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Panaudojus teorinių ir empirinių tyrimų rezultatus, aptariami vartotojų lojalumo ekologiškiems produktams didinimo klausimai ir pagrindžiamos jo 

didinimo priemonės. 
Nustatyta, jog ekologiškų produktų vartotojų pirkimo motyvacija ekonominės krizės metu sumažėjusi. Vartotojų lojalumą ekologiškiems produk-

tams padidintų šios priemonės: nuolaidų ir bonusinių programų organizavimas, asortimento didinimas, prekės ženklo pripažinimo stiprinimas, mobiliųjų 
ūkininkų turgelių steigimas, patogus produktų išdėstymas lentynose.  

Ekologiškas produktas, lojalumas, vartotojas, priemonė. 

 
Įvadas  

 
Vakaruose padidėjusi ekologiškų produktų paklausa 

neaplenkė ir Lietuvos (Gvozdaitė, 2008). Ekologiški mais-
to ir ne maisto produktai yra vertinami kaip suteikiantys 
sveikatos, gerovės (Midmore ir kt., 2008). Tad tiek globa-
lioje, tiek vietinėje rinkoje įmonės konkurencine priemone 
tampa produkto nekenksmingumo sveikatai užtikrinimas.  

Ekonomikos pakilimo laikotarpiu išpopuliarėjusi ekolo-
giška produkcija net ir sunkmečiu tarp pirkėjų išlieka pa-
klausi. Ekologiškos produkcijos populiarumas sunkmečiu 
įrodo, kad ji yra perspektyvi: kokybė žmonėms išlieka svar-
bi, nors jų finansinė padėtis pablogėjo, tačiau  ekologiškų 
produktų rinka šalyje dar nėra didelė, ir vartotojų, perkančių 
ekologiškus produktus, nedaug. (Skinulytė, 2010). Plečiant 
ekologiškų produktų rinką ir didinant vartojimą ypač svarbu 
skatinti vartotojų lojalumą ekologiškiems produktams.  

Autoriai, tiriantys ekologiškų produktų rinką (Fullen 
(2002), Eidukeviciene, Buciene (2005), Ribašauskienė 
(2003), Rutkovienė, Garliauskienė (2007 ir kt.) nepakan-
kamai dėmesio skiria vartotojų lojalumo ekologiškiems 
produktams klausimui, o autoriai, tiriantys vartotojų loja-
lumo lygio nustatymo klausimą (Spiller, Bolten, Kennerk-
necht, 2006; Vanagienė, Ramanauskienė, 2007; Canavari, 
Olson, 2007 ir kt.), iš esmės nepagrindžia vartotojų loja-
lumo ekologiškiems produktams didinimo galimybių, 
ypač mūsų šalyje besikeičiančiomis sąlygomis. Atliktas 
tyrimas, kurio rezultatai aptariami straipsnyje, yra aktua-
lus tiek teoriniu, tiek praktiniu aspektu.                                                                                                                                                    

Tyrimo objektas – vartotojų lojalumo ekologiškiems 
produktams stiprinimas.  

Tyrimo tikslas – pagrįsti veiksmingiausias vartotojų lo-
jalumo ekologiškiems produktams didinimo priemones. 

Tyrimo tikslui pasiekti numatomi tokie uždaviniai: 
1) vertinti vartotojų lojalumo ekologiškiems produk-

tams lygį. 
2) pateikti pasiūlymus prekybininkams ekologiškų 

produktų pirkėjų lojalumui didinti.  
Tyrimo sąlygos ir metodika. Tyrimo metu buvo naudo-

jami šie metodai: mokslinės literatūros lyginamoji analizė 
bei sintezė, nestruktūrizuotas stebėjimas, anketinė apklausa. 
Respondentų anketinė apklausa vyko remiantis neatsitiktine 
atranka Lietuvos didžiuosiuose miestuose pagal gyventojus, 
2009 m. duomenimis: Klaipėda – 183433, Šiauliai – 126 

