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Мазмуну

1. Мураска сезимтал маркетингге киришүү
• Мураска сезимтал маркетинг деген эмне?
• Мураска сезимтал маркетингдин эки деңгээли: 
жекече жана жамааттык

2. Брендинг жана сегментация
• Мурастын брендин түзүу үчүн маркетинг  
сунуштары

• Базар сегментациясы: мурасты сунуштоо үчүн
керектүү кардарларды табуу

3.Мураска сезимтал иш жүзүндөгү маркетинг
• продукция (инновация)
• орун (дистрибуция)
• баа
• алдыга сүрөө (промоушн)



Маркетингдеги негизги түшүнүк ‐ бул бренд: ири компаниялар кардарлар
алардын аталышы жана логотиби менен таанышып, аларга оң маани
бериши үчүн көп каражат жумшашат.



МММдин кадыр‐баркы:
материалдык эмес
ресурстар
МММге негизделген
Ишканалар үчүн бар

Жеке 
бренддер
: алар
жамаатты
к
МММдын
кадыр‐
баркын
кайрадан
көтөрө
алышат



Бренд логотиптен же 
соода маркасынан
айырмаланат
• Логотип ‐ бул бренд менен байланышкан
визуалдык белги. Кандайдыр бир мааниде, 
бул анын графикалык көрүнүшү.

• Соода белгиси интеллектуалдык менчик
укугу. Соода белгисин каттоодон өткөрүп, 
аны сиз каттаган товарлар жана кызматтар
менен кошо эч ким колдонбосун
камсыздай аласыз.

• МММ сыяктуу эле, бренд да материалдык
эмес актив болуп саналат. Анын мааниси
анын аталышы жөнүндө канча адам
билээрин, ал жөнүндө эмнелерди билерин
жана эгер алар ага оң баа берсе, ошону
билдирет.



Бренддин мааниси
маркетингге гана көз
каранды эмес

Бренддер коомдо жүгүртүлүп жатканда мааниге
ээ болушат. Убакыттын өтүшү менен бул
маанилер чындык катары кеңири кабыл алынат.

Рынокко жаңы чыккан бренддердин аталышы, 
логотиби жана өзгөчө дизайн өзгөчөлүктөрү
болушу мүмкүн ‐ бирок бренд азырынча
маданий түрдө жок.

Аталыштар, логотиптер жана дизайн 
өзгөчөлүктөрү бренддердин материалдык
белгилери болуп саналат, бирок брендде
азырынча окуя жок болгондуктан, бул
маркерлер "бош". Алар маанисиз.

Culture, Consumption 
and Marketing
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Бренддин
мааниси:
Аны ким 
жаратат? 

Бренддер, өнүмдү иштеп чыгуу, 
маркетингдик коммуникациялар жана
маркетингдик аралашманын башка 
элементтери (баа, бөлүштүрүү) аркылуу

Керектөөчүлөр, жеке, социалдык жана
коомдук практикалар аркылуу. Алар
продукт менен өз ара аракеттенишип, 
керектөөчүлөр чыныгы жашоодо жана
Интернетте бөлүшкөн окуяларды
жаратышат.

Башка катышуучулар (тараптар) 
(атаандаштар, жалпыга маалымдоо
каражаттары, популярдуу маданият, 
искусство дүйнөсү, саясат иштеп
чыгуучулар, коомдук уюмдар, …)

Culture, Consumption 
and Marketing

Diego Rinallo



Бренд мааниси биргелешип түзүлгөн
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Source: O. Iglesias, E. Bonet (2012), «Persuasive brand management: How managers can influence brand meaning when they are losing control over it», 
Journal of Organizational Change Management 25 (2), pp. 251‐64. http://dx.doi.org/10.1108/09534811211213937

Керектөөчү‐бренд мамилеси боюнча бренддин маанисин биргелешип түзүү

Брендди кайра чечмелөө цикли
мааниси негизделген
керектөө брендинин
тажрыйбасы жөнүндө

Менеджердик
сунушталган
бренддин
мааниси

Керектөөчүн
үн бренд 
мааниси
кабыл
алынган

Бренддин сенсордук чекиттери (бренддин кызматкерлери
жана башка бренд интерфейстери менен өз ара аракеттенүү)

Тышкы кызыкдар тараптар

Тышкы кызыкдар тараптардын
таасирине
негизделген бренд маанисин
чечмелөө цикли



Сунуштарыңыздын брендин белгилөөдө
айырмачылыктар маанилүү

Базардын эки негизги стратегиясы
бар:
Өнүмдү мүмкүн болушунча төмөнкү
баада сунуштоо (чыгымдардын
лидери)
Жакшыраак өнүмдү кымбат баада
сунуштоо (өнүмдүн
дифференциациясы)

Эки киреше алып келиши мүмкүн.

