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Бул
лекциянын
максаттары

Мурастарды сезгич маркетингдеги
принциптер менен негизги түшүнүктөрдү
карап чыгып, эми төмөнкүлөргө
токтолобуз:
• продукция (инновация)
• орун (бөлүштүрүү)
• баа
• алдыга сүрөө (промоушн)



МММ көндүмдөрү:
Алар көпбазар
сунуштарынын негизинде
болушу мүмкүн

Базар 
сунуштары: алар
базар 
керектөөлөрүнө
жана конкреттүү
сегменттерге
жараша
өзгөрүшү
мүмкүн



Тамырлар жана
жемиштер
куралы(инструменти)

• Бул курал жамааттарга мурас рыногундагы сунуштардын
ортосундагы өз ара байланыштарды жана алар көз
каранды болгон каада‐салттардын тамырларын элестетүүгө
жардам берет.

• Тамырларга салттуу көндүмдөр, билимдер, материалдар
жана билим /көндүмдөр (ноу‐хау), алардын жамааттар
үчүн мааниси жана баалуулугу кириши мүмкүн.

• Мөмө‐жемиштер ‐ бул салтка байланыштуу өнүмдөр жана
кызматтар. Айрымдары каада‐салттын тамырына
жакыныраак болсо, кээ бирлери андан алысыраак.

• Мурас‐бизнес салтынын тамырына аздыр‐көптүр жакын
болушу мүмкүн. Айрымдары башкаларга караганда
инновациялык болушу мүмкүн же жөндөмдөрүн
конкреттүү базар муктаждыктарына же базар 
сегменттерине ылайыкташтыра алышат. Бул салтты жандуу
кылып, азыркы учурга ылайыкташтырып турат.

• Инновациянын маданий жана социалдык баалуулукка ээ
болгон маанилүү көндүмдөрдү унутуп калбашы, ошондой
эле маанилүү айрымалоо (дифференциация) 
мүмкүнчүлүктөрүн жаратышы канчалык маанилүү.

Дармендра Сутрадхар тарабынан жасалган Чау маскасы . 

Фото: Diego Rinallo 2019
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Салттын тамырлары жана
жемиштери

Салттын кандай жемиштери бар?
Кээ бир салттардан келип чыккан ар кандай өнүмдөр салттуу болушу
мүмкүн, башкача айтканда, алар салттуу материалдарды, 
формаларды же көндүмдөрдүн бир бөлүгүн колдонгон жаңычыл
өнүмдөргө караганда тамырларга жакыныраак. Бардык өнүмдөр
сатыкка ылайыктуу болбошу керек.

Салттын тамыры эмнеде?
Убакыттын өтүшү менен калыптанган мурастын көндүмдөрүнүн репертуары (топтом
каада‐салтты иш жүзүнө ашыруу үчүн керектүү материалдар, формалар же билимде
Бул ‐ мураскердин коомчулугу эң маанилүү деп эсептеген аспектилери

Маска жасоочу
Дхармендра

Сутрадхардын Индиядан
келген кооз Чау бий

маскасы жамааттардын
ортосундагы мамилени, 
алардын мурастарын
жана ошол каада‐

салттардын негизинде
жасаган буюмдарын

чагылдырат.



Мисалы: Бенгал
Патахитрасынын

тамырлары

Негизги жөндөмдөргө төмөнкүлөр
кирет:
Сариге чапталган кагаздан
түрмөктөрдү жасоо жана табигый
боёк түстөрүн жасоо жана колдонуу
Эски ырларды жана окуяларды
билүү
Салттуу стилдерди сүрөттөө
Түрмөктөр менен аткаруу
Патачитра мурасына негизделген
жаңы ырларды жана аңгемелерди
чыгаруу



Бенгал Патачитра сүрөтчүсү жергиликтүү гүлдөр жана
жемиштер сыяктуу табигый ингредиенттер менен боёк
даярдап жатат. Сүрөт: banglanatakdot com , 2018. 
жеткиликтүү : https://www.bengalpatachitra.com/about/

--> 

Чебер сүрөтчү жана гуру Духушям Читракар
өзүнүн түрмөктөрүнүн бирин, Ная айылы
көрсөтүүдө. Сүрөт: Харриет Дикон 2018