215, Panevėžys – 112 619, Kaunas – 352 279, Vilnius – 546 
733 tūkst. gyventojų. (Statistikos departamentas, 2009). Ty-
rimo reprezentatyvi imtis skaičiuota pagal Pannioto imties 
formulę (1) (Valackienė, 2006), kuria buvo pagrįstas apklau-
siamųjų skaičius.  

n = 1/(∆2 + 1/N) =132 respondentai, reprezentatyvi imtis,  (1); 

čia    n – reikiamas respondentų skaičius;   
∆ – paklaida (4 – 8 proc.) – pasirinkti 5 proc.; 

         N – Lietuvos didmiesčių gyventojų skaičius 2009 m. 
pradžioje (1321279). 

 
Tyrimo metu buvo apklausti 296 respondentai, tad ga-

lima teigti, jog rezultatus galima laikyti patikimais. 
Klausimynas buvo sudarinėjamas remiantis teorinėmis 

vartotojų lojalumo didinimo koncepcijomis. 
Vartotojų lojalumo lygis ekologiškiems produktams 

buvo nustatytas modifikavus Shiffman, Kanuk  2000 metų 
matricą (Vanagienė, Ramanauskienė, 2007). 

Klausimyne panaudotos ranginė ir nominalinė skalės. 
Apklausa atlikta elektroniniu būdu 2009 metų spalio –
lapkričio mėnesiais, naudojantis internetine svetaine 
http://www.publika.lt.  
 
Šalies vartotojų lojalumo ekologiškiems produktams 
didinimo problemos  

 
Pasaulyje vis labiau populiarėja ekologiška, arba ,,Žalioji 

verslo koncepcija“. Šiuo požiūriu galima išskirti dvi pagrin-
dines kryptis: ekologiški (,,žalieji‘‘) produktai ir įmonės (Ta-
voriūnienė, 2009; Žukauskienė, 2008). Išskiriama, jog ekolo-
giškumas tampa nebe mados reikalu, bet gyvenimo kokybės 
matu. Tai, kas nekenksminga aplinkai, dažniausiai nekenks-
minga ir pačiam tiesioginiam vartotojui. Ekologiškos, 
,,žaliosios“ iniciatyvos – puiki rinkos niša bendradarbiauti 
verslui ir visuomenei, atgaunant tarpusavio pasitikėjimą. 

Įmonės suvokia, kas yra lojalumas ekologiškiems pro-
duktams (Gvozdaitė, 2008), tačiau nors ir žinoma, kaip jis 
matuojamas, praktikoje mažai taikomos jo apskaičiavimo 
metodikos, pasikliaujama vadovų patirtimi ar kt. Įmonės, 
neatlikdamos lojalumo vertinimo tyrimų, imasi neadekva-
čių stiprinimo sprendimų.  

Tenka pažymėti, jog vartotojų lojalumą pasiekti pa-
kankamai sudėtinga, kadangi pirmiausia reikia žinoti patį 
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vartotojų lojalumo šiai prekių kategorijai lygį, taip pat jį 
lemiančias priežastis ir galimas didinimo priemones.  

Dauguma ekologiškus produktus parduodančių įmonių 
visame pasaulyje, siekiančių laimėti konkurencinę kovą, 
šiuo metu investuoja į vartotojų lojalumą (Vanagienė, Ra-
manauskienė, 2008), nes siekia ne vienkartinio savo pro-
dukto pardavimo, bet tolydaus proceso. Suprantama, jog 
norėdama išlaikyti lojalius vartotojus, įmonė turi skirti 
daugiau dėmesio ir išlaidų, nes vartotojai dažnai būna loja-
lūs konkrečiai įmonei (Vanagienė, 2007). 

