
ඔබ කකෝටිපතියකු කරන අකවිකරණ මිශ්රය 

ලයාපාික ඔබ අකවිකරණ මිශ්රය නිසි ආකාරල දන්කන් නම්  එය ඔබල කකෝටිපතියකු කිරීමට උපකාර 

කරනු කනොඅනුමානයි. නිලැරදි උපක්රම ාාවිාා කනොකර කබොකශෝ ලයාපාිකයින් ාම ලයාපාරය 

ලපල්ට යලා ගන්නා බල ඔබ දන්නලාද ?    

ාම නි්පාදනය කශෝ කවේලා වදශා කයොදා ගා යුතු අකවිකරණ මිශ්රය පිළිබද ලයාපාික ඔබට නිසි 

අලකබෝධයක් තිකේ නම් එයින් ශැගී යනුකේ ඔබට ඔකේ ලයාපාරය තුළින් ලැරදීමට ඇති ඉඩ 95% කින් 

අඩු බලයි. වැබවින් ම ලයාපාික ඔබ අකවිකරණ මිශ්රය කකකරහි අලධානය කයොමු කර වීමට ප්රධානාම 

කශේතුල ලයාපාික ඔබ ආරම්ා කිරීමට බාකපොකරොත්තු ලන නි්පාදනය කශෝ කවේලාල අකවිකිරීම් 

කටයුතු සිදුකරන දැලැන්ා  ලයාපාිකයින් දැනටමත්  ලයාපාික කොල තුෂ ජයකකළි නැැංවීමයි. 

ාම නි්පාදනය කශෝ කවේලාල ජනාාල අාරට කගන යන ආකාරය පිළිබද ලයාපාික ඔබ නිරතුරු 
අලධානය කයොමු කෂ යුතු අාර නිරතුරු ලයාපාර සිදුකර කගන යාකම්දී අකