bosch-pt.com/ac/dealer-assets/expert/lt/LT_Dealer-keywords-Abrasives.zip
http://media.bosch-pt.com/ac/dealer-assets/expert/lt/LT_Dealer-keywords-Machine-and-System-Accessories.zip
http://media.bosch-pt.com/ac/dealer-assets/expert/lt/LT_Dealer-keywords-Multitool-Accessories.zip
http://media.bosch-pt.com/ac/dealer-assets/expert/lt/LT_Dealer-keywords-Hole-Saws.zip
http://media.bosch-pt.com/ac/dealer-assets/expert/lt/LT_Dealer-keywords-Saw-Blades.zip
http://media.bosch-pt.com/ac/dealer-assets/expert/lt/LT_Dealer-keywords-Cutting.zip
http://media.bosch-pt.com/ac/dealer-assets/expert/lt/LT_Dealer-keywords-Grinding.zip
http://media.bosch-pt.com/ac/dealer-assets/expert/lt/LT_Dealer-keywords-Drill-Bits.zip
http://media.bosch-pt.com/ac/dealer-assets/expert/lt/LT_Dealer-keywords-DownloadAll.zip


PREKIAUTOJO RINKODAROS IŠTEKLIAI
„Bosch Expert“ asortimento apžvalgos ir gaminių sąrašo sudarymo turinys

„BOSCH EXPERT“ ASORTIMENTO APŽVALGOS IR GAMINIŲ SĄRAŠO 
SUDARYMO TURINYS

> ATSISIŲSTI
Abrazyvinės medžiagos

> ATSISIŲSTI
Pjovimas ir šlifavimas

> ATSISIŲSTI
Grąžtai

> ATSISIŲSTI
Daugiafunkcių įrankių priedai

> ATSISIŲSTI
Cilindriniai pjūklai

> ATSISIŲSTI
Mašinų ir sistemų priedai

> ATSISIŲSTI
Pjūklo pjūkleliai

Atsisiųsti viską

https://www.bosch-professional.com/dealerassets/Product-Excels/abrasives/lt/lt/
https://www.bosch-professional.com/dealerassets/Product-Excels/cutting-and-grinding/lt/lt/
https://www.bosch-professional.com/dealerassets/Product-Excels/drill-bits/lt/lt/
https://www.bosch-professional.com/dealerassets/Product-Excels/multitool-accessories/lt/lt/
https://www.bosch-professional.com/dealerassets/Product-Excels/hole-saw/lt/lt/
https://www.bosch-professional.com/dealerassets/Product-Excels/machine-and-system-accessories/lt/lt/
https://www.bosch-professional.com/dealerassets/Product-Excels/saw-blades/lt/lt/
https://www.bosch-professional.com/dealerassets/Product-Excels/lt/lt/
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