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Максаттар
Продукцияларды (инновацияны) жана
бааны карап чыккандан кийин, эми
орунду (жайылтууну) жана илгерилетүүнү
карай  баштайбыз.



Жайгаштыруу
(дистрибуция)

Жайгаштыруу ( дистрибуция-бөлүштүрүү) сиздин өнүмдөрдүн
же кызматтардын кардарларга жеткиликтүү болушун
билдирет.

Түз бөлүштүрүү:

-Сиздин кардарларыңыз өнүмдөрдү же кызматтарды сатып
алуу үчүн сизге келиши керек (дүкөнүңүз, цехиңиз ж.б.);

-Сиз кардарларыңызга саякаттап барасыз же базарларда, 
базарларда, соода жарманкелеринде, иш-чараларда ж.б.

- Интернет дүкөнүн орноттуңуз.

Кыйыр таратуу

-Ортомчулар аркылуу

-Алар өз чыгымдарын калыбына келтирүү үчүн
өнүмдөрүңүздү кымбатыраак сатышат. Алар сизге кымбат
бааларды төлөп беришет.

-Көпчүлүк учурларда, бул сатууну көбөйтүү үчүн эң
натыйжалуу чечим болуп саналат, бирок сиз продукт сатылып
жаткан жерде кандайча жеткирилээрин жана көрсөтүлүшүн
көзөмөлдөй албай каласыз.

-Ортомчулардын бир нече түрү: чекене сатуучулар, дүң
сатуучулар, экспортерлор / импорттоочулар; бир нече продукт 
категориялары же адистер.



Мисалы, 
Бенгал
патачитра
өнүмдөрүн
бөлүштүрүүчү
тармак

Түз:

• Көпчүлүк кол өнөрчүлөрдүн Батыш Бенгалиядагы Ная
кыштагында дүкөндөрү / мастерскойлору бар, бул жыл сайын
баруучу туристтик объект, бирок айрыкча жыл сайын өтүүчү
ПотМая фестивалында. Наядагы сатуулар көпчүлүк кол 
өнөрчүлөдүн жылдык сатууларынын көпчүлүгүн түзөт.

• Көпчүлүк өнөр ээлери өз продукцияларын кол өнөрчүлүк
жарманкесинде, мезгилдүү базарларда же фестивалда жана
маданий иш-чараларда түздөн-түз сатышат. Айрымдары
мындай жарманкелерге жыл сайын 6дан 10го чейин катышат.

• Бир дагы кол өнөрчүнүн интернет дүкөнү жок (азырынча). 
Жергиликтүү кол өнөрчүлөр уюму Читратару (Chitrataru)
келечекте салттуу жана инновациялык Bengal Patachitra
өнүмдөрү үчүн жамааттык интернет дүкөн ачышы мүмкүн.

Кыйыр:

• Көркөм өнөр базарынын схемаларында өзүн ийгиликтүү
тааныткан айрым кол өнөрчүлөрдүн эмгектери Колкатадагы
жана Индиянын башка шаарларындагы сүрөт галереяларында
таратылган.

• Башка өнөр ээлеринин айрым эмгектери салттуу кол 
өнөрчүлүк дүкөндөрү, сувенирлер дүкөнү жана айрым онлайн 
дүкөндөр аркылуу таратылат



Өндүрүүчү Клиент

Өндүрүүчү Дистрибьютер Клиент

Өндүрүүчү
Дүң 

сатуучу
Майда 
сатуучу

Клиент

Өндүрүүчү Экспорттоочу Импорттоочу Дүң сатуучу
Майда 
сатуучу

Клиент

Таркатуу каналынын түзүмү узун болушу мүмкүн: ортомчулар башка ортомчуларга да сата
алышат



Таркатуу
(дистрибуция) 
тармагынын
түзүмү

Сиздин бизнес үчүн оптималдуу бөлүштүрүү тармагынын структурасы
кандай деп өзүңүздөн сураңыз:

-Көпчүлүк учурларда, бул түз жана кыйыр каналдардын аралашмасы.

-Интернетте өнүмдөрдү сатууну ойлонуп жатасызбы?

Колдонуучулардын маалымдуулук деңгээли чектелген ишканалар
дистрибьюторлорго жетүү кыйынга турат, бирок кадыр-баркы
жогорулаган сайын дистрибьюторлордун кызыгуусу жогорулайт.

Эгер сиз бактылуу кырдаалда өз продукцияңыздын дистрибьюторлорун
тандап алсаңыз, анда кайсы географиялык аймакка канча
дистрибьюторлорду каалай турганыңызды чечишиңиз керек. Үч модель 
болушу мүмкүн:

-Кеңири таратуу (мүмкүн болушунча көп дистрибьютерлер)

-Тандап бөлүштүрүү (ар кандай ой-пикирлерге негизделген чектелген
гана дистрибьюторлор - мисалы, кол өнөрчүлүк дүкөндөрү эмес, көркөм
галереялар гана, же товарлардын ассортиментинин сапаты менен
белгилүү дистрибьюторлор)

-Эксклюзивдик дистрибуция (белгилүү бир аймак үчүн бир гана
дистрибьютор, мисалы, сиздин өлкөнүн борборундагы эң маанилүү
сүрөт галереясы гана).



Таркатуу
тармагынын
түзүмүн кантип
пландаштырса
болот

1. Сиздин өнүмдөрүңүз камтылышын каалаган географиялык аймактарды тандаңыз.

2. Сиздин өнүмдөрдү жайылтууга мүмкүн болгон ошол аймакта сатуунун бардык пункттарын
аныктаңыз.

Интернетте издөө

Ал жерде жашаган келишимдерден сураңыз

Дистрибьюторлорду кээде соода жарманкеси жана иш-чаралары аркылуу табууга болот

Мүмкүн болсо аларды картадан элестетип көрсөңүз.

Айрым дистрибьюторлордо көбүрөөк соода түйүндөрү бар жана алардын көлөмүн көбүрөөк
камсыздай алышат.

3. Байланышкыңыз келгендерди тандаңыз:

Кеңири жайылтуу (сиздин өнүмүңүздү алгандардын бардыгы)

Тандап бөлүштүрүү (критерийлерге таянып, белгилүү бир аймак үчүн бир нече гана)

Эксклюзивдүү бөлүштүрүү (сиз монополия берип жаткан аймак үчүн гана)

4. Алар менен байланышып, келишим түзүңүз

Онлайн режиминде, телефон аркылуу, жеке өзү.

Эгер жеке өзүңүздүн колуңуздан келбесе, өкүлдөр же агенттер сиз үчүн муну жасай алышат

Сиздин өнүмдөрүңүздү алардын ассортиментине эмне себептен камтышы керектигин айтып бериңиз. 
Сиздин өнүмдөрдүн мурастык баалуулугун жана кардарларга эмне үчүн жагарын түшүндүрүп бериңиз.

Жооп катары «Жок» дегенди алууга даяр болуңуз. Эмне үчүн жана бир нерсе кыла алсаңыз, анда
маркетингдик стратегияңызды өркүндөтүү үчүн маалыматты колдонуңуз.

Эгер алар ооба десе, баалар, көлөмдөр, сунуштоо ыкмалары ж.б.у.с.

Кардарларга өнүмдү түшүндүрүп берүү үчүн ал жакта болбогондуктан, таңгак, этикетка жана
жарнамалык материал потенциалдуу кардарларга алардын маданий баалуулугун түшүндүрүшү
маанилүү.



Алдыга сүрөө

Алдыга сүрөө (Промоушн) сиздин бренд 
имиджин жакшыртууну көздөйт.

Сиздин жарнамалык стратегияңыз
айырмачылыктарыңыздын айланасында
курулуп, сиз максаттуу базардын белгилүү
сегменттерине ылайыкташтырылышы керек.

Алдыга сүрөө ар кандай инструменттердин
негизинде жүргүзүлөт:

- Салттуу маалымат каражаттарында жарнама

- Веб сайттар жана социалдык медиа 
профилдери

- Этикеткалар, таңгактар, баракчалар (флаер)

- Соода жарманкеси, жарнамалык иш-чаралар

жана башкалар.



Жарнамалык максаттар сиздин бренддин абалын баалоодон көз каранды.

Маалымдуулук

Рынокто сиздин брендинңиз
канчалык белгилүү (дегеле
белгисиз, анча белгилүү
эмес, айрымдар билишет, 
көпчүлүк билишет, абдан
жакшы билишет).

Билим

Сиздин бренд жөнүндө 
орточо потенциалдуу 
кардарлар эмне билишет?

Сиздин бренд 
тарыхыңыздын же базар 
сунуштарыңыздын белгисиз, 
анча түшүнүксүз же 
түшүнбөгөн маанилүү 
аспектилери барбы?

Баалоо

Жалпы имиджиңиз
позитивдүүбү бейтарап же 
терспи?



Ар бир баарлашуу иш-аракеттери: 

конкреттүү аудиторияга

багытталган

Белгилүү бир

билдирүүсү бар

Чектөөлөрдү эске алыңыз

(бюджет, убакыт ж.б.).)

белгилүү бир максатка

жетиши керек



Setting promotional goals

Бренддин жоктугу
аты 

маалымдуулук

Бренд 
жөнүндө 

маалымдуулук

Биринчи сыноо 
/ тажрыйба / 

сатып алуу

Билимди 
өркүндөтүү / 

Баалоо
Берилгендик

Алдыга сүрүү максаттарын 
иштеп чыгуу



Окуяны айтып берүү

Окуяны айтып берүү- бул өзүн-өзү таанытуунун жана угуучуларга сенин көркөм
чыгармаларыңдын жана спектаклдердин артында турган сүрөтчүлөрдү табууга
мүмкүнчүлүк берүүнүн жакшы жолу.

Жакшы айтылган окуялар угуучулар менен эмоционалдык байланыш түзө алат. 
Көрүүчүлөргө сиздин искусство түрү жана ага кошкон салымыңыз жөнүндө
маалымат берүүгө жардам берет.

Сиз ар кандай нерселер жөнүндө окуяларды айта аласыз:

-Сиздин маданий мурасыңыз

-Сиздин бренд тарыхыңыз (жана сиздин бренддин артында турган адамдардын
тарыхы)

-Сиздин таасир булактарыңыз

-Жеке өнүмдөр / кызматтар / көркөм чыгармалар / спектаклдер /…

-Сиздин үзүрлүү күн тартибиңиз, аспаптарыңыз, машыгууңуз

-Сиздин кардарларыңыз / күйөрмандарыңыз

-Сизде боло турган нерселер: фестивалдарга же соода жарманкелерине катышуу, 
саякаттоо, башка сүрөтчүлөр менен жолугушуу, жеке фактылар (эгер аларды купуя
сактоону каалабасаңыз)

-Сиздин социалдык себептерди колдойсуз (кылдаттык менен тандаңыз, анткени
бардыгы бирдей себептерди колдобойт)

Macher biye (балыктардын тою)

Сүрөтчү: Алех Читракар

Сүрөт : banglanatak dot com, 2018



Маалымат эн белгилери

HIPAMS Workshop, 
Kyrgystan, 13-17.4.2019

Diego Rinallo

https://www.fondazioneslowfood.com/en/what-we-do/what-is-the-narrative-label/do-your-narrative-label/

Diego Rinallo

https://www.fondazioneslowfood.com/en/what-we-do/what-is-the-narrative-label/do-your-narrative-label/


Билим берүү / жарнамалоо веб-сайттары

HIPAMS Workshop, 
Kyrgystan, 13-17.4.2019

Diego Rinallo

Diego Rinallo

http://www.sholacraft.com/

http://www.sholacraft.com/


Коомдук медиа: кайда болушу керек? 

Көптөгөн социалдык медиа платформалар бар.

Фейсбук, Инстаграм жана YouTube эң көп
колдонулат, бирок башкалар көп: TikTok, 
Pinterest, Twitter, DeviantArt, LinkedIn ...

Ар биринин конкреттүү мүнөздөмөлөрү жана
мүмкүнчүлүктөрү бар жана ар кандай
аудиторияны өзүнө тартып турат.

Кардарлар, кесиптештер же жалпы калк
болобу, кайсы социалдык тармактарда
жигердүү иш алып барганыңызды карап
көрүңүз.



Фейсбук (Facebook)

Бул жеке профилдерине жана баракчаларына
мүмкүнчүлүк берет. Сиздин сүрөтчү персонажыңыз
үчүн, бир баракты караштырыңыз.

Фокус визуалдык мазмунга бурулат - эч качан сүрөтү
же видеосу жок жарыялаңыз.

Башка социалдык медиа каналдарына оңой
шилтеме

Сүрөттөрүңүздүн / аткарууларыңыздын
фотоальбомдорун түзүүгө жана маанилүү деталдары
бар сүрөттөр менен видеолорго коштомо жазуу
мүмкүнчүлүгүн берет

Бирок:

Сиз тез-тез (идеалдуу, күнүнө бир жолу) пост жазып, 
бардык комментарийлер жана жактыруулар менен
иштешип, билдирүүлөргө тез-тез жооп берип
турушуңуз керек. Бул убакытты талап кылат.

Төмөн сапаттагы сүрөттөр / мазмун сиздин кадыр-
баркыңызга доо кетириши мүмкүн.



Инстаграм(Instagram)
Көркөм сүрөтчүлөр үчүн абдан пайдалуу.

Сүрөттөрдү жана кыска видеолорду жүктөөгө мүмкүнчүлүк
берет (3 ’’ ден 15 ’’ чейин).

Туура хэштегдер менен таба аласыз.

Колдонуучу түзгөн мазмундан пайда таба аласыз (эгер
колдонуучулар сизди белгилешсе же туура # колдонсо)

Даяр чыгармаларды гана эмес, көркөм чыгармаларды
‘жасоону’ көрсөтүүгө уруксат берет.

Постторду Фейсбукта оңой эле бөлүшсө болот.