Išskirtina, jog įmonės kuria įvairias ekologiškų pro-
duktų vartotojų išlaikymo strategijas, kampanijas (Gvoz-
daitė, 2008), tačiau stebėjimo Lietuvos prekybos centruose 
metu nustatyta, jog lojalumo ekologiškiems produktams 
programos pagrįstos renginiais, retsykiais – nuolaidomis. 
Be minėtų programų, yra daugybė kitų (žaidimų, loterijų, 
bonusinių ir kt.), kaip suvilioti ir išlaikyti ekologiškus pro-
duktus perkantį vartotoją. Didėjanti konkurencija, sparčiai 
kintanti ekologiškų produktų vartotojų elgsena skatina 
įmones imtis vis naujesnių jų lojalumo stiprinimo sprendi-
mų, pagrįstų rinkodaros komplekso priemonėmis.  

Ekologiškų produktų rinkos plėtra Europoje buvo grei-
ta, bet vartojančiųjų ekologiškus produktus išlieka santyki-
nai maža bendro maisto pirkimo dalis (Midmore ir kt., 
2008), nors kai kuriose šalyse padėtis vertinama labai pa-
lankiai. Pavyzdžiui, beveik kas penktas vokietis nuolat 
perka ekologiškų produktų, kaip teigiama pagal Vokietijoje 
atlikto tyrimo „Ekobarometras“ 2007 rezultatus (Drake, 
2009). Buvo prognozuojama, jog ekologiško maisto rinkos 
augimas išliks 2009 m., nors ir lėtesnis (Sung, 2009).  

Lietuvos vartotojų instituto, 2005 m. lapkričio 13 – 15 d. 
atlikto visuomenės nuomonės tyrimo duomenimis, 58,8 proc. 
gyventojų pirmenybę teikia ekologiškiems maisto produk-
tams (Jasius, 2009; Čeponytė, 2009). Simėnas (2006) pabrė-
žė, jog dar trūksta šių produktų vartotojų, tačiau teigiama 
(Vartotojų elgsena ekologinėje rinkoje, 2009), jog vis dėlto, 
atsižvelgiant į gyventojų skaičių, „nuolatinių, ištikimų“ eko-
logiškų produktų vartotojų vis dar mažai, o augimo tempai 
taip pat labai lėti. Daroma išvada, jog ateityje ekologinė rinka 
priklausys nuo to, ar bus surasta nuolatinių vartotojų.  

Teigiama, jog lojaliausi ekologiškiems produktams yra 
tėvai, kurie visada nori savo vaikams geriausio. Tad kūdi-
kių ir vaikų maisto produktų kategorijų alternatyva yra 
ekologiški produktai, dėl kurių beveik visi tėvai yra pasi-
rengę išleisti papildomą mokestį nepriklausomai nuo socia-
linės klasės, tačiau vien pagaminti ,,žaliąjį“ produktą, pa-
tinkantį ne tik tėvams, bet ir kitoms vartotojų grupėms ar 
įsidiegti ,,žaliąją“ praktiką nepakanka. Labai svarbi yra 
tinkama komunikacija, kad vartotojas ne tik išgirstų žinutę, 
bet ir tinkamai ją suprastų. Bevertės informacijos užteršto-
se visuomeninėse erdvėse tai išties nelengvas uždavinys. 
Taip pat svarbu, kad visuomenės ekologijos autoritetai ir 
atitinkamos organizacijos pripažintų verslo pastangas. 
Ekologiškas iniciatyvas ir produktus galima bandyti popu-
liarinti pačiai įmonei savo jėgomis, tačiau dažniausiai pi-
giau ir efektyviau tai daryti pasitelkiant kompetentingus 
specialistus iš išorės, kurie galėtų patarti, kaip pritraukti 
vartotojus ir didinti jų lojalumą. 

Kita problemos dalis – prekybininkų manipuliacija var-
totojams patraukliu terminu „ekologija“, iš tiesų nepasiūlant 
kasdienių sveikų produktų. Ne vienas lietuvis yra įsitikinęs, 
kad mūsų žemės ūkyje užauginama produkcija – natūraliai, 

dėl taupymo yra sveika ir tikrai kokybiškesnė nei šimtme-
čius stiprios pramonės šalyse gyvenančių vakariečių maistas. 

Beje, Lietuvos vartotojų institutas yra konstatavęs, kad 
Lietuvos žmonės dar nevisiškai tiksliai suvokia, kas yra eko-
logiškas produktas, ir prekybininkai pasinaudoja tokiu neiš-
manymu. Kaip pavyzdys gali būti ir ekologiškų maišelių 
propagavimas, nors iš tiesų jie nėra ekologiški (šiuo metu 
nėra tokių medžiagų kaip, plastikinį maišelį paversti ekolo-
gišku), šiuo metu jie tik ,,draugiški aplinkai“ (iš greitai suy-
rančių medžiagų). Taip pat atsiranda neva ekologiško maisto 
lentynos, į kurias, kaip teigiama (Gvozdaitė, 2008),  sude-
damas bet koks maistas tik pagal patiems prekybininkams 
suprantamus kriterijus. Bet kokį produktą padėjus šalia eko-
logiško, jo vertė pirkėjo akyse išauga – jis tikisi, kad tai 
sveikas, naudingas pirkinys (Gvozdaitė, 2008). 

Tad viena iš svarbiausių ekologiškų produktų vartotojų 
elgsenos teorijos ir praktikos problemų – nustatyti, kas mo-
tyvuoja jų sprendimą būti lojaliam (nuolat pirkti) ir kaip 
galima valdyti šį procesą.  

 
Empirinio tyrimo rezultatų analizė 

 
Tyrime dalyvavo 296 respondentai. Kaip minėta, var-

totojų lojalumo ekologiškiems produktams didinimo 
sprendimai priimami identifikavus lojalumo lygį. Nustaty-
ta, jog jis yra „netikras“ lojalus, kadangi prieraišumas gana 
didelis  (perkama ilgiau nei 5 metai – 44,6 proc.), tačiau 
aktyvumas mažas (perkama kartą per savaitę – 52,7 proc.). 

Pagal ekologiškų produktų vartotojų elgsenos asmeni-
nius, kultūrinius veiksnius buvo sudarytas „netikrų“ lojalių 
vartotojų tikslinės rinkos segmentavimo žemėlapis (1 lent.). 

Tyrimas parodė, jog ekologiškų produktų vartotojai su-
vokia sveiko maitinimosi svarbą sveikatai (43,9 proc.), do-
misi sveika gyvensena (21,3 proc.), taip pat sveiko fizinio 
aktyvumo reikšmę sveikatai (15,9 proc.) bei yra susirūpinę 
sveikata, tad renkasi ekologišką produkciją (11,8 proc.). Pa-
žymėtina, jog tik 7,1 proc. nurodė, jog laikosi mados, nes 
vartoti ekologiškus produktus dabar madinga. 

Nustatyta, jog daugiau nei pusė vartotojų iš dalies sutin-
ka (55,4 proc.), jog pakankamai žino apie ekologiškus pro-
duktus. Vartotojai dažniausiai ekologiškus produktus atpa-
žįsta iš užrašo ,,Ekologiškas produktas“ (45,3 proc.), sertifi-
kavimo įstaigos ,,EKOagros“ logotipo ir ekologiškumą pat-
virtinančio ženklo ,,Ekologinis žemės ūkis“ (25,0 proc.). 

Kaip minėta, reklama labai svarbi produktą pasiren-
kant ir jį kartojant. Anketinės apklausos rezultatai rodo, 
jog, respondentų nuomone, geriausiai apie ekologiškų pro-
duktų pardavimus juos informuoja televizija (22,6 proc.), 
internetas (18,2 proc.), lauko ir tiesioginė reklama paštu 
(po 10,8 proc.). Respondentų teigimu, per pastarąjį mėnesį 
didžioji dalis negirdėjo/nematė reklamos (82,8 proc.), kuri, 
71,6 proc. nuomone, skatina pirkti. 