Мисалы: Бенгал
Патахитрасынын
жемиштери
Тамырларга жакын өнүмдөр:
• Ырдоо менен салттуу узун түрмөк
• Салттуу төрт бурчтуу түрмөк
• Салттуу обондор жана ырлар
Жаңы өнүмдөр:
• Сырдалган кездеме
• Сырдалган бамбук, терракоталар, жыгач, айнек, булгаары
• Сырдалган чайнек, кол чатыр, кол желдеткич, төшөнчүлөр
• Дубалдагы сүрөттөр(фреска)
• Пандалдар
• Китептер, графикалык романдар
• Оюн‐зооктор, ырлардын жана темалардын жаңы түрлөрү
• Жаңы фестиваль жылына бир жолу
• Кызыкдар тараптарга онлайн тренингдер

Жогоруда: Ная айылынан сырдалган чайнек балыктардын үйлөнүү тоюндагы салттуу окуяны
билдирет. Сүрөт: Harriet Deacon 2019
Оң жакта: Сүрөтчү Сварна Читракар CO VID-19 түрмөгү менен аткарууда. Сүрөт: 
Banglanatak.com  2020.
Perform ance дареги боюнча жеткиликтүү
https://www.youtube.com/watch?v=lJZvJY6J4BY&t=13s



Сакталып калуу

• Мурункудай эле, 
анча-мынча
өзгөрүү же 
ылайыкташтыруу
менен өндүрүлгөн
продукциялар.

Ретро-
инновациялар

• Салттуу
билим/көндүм
(ноу-хау) менен
көндүмдөрдү
калыбына
келтирүү жана
колдонуу жолу
менен жасалган
буюмдар, 
балким, жоголуп
же унутулуп
калган

• Бүгүнкү күндө 
өнүмдөрдү 
илгеркидей 
жасоого болгон 
аракет.

Өнүгүп келе
жаткан салттуу
өндүрүштөр

• Продукциянын 
жаңылыктары 
өзгөрүлүп 
жаткан жашоо 
образына, 
базардын 
муктаждыктары
на, техникалык 
прогресске, 
эрежелерге 
жооп берет.

• Өнүмдөр 
жамаат 
тарабынан 
алардын тирүү 
мурастарынын 
бир бөлүгү 
катары кабыл 
алынат.

•

Радикалдуу
инновациялык

өнүмдөр

• Өндүрүш 
чыгымдарын 
азайтуу жана 
көлөмүн 
көбөйтүү үчүн 
жаңы 
технологиялар 
менен жасалган 
буюмдар.

• Айрым мурас 
жөндөмдөрү 
жоголуп кетиши 
мүмкүн.

• Айрым жамаат 
мүчөлөрү бул 
өнүмдөрдү 
алардын 
мурастарынын 
бир бөлүгү деп 
эсептебеши 
мүмкүн

• .

"Мурас" катары сатылган өнүмдөр салттын тамырына жараша ар кандай мамиледе болушу
мүмкүн. Ушул моделдин жардамы менен ар бир өнүмдүн тамырларга кандай тиешеси бар 
экендигин карап көрүңүз:

Source: Adapted from Rinallo (2018), Map of ICH Food Commercial Valorisation Practices Across the Alpine Space, AlpFoodway
Report, https://www.alpine‐space.eu/projects/alpfoodway/project‐results/wp2_map_ich_commercial_valorisation_practices.pdf



Кардарларды өнүмгө дал келтирүү: 3 
кадам

Кардарлар ар кандай жана алар ар түрдүү нерселерди каалашат. Учурдагы жана потенциалдуу кардарлардын
айырмачылыктарын түшүндүрүп бериңиз, мисалы: 

‐келип чыгышы (улуту, же чоң шаарлардан же айыл жеринен)

‐ жынысы, курагы, байлыгы, мүнөзү жана жашоо образы 

‐ алар каада‐салт жөнүндө эмне билишет жана эмне үчүн сатып алышат / Коомдук өнүмдөрдү сатып албаңыз

‐ ‐ Алар кызыкдар болгон өнүмдөр / спектаклдер жана төлөөгө даяр болгон баалар. 

Жогорудагы ой жүгүртүүнүн негизинде төмөнкүлөрдү аныктаңыз: 

‐ Кардар топторун тартуу үчүн убакытты жана ресурстарды сарптоонун кажети жок

‐ ‐ Мурасты баалабаган же өнүмдөр үчүн тийиштүү бааны төлөп берүүнү каалабаган кардар топтору, 
андыктан ал татыктуу эмес аларды тартуу үчүн убакыт жана акча коротуу. 

Кардар топторун мурас өнүмү / базар матрицасы куралы аркылуу сатып алууну жактырган өнүмдөргө дал 
келтирүү. Мисал кийинки слайдда көрсөтүлгөн. Бул курал ошондой эле маркетинг аракеттеринде максаттуу
болбой турган кардарларды көрсөтө алат.



Мурас өнүмү / базар матрицасы: мисал
Кардарлар тобу (базар сегменти) Продукциялар

Чоң шаарлардан келген мурастарды билген туристтер

Алар "анык" өнүмдөрдү каалашат. Биздин каада‐салттарыбыз жөнүндө
бир аз билимиңиз бар. Негизинен 45 жаштан өткөн аялдар. Рыноктун
чектелген бөлүгүн билдирет.

Продуктциянын 1‐линейкасы (саптын салттуу чокусу)

Салттуу эстетиканы колдонуп мастер‐практиктин колунан жасалган
буюмдар (тамырларга жакын). Жогорку баа. Чектелген көлөмдөр (көп
убакытты талап кылат жана талап чектелген). Жарнамалык себептерден
улам "шоу‐офф" даана катары жасалышы мүмкүн.

Чоң шаарлардан келген бааларды билген туристтер

Алар жергиликтүү салттарга байланышы бар, бирок шедеврдин баасын
төлөөгө даяр эмес нерсени каалашат. Биздин искусство түрүбүз боюнча
чектелген билимдерге ээ болуңуз. Маданий мураска караганда, буюмдун
эстетикасына кызыгасыз. Эки жыныс тең, бардык курактык топтор. 
Рыноктун чоң бөлүгүн чагылдырат.

Продукция нын 2‐линейкасы (салттуу орто спектр)

Кол менен жасалган, бирок эмгекти үнөмдөөчү техникалар менен. 
Ошондой эле репертуары төмөн, кенже практиктер / шакирттер жасай
алышат. Атаандаш баа, бирок кирешенин жогорку чеги; сатуунун негизги
бөлүгүн түзгөндүктөн ири көлөмдө жасалган. Ар кандай жана жеке
табитке болгон муктаждыкты канааттандыруу үчүн стилиндеги
вариациялары бар салттуу мотивдер.

Жакынкы айылдардан жергиликтүү керектөөчүлөр

Аларга тамырларын эскерткен, бирок инновациялык элементтери бар 
өнүмдөрдү каалашат. Алар ата‐энелери жактырган нерседен башка 
нерсени каалашат. Эки жынысы тең, 20 жаштан 40 жашка чейин. 
Туристтердей көп төлөөгө мүмкүнчүлүгүңүз жок. Алар жалпы рыноктун
кичинекей, бирок олуттуу бөлүгүн билдирет.

Продукциянын 3‐линейкасы (тренддик өнүмдөр)

Салттуу элементтер заманбап табитке жана муктаждыкка ылайык
кайрадан чечмеленет. Өзүнүн курак тобунун даамын түшүнгөн жана
мурас боюнча көндүмдөрдү калыптандырып келе жаткан жаш адистер
жасай алышат. Балким, жергиликтүү дүкөндөрдө, жөнөкөй таңгак менен
арзан баада сатылышы мүмкүн.

Баага маани берген туристтер Бул кардарлар окшош өнөр жай өнүмдөрүн арзан баада сатып алса, 
б б



Клиентти угуу инновация

HIPAMS Workshop, 
Kyrgystan, 13‐17.4.2019

Diego Rinallo

Diego Rinallo

Чау маска жасоочу дармендра Сутрадхар.
Сүрөт: Диего Ринало, 2019 

Сүрөтчү Dharmendra Sutradhar кардары бул эки масканы индус Кудайы
Лорд Ганештин боорукер (сол жакта) жана ачууланган (оң) жагында
жасады. Кардар ага пластикалык кооздук буюмдарын каалаган эмес,
ошондуктан сүрөтчү жасмык менен күрүчтүн данектерин колдонгон. Бул
кардар менен өз ара аракеттенүүнүн аркасында сүрөтчү экологиялык
жактан таза маскалар үчүн базардын бар экендигин түшүндү. Бул
чындыгында мурунку сыяктуу ретро‐инновацияны чагылдырат,
жаркыраган кооздолгон пластик буюмдар пайда боло электе, маскалар
табигый элементтер менен гана кооздолгон.



Бааны коюу: үч кошумча логика
Эмгек акы / наркы

Продукцияны чыгарууга же кызмат
көрсөтүүгө кеткен убакыт, материалдар
жана башка чыгымдар үчүн татыктуу
ордун толтуруу кандай болот?
•Продукцияларга токтолсок, продукт 
жасоого канча турат?

•Спектаклдерге келсек, репетициялар 
жана саякаттоо менен кошо спектакль 
канча убакытты талап кылат?

•Өзгөрүлмө чыгымдарды да 
(материалдарды, сахналык 
реквизиттерди, эмгекти) жана өндүрүлгөн 
көлөмдөргө көз каранды болбогон 
туруктуу чыгымдарды (мисалы, 
шаймандар) эске алыңыз.

•Акы төлөнбөгөн кызматкерлер (мисалы, 
ишкерлер, үй‐бүлө мүчөлөрү) иштеген 
убакыттын баасын кошуңуз

•Сүрөтчүлөр киреше табышы үчүн, калыс 
бааны кошуңуз.

Конкурс

• Окшош өнүмдөрдүн / оюн-
зооктордун базар баасы
кандай?

• Кардарлар бааларды 
салыштырышат. Орточо базар 
баасы маанилүү маалымдама 
болуп саналат.

• Баалардын көтөрүлүшү суроо-
талапты азайтышы мүмкүн. 
Аларды буюмдун баасын мурас / 
аткаруучунун жөндөмү жана 
таланты катары түшүндүрүп, 
актоого болот.

• Төмөн баалар көбүрөөк сатууга 
жардам бериши мүмкүн, бирок 
алар продукт же өндүрүмдүүлүк 
анчалык деле мааниге ээ эмес 
деген белги бериши мүмкүн.

Кардар сезген баасы (наркы)

• Кардар өнүм / өндүрүмдүүлүк 
канчалык деңгээлде бааланат 
деп ишенет?

• Белгилүү өнүмдөр / кадыр-
баркка ээ аткаруучулар үчүн
жогорку бааны төлөөгө даяр.

• Ар кандай кардар топтору 
(базар сегменттери) ар кандай 
баа сезгичтигине ээ болушу 
мүмкүн. Мисалы, бай кардарлар 
же мурастарга сезимтал 
фестивалдын уюштуруучулары 
төлөөгө даяр болушу мүмкүн.

• Жарнамалык окуяларды айтуу 
жогору бааларды негиздей алат.



Тиешелүү бааларды коюу: айрым
көрсөтмөлөр

1. Өндүрүш чыгымдарын эсептөө, анын ичинде сүрөтчүлөрдүн убактысы жана чеберчилиги үчүн
адилеттүү маржа

2. Салыштырылуучу товарга керектөөчүлөр орто эсеп менен эмне төлөй тургандыгын билип алыңыз
(базар баасы)

3. Товардын салыштыруудагы продукттан айырмаланып турган бардык жолдорун табыңыз.

4. Ошол айырмачылыктарга финансылык бааны коюңуз (позитивдүү айырмачылыктар үчүн бир нерсе
кошуп, терс нерселердин бардыгына бирөөнү алып салыңыз). Сиз аныктаган ар кандай базар 
сегменттери жөнүндө ойлонуңуз.

5. Сиз ар кандай кардарлар тобунун кабыл алынган мааниси ар кандай болоорун түшүнөсүз
(айрымдар башкаларга караганда сезимтал болушат).

6. Сиздин чыгымдарыңызды жаба турган жана ар бир кардар тобуна төлөөгө даяр экендигине
жараша бааны белгилеңиз. Жарнамалоо, таңгактоо жана кардарлар менен өз ара аракеттенүү
менен айырмачылыктарыңызды белгилеп, бааңызды актаңыз.



Ар кандай өнүмдөр, баалардын ар кандай деңгээлдери! 
(Швейцариядагы Пошчиаводогу ак ундун баасы)

Diego Rinallo

1кг ак ундун баасы, 2017‐жыл: 1 швейцариялык франктан (арзан альтернатива) 2,50 CHF чейин
(жергиликтүү сапаттагы канадалык буудай), 4,60 CHF (жергиликтүү өстүрүлгөн буудай, жергиликтүү
тегирмен). Сүрөт: Диего Ринало(2017)



Тыянактар

Мурас жөндөмдүүлүктөрү ар кандай рынок 
сунуштарын иштеп чыгуу жана аларды ар башка 
базар сегменттерине ылайыкташтыруу үчүн
колдонулушу мүмкүн.

Инновация туруктуу өнүгүүнүн жана бизнестин
ийгилигинин өзөгү болуп саналат, бирок 
тамырыңызды унутпаңыз.

Баалар сиздин жана өнөктөштөрүңүздүн, 
жумушчуларыңыздын жана шериктештериңиздин
эмгегин компенсациялоо үчүн жетиштүү деңгээлде
болушу керек. Сиздин өнүмдөрүңүз үчүн сарптоого
даяр рыноктун сегменттерин максатка коюңуз. 
Төлөөгө даяр экендигинин негизинде ар кандай
базар сегменттери үчүн ар кандай бааларды коюңуз.