Эки стратегия дагы бир эле рынокто
жанаша жашашы мүмкүн. 
Продукцияны дифференциациялоо
мүмкүнчүлүктөрү чексиз.

Workshop on Intellectual Property for Women Entrepreneurs from Indigenous Peoples and Local Communities – WIPO, 
Genève, 15.11.2019 
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Башкача болгон жакшы



Ошондой эле, 
өнүмдөрүңүздү ар 
кандайча жарнамалоого
болот ‐ айрым учурларда
МММге  байланыштуу
элементтерге басым
жасоо менен

Workshop on Intellectual Property 
for Women Entrepreneurs  from 

Indigenous Peoples and Local 
Communities – WIPO, Genève, 

15.11.2019 

Diego Rinallo

Салттуу билимге жана
эзелтен бери келе

жаткан акылмандыкка
негизделген

Жергиликтүү 
жамааттардан келген 
жергиликтүү калк / 
адамдар тарабынан 

жасалган

Artisanal
(өнөр жай эмес)

Жергиликтүү өндүрүш Аялдар чыгарган
Чектелген айлана‐
чөйрөгө тийгизген

таасири

Биологиялык ар 
түрдүүлүккө салым

кошот

Туруктуу камсыздоо
тизмеги

Адилеттүү / этикалык / 
жашоону өзгөртөт

… Башкалар?



Келгиле, кокос майы менен мисал келтирели. Карагыла
бир эле өнүмдү ар кандай мүнөздө жайылтууга болот

Workshop on Intellectual Property for Women Entrepreneurs from Indigenous Peoples and Local Communities – WIPO, 
Genève, 15.11.2019 
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Сиздин максаттуу кардарларыңыз кимдер? 

Workshop on Intellectual Property 
for Women Entrepreneurs  from 

Indigenous Peoples and Local 
Communities – WIPO, Genève, 

15.11.2019 

Diego Rinallo

Кардарлар ар башка.

Кардарлардын айырмачылыктар ы 
жөнүндө ойлонуңуз:

Жынысы, жашы, социалдык катмары, 
географиялык келип чыгышы

Личность, башка мүнөздөмөлөр
Сиздин өнүмдөрдү сатып алууга / 

сатып алууга эмес, түрткү

Мүнөздөмөлөрүн сүрөттөп бериңиз:
"Мыкты" / идеалдуу кардар топтору

(кызыктыргыңыз келгендер)
Эң начар кардар топтору (булардан

сактануу керек)
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Кардарлардын бардыгы бирдей эмес

Маркетинг ‐ бул бардык эле 
кардарлар бир нерсени
каалабагандыгын түшүнүп, 
сунушка ылайыктуу ‘базар 
сегментин’ тандашат

Айрыкча, МММге
кызыккандар жана
базардагы сунуштарыңыз
үчүн төлөөгө даяр адамдар.

HIPAMS Workshop, 
Kyrgystan, 13‐17.4.2019

Diego Rinallo

Бааларга
маани берген
кардарлар

Этика‐сезимтал
керектөөчүлөр

Сапатты
сезүүчү
сегмент

Diego Rinallo



Ошентип, сиз өзүңүздүн сунуш кылган
нерселериңизди баалаган рыноктун орундуу
сегментине көңүл бурууну чечсеңиз болот

HIPAMS Workshop, 
Kyrgystan, 13‐17.4.2019
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Чыгымдар
боюнча
лидерлик

Дифференци
ация

Фокус



Тыянактар

Сиздин бизнес маданий мурасыңыздын кадыр‐
баркына ээ болот: бул абройду көтөрүүгө аракет
кылыңыз!

Башка мурас бизнесин атаандаш же душман деп
эсептебеңиз: айырмачылыктарыңызга ‐ жалпы
мурасты чечмелеген мүнөзүңүзгө ‐ жана сиз кызмат
кылгыңыз келген базардын белгилүү сегменттерине
көңүл буруңуз. Ар бир адам өзүнүн ордун базардан
таба алат.

Сиздин мурас жөндөмүңүздү ар кандай сунуштар
менен ар кандай базар сегменттерине кызмат кылуу
үчүн кантип колдонсо болору жөнүндө ойлонуп
көрүңүз.