Respondentų pasiteiravus, ar Lietuvoje esant ekonomi-
niam sunkmečiui, jie yra motyvuoti pirkti ekologiškus pro-
duktus, nustatyta, jog daugiau nei pusė apklaustųjų pasirinko 
neigiamą atsakymą (56,4 proc.), o iš dalies sutiko 26,7 proc. 

Priklausomai nuo ekologiškų  produktų vartojimo so-
cialinių veiksnių įtakos nustatyta, jog apklaustieji dažniau-
siai perka sau (37,5 proc.), vaikams (30,1 proc.), tėvams 
(14,2 proc.), ir tai lemia jų pačių sprendimai (35,1 proc.), 
vaikų (28,4 proc.), tėvų (11,5 proc.) nuomonės. 
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1 lentelė. „Netikrų“ lojalių ekologiškiems produktams vartotojų tikslinės rinkos segmentavimas proc. (n=296) 
Table.1. The target market segmentation map of the mock-loyal consumers to ecological products, percent 

 

Požymių grupės / Feature groups Požymiai/ Features 
Pajamos / Income 3001 ir daugiau/ and more Lt (25,0 %)  
Socialinė klasė / Social class Išsilavinę, turintys aukštas pajamas / Educated, making good income (35,5 %) 
Tautybė / Nationality Lietuviai / Lithuanians (96,6 %) 

Vaikai / Children 
1 vaikas / 1 kid (26,7 %) 
Turintys vaikų / Have children (62,5 %) 

Užimtumas / Employment Dirbantieji / Working people (63,2 %) 

Išsilavinimas / Education 
Aukštesnysis / College education (29,1 %) 
Aukštasis / Higher education (49,0 %) 

Amžius / Age 
41– 50 m. / year (20,9 %) 
21– 30 m. / year (25,0 %) 

Gyvenamoji vieta /Place of residence Miestas / City (60,1 %) 
Lytis /Sex Moterys / Women (63,2 %) 
 

 Prioritetinė auditorija/ Priority audience  
 

 Paaiškėjo, jog vartotojai lojaliausi AB ,,Rokiškio sū-
ris“, AB „Žemaitijos pienas“, ,,Vici“, ,,Löfbergs Lila“, 
UAB „Plungės duona“ (,,Vici duona“) prekės ženklams, 
taip pat pavieniams ūkininkams F. Vaiteliui (produkcija –
mėsa), E. Grajauskienei (produkcija – ekologinė augali-
ninkystė), mažiau – AB ,,Pieno žvaigždės“. Pasitaikė nuo-
monių ,,negaliu įvardinti“, ,,nežinau konkretaus prekės 
ženklo“, ,,neskiriu dėmesio konkrečiam prekės ženklui“. 

Tyrimas patvirtino, jog ekologiški produktai sudaro san-
tykinai mažą bendro maisto pirkimo dalį (Midmore, Lund, 
Naspetti, Zanoli, Jensen, 2008) 11–20 proc. (64,9 proc.). Be-
je, nė vienas respondentas nenurodė vartojantis ekologiškus 
produktus 91–100 proc.  

Tyrimas patvirtina nuomonę, jog kylančios ekologiškų 
produktų kainos paskatino kai kuriuos vartotojus abejoti, 
jog šie produktai gaminami be pesticidų, cheminių trąšų, 

kitų preparatų ar antibiotikų. Lietuvoje esant ekonominiam 
sunkmečiui, vartotojai nurodė, kad perka mažiau ekologiš-
kų produktų (55,7 proc.). 

Ši motyvacija atsispindėjo ir vertinant ekologiškų pro-
duktų kainą. Nors dauguma respondentų išskyrė, jog ekolo-
giški produktai brangesni nei įprasti (82,8 proc.), bet įper-
kami, tačiau jei Lietuvoje didėtų infliacija, jie sutiktų mokėti 
brangiau tik 10 proc. (86,5 proc.). Taigi, esant ekonominei 
krizei, ekologiškų produktų vartotojai yra jautrūs kainai. 