Телефон достук. Фильтрлер сүрөттөрдү кызыктуу кыла алат.

Бирок:

-Сиз тез-тез (жумасына бир нече жолу) билдирүү жана күн
сайын өз ара аракеттенүү керек. Бул визуалдык кызыктуу
сүрөттөрдү тартуу мүмкүнчүлүгүн талап кылат.

-Колдонуучулар түзгөн контент сапатсыз болушу мүмкүн



Ютуб (Youtube)

Видеого негизделген. Аткаруучулар үчүн жакшы, 
бирок визуалдык сүрөтчүлөр үчүн дагы көптөгөн
мүмкүнчүлүктөр бар (иш-чаралар, ‘жасоо’ ж.б.).

Видеолорду китепканаларда жана тематикалык
ойнотмо тизмелерде уюштура аласыз.

Фейсбукта видеолорду оңой эле бөлүшсө болот.

Көп жарыялоонун кажети жок.

Бирок:

Кадрларды жогорку сапаттагы видеолорго
айландыруу үчүн, видео монтаждоо көндүмдөрү
керек.

Алаксыткан жарнама

Кыска видеолорду жактырат (3-5 ’узактыгы). 
Узунураак видеолор үчүн көпчүлүк көрүүчүлөр
аягына чейин барышпайт.

https://www.youtube.com/watch?v=RSzvR8Z6A5A

https://www.youtube.com/watch?v=RSzvR8Z6A5A


Монолог эмес, 
баарлашуу!

• Телекөрсөтүүдөгү же гезиттердеги салттуу жарнамалардан
айырмаланып, жөнөтүүчүлөр өз билдирүүлөрү менен бөлүшөт
жана аудиторияга тез арада жооп кайтарууга мүмкүнчүлүк жок, 
социалдык медиа аудиториясы жооп бере алат жана жооп берет. 
Бул "аудиторияны тартуу" деп аталат.

• Ишке катышуу максатка ылайыктуу: коомдук медиа аудиторияңыз
менен маектешүү аркылуу, алар менен байланышта болуп, 
билдирүүңүз менен бөлүшүү жана аудиториянын ой-пикирлери
менен таанышуу мүмкүнчүлүктөрүнө ээ болосуз.

• Тартуу деңгээлин өлчөөнүн жөнөкөй жолдору:

• Лайктар жана бөлүшүүлөр. Көпчүлүк социалдык медиа 
платформалар колдонуучуларга жаккан жана / же достору менен
байланышкан контентти бөлүшүү мүмкүнчүлүгүн берет. Айрым
постторуңуз байкалбай өтүп кетиши мүмкүн, ал эми кээ бирлери
сиздин көптөгөн жолдоочуларыңызга жагып, ал тургай бөлүшүшү
мүмкүн. Эмне иштей тургандыгы жана эмне иштебей тургандыгы
жөнүндө билүү менен, убакыттын өтүшү менен сиз мыкты онлайн 
контентти иштеп чыга аласыз.

• Комментарийлер. Көпчүлүк социалдык медиа платформалар
колдонуучуларга комментарий жазуу мүмкүнчүлүгүн берет. 
Комментарийлерге лайк басып, жооп берсеңиз болот.

• Жазылуучулардын / байланыштардын көбөйүшү. Ар бир ай, жума, 

" Шарон Драммонддун 5-күнү -# Sketch50 @ 
sketch_50 "Эки адам сүйлөшүп жатат" аттуу
лицензияланган CC BY-NC-SA 2.0
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Тыянактар

Түз сатуудан тышкары бөлүштүрүү тармагын
пландаштырыңыз. Интернетте сатууну караңыз - жекече же 
башка мурас ишканалары менен кызматташуу аркылуу.

Алга сүрөө (промоушн) сиздин бизнесиңиздин бардык
тармактарына пайда алып келет: кардарлар сиздин
сунуштарыңыз үчүн төлөөгө даяр болуп, дистрибьюторлор
менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөндө сизди күчтүү абалга алып
келет.

Мурас бизнесин жайылтууда, анын маданий баалуулугун жана
мурас мүнөзүн белгилеңиз. Ушундай жол менен сиз өзүңүздүн
гана эмес, бүтүндөй маданий мурастардын кадыр-баркын
көтөрүп, келечек муундарга пайда келтиресиз.

Интернетте жана потенциалдуу кардарлар менен баарлашкан
сайын, өзүңүздүн жана маданий мурастарыңыздын тарыхын
айтып бериңиз.

Социалдык тармактар адамдардын өз ара мамилесин жана
пикир алышуусун өзгөртүүдө. Өнүмүңүздү жаш муундар үчүн
дагы актуалдуу кылуу үчүн бар болуңуз.