Iš 2 lentelės matyti, jog vartotojai lojaliausi šiems eko-
logiškiems produktams: pienui ir jo produktams (18,9 proc.), 
bičių produktams (15,2 proc.), daržovių produktams 
(12,2 proc.), kepinių produktams (10,8 proc.). Labiausiai pa-
sigendama šių ekologiškų produktų: mėsos (20,9 proc.), 
aliejaus (19,6 proc.), gėrimų (17,6 proc.). 

 
2 lentelė. Ekologiškų produktų pirkimas ir pasigendamumas proc. (n=296)  
Table.2. The purchase of and demand for ecological products,in percent 

 

Produktai / Products  Perkama/ Purchased Pasigendama/Demanded 
Grūdai/Cereal 3,7 1,4 
Pienas ir jo produktai/Milk products 18,9 1,7 
Arbata/Tea 8,4 2,4 
Kava/Coffee 3,0 7,4 
Eteriniai aliejai/Volatile oils 1,4 1,4 
Augaliniai ekstraktai/Vegetable extracts 0,7 1,0 
Bičių produktai/Apian products 15,2 0,7 
Kūno priežiūros priemonės/Body care products 2,0 4,1 
Vaisiai/Fruit 5,1 5,7 
Uogos/Berries 4,4 1,4 
Daržovės/Vegetables 12,2 3,7 
Kepiniai/Baked products 10,8 3,4 
Prekės pirčiai/Bath products 1,0 0,7 
Mėsos produktai/Meat products 3,4 20,9 
Gėrimai/Beverages 1,7 17,6 
Aliejus/Oil 3,0 19,6 
Grikių lukštų pagalvės/Buckwheat hull pillows 1,4 0,3 
Buities priežiūros priemonės/Hosehold care products 2,4 3,0 
Kita/Other 1,4 3,7 
Iš viso/Total 100,0 100,0 

 
Pažymėtina, jog pagal lojalumo teoriją, vartotojai būna 

lojalūs konkrečiai pirkimo vietai. Pastaruoju metu pastebimi 
pokyčių organizuojant ekologiškų produktų pardavimą. Pa-
didėjo perdirbėjų, didmenininkų ir specialiųjų parduotuvių 
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skaičius, tačiau jų dar nepakanka, kad užtikrintų ekologiškų 
produktų pardavimą. Jų galima įsigyti taip pat mažmeninės 
prekybos centruose (Ramanauskienė, Gargasas, 2007). 

Lietuvoje 2005 m. prasidėjo elektroninė prekyba ekolo-
giškais produktais –ją pradėjo IĮ „Ekologijos pasaulis“. Ga-
lima įsigyti ekologiškų grūdų, pieno, bičių produktų, arbatų, 
eterinių aliejų, augalinių ekstraktų, gėrimų ir kitų ekologiškų 
produktų. Ekologiškų produktų elektroninės prekybos adre-
sas: www.ekologiskiproduktai.lt. 2005 m. gruodžio mėn. 
įmonė atidarė pirmą ekologiškų produktų parduotuvę Kau-
ne, Vilniaus gatvėje. Nuo 2006 m. balandžio mėn. ekologiš-
kų produktų parduotuvė–arbatinė persikėlė į Dainavos mik-
rorajoną, ,,Dainavos“ prekybos centrą (V. Krėvės pr. 43, 
Kaunas) (Ramanauskienė, Gargasas, 2007), tačiau įmonė 
Kaune veikė nesėkmingai, tad persikėlė į Vilnių.  

Lietuvoje taip pat populiarios ekologiškų produktų 
mugės, rengiamos Vingio parke, Jono Basanavičiaus vidu-
rinėje mokykloje Vilniuje, Daukanto gatvėje Kaune (Ra-
manauskienė, Gargasas, 2007) ir kt. 

Nustatyta, jog dažniausiai perkama prekybos centruose 
(40,9 proc.) ir turgavietėse (21,6 proc.), o labiausiai pasiti-
kima ūkininkais (32,8 proc.). Antra pozicija pagal pirkimą 
ir patikimumą priklauso turgavietėms (21,6 proc.)  

Nustatyta, jog iš pasirinkusiųjų prekybos centrus, daž-
niausiai perka ,,Maximoje“ (43,0 proc.) ir ,,Iki“ (28,1 proc.) 
prekybos centruose, vertinamuose kaip patikimiausi įsigyjant 
ekologiškų produktų (atitinkamai 55,4 ir 28,9 proc.). 

Paminėtina, jog 2009 m. rugsėjo mėn. 18 – 20 d. vyko 
ekologiškų produktų mugė, tačiau 93,2 proc. apklaustųjų 
joje nebuvo – pirko tik 3,7 proc. 

Labiausiai lojalumą ekologiškiems produktams didintų 
kainų sumažinimas (12,5 proc.), pardavimo skatinimo pro-
gramų organizavimas (11,5 proc.), didesnis asortimentas 
(9,8 proc.), pripažintas prekės ženklas (9,5 proc.), dažnes-
nis mobiliųjų turgelių steigimas ir patogus pateikimas len-
tynose (po 7,4 proc.) (3 lent.). 

 
3 lentelė. Lojalumo ekologiškiems produktams didinimo priemonės proc. (n=296)  
Table. 3. The measures to increase the loyalty to ecological products in per cent 

 

Priemonės / Measure Proc. 
Ekologiškų produktų kainų sumažinimas / Reduction of the prices of ecological products 12,5 
Pardavimo skatinimo programų (pvz., degustacijos, ekologiškas maišelis, krepšys ir pan.) dažnesnis organizavi-
mas / Sales stimulation programmes (f.e. tastings) 

11,5 

Didesnis ekologiškų produktų asortimentas / The larger assortment of ecological products 9,8 
Pripažintas prekės ženklas / Accepted brands 9,5 
Dažnesnis mobilių ekologinių turgelių organizavimas / More frequent organization of mobile markets  7,4 
Patogus pateikimas lentynose / Handy presentation on the shelves  7,4 
Lojalaus ekologiškų produktų pirkėjo kortelės / The cards of the loyal to ecological products customer 5,7 
Gresnė produktų kokybė / The better quality of products 5,1 
Ekologiškų pakuočių naudojimas / The use of ecological packages 4,4 
Daugiau informacijos apie ekologiškų produktų pardavimo vietas / More information on the ecological products 
sale places 

3,7 

Vartojimo kultūros švietimas/ugdymas/Education/training of consumer culture 3,7 
Akį patraukiančios pakuotės/Eye- catching packages 3,0 
Įmonių pardavimų skatinimo informacijos viešinimas internetinėje svetainėje/The Internet publication of the in-
formation on enterprise sales stimulation  

2,7 

Geresnis produktų įvaizdis / The better image of products  2,4 
Patrauklesnės spalviniu požiūriu prekybininkų etiketės / More attractive traders’ labels (colour) 2,0 
Dažnesnis ekologiškų produktų mugių organizavimas / More frequent organization of the fairs of ecological pro-
ducts 

1,7 

Daugiau informacijos apie ekologiškus produktus / More information on ecological products 1,4 
Patrauklesnės spalviniu požiūriu prekybininkų lentynos / More attractive traders’ shelves (colour) 1,0 
Daugiau specializuotų parduotuvių / More specialized shops 1,0 
Rekomendacijos / Recommendations 1,0 
Viešųjų ryšių su pirkėjais palaikymas / Public relations with customers  1,0 
Daugiau informacijos apie teršiamų maisto produktų žalą / More information on the harm of polluted food 0,7 
Ekologinių produktų sveikatingumo pagrindimas tyrimais / Substantiation of the wellness of ecological products 
by investigations  

0,7 

Pasiūlymai elektroniniu paštu / Offers by e-mail 0,7 
Iš viso / Any 100,0 

 
Tiriant konkrečių lojalumo ekologiškiems produktams 

programų žinomumą nustatyta, jog vartotojai susipažinę su 
ekologiškų produktų lojalumo renginių programomis (66,6 
proc.), tačiau jų mažai pageidautų (9,1 proc.). Apklaustuo-
sius labiau domina nuolaidų (38,5 proc.), lojalumo bonusi-
nės (33,1 proc.) programos. 

Labiausiai ekologiškų produktų vartotojus domintų pi-
niginės dovanos (16,0 proc.), 2+1 nemokamai (11,9 proc.), 
produkto prizai (11,6 proc.). 

Taigi, apibendrinus tyrimo rezultatus galima teigti, jog 
Lietuvoje, vyraujant ekonominio nuosmukio nuotaikoms, 
vartotojai mažiau linkę pirkti ekologiškų produktų. Tad bū-
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tina diegti šių produktų aktyvesnes lojalumo programas, kad 
vartotojai iš „netikrų“ lojalių, nepereitų į nelojalių grupę. 

 
Išvados  
 

1. Empiriniu tyrimu nustatytas „netikrų“ lojalių ekolo-
giškų produktų vartotojų lygis. Tai grindžia lojalumo ekolo-
giškiems produktams stiprinimo sprendimų reikalingumą.  

2. Didinat vartotojų lojalumą ekologiškiems produk-
tams  teiktini pasiūlymai. 

Ekologiškų produktų kainų padidinimas neturėtų vir-
šyti 10 proc. esamos kainos; 

Tikslinga aktyviau naudoti  lojalumo programas varto-
tojams: 

a) nuolaidų. Daugiausia dėmesio reikėtų skirti kainoms 
sumažinti, piniginėms dovanoms, 2+1 produktams nemo-
kamai, produkto prizams; 

b) bonusinės. Gerosios  praktikos pavyzdžių pritaiko-
mumas, t.y. prekybos centrų lipdukų, kuponų ir pan.; 

– asortimento didinimas prekybos vietų lentynose, di-
dinant ekologiškų mėsos, aliejaus, gėrimų ir kt. produktų 
pasirinkimą; 

– dažnesnis mobilius ūkininkų turgelių organizavimas; 
– aiškesnio ekologiškų produktų pateikimo lentynose 

žymėjimo taikymas, jog esami ir potencialūs vartotojai jų 
nepainiotų su ,,sveikais“ produktais; 

– aktyvesnis sveiko maitinimosi suvokimo svarbos, 
domėjimosi savo ir vaikų sveikata pozicionavimas ekolo-
giškų produktų reklamose, įtraukiant tėvų ir vaikų tikslines 
grupes. 
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Feliksas Klupšas, Vitalija Vanagienė 
 

The Means of the Enlargement of Consumers’ Loyalty to Ecological Products 
 

Summary 
 
The article discusses problematical questions on the increase of consumers’ loyalty to ecological products and presents substantiation of the meas-

ures to be taken. 
The carried out investigation has revealed the decrease of the consumers’ motivation to purchase ecological products during the period of economi-

cal crisis. The following measures can be taken to increase consumers’ loyalty to ecological products: organization of discount and bonus programmes, 
enlargement of assortment and organization of mobile farmer markets. 

Environmentally-friendly products, ecological product, loyalty, consumer, measure.  
 

Мероприятия повышения лояльности потребителей к экологическим продуктам 
 

Резюме 
 
В статье на основе результатов теоретических и эмпирических исследований обсуждаются проблемные вопросы лояльности потребителей 

к экологическим продуктам и обосновываются средства ее повышения. 
Исследованиями установлено снижение мотивации потребителей к покупке экологических продуктов во время кризиса. Лояльность по-

требителей к экологическим продуктам повысили бы следующие средства: организация скидок и бонусных программ, расширение ассорти-
мента, организация мобильных фермерских рынков, удобное размещение продуктов на прилавках.  

Экологически чистый продукт, лояльность, потребитель, способ. 
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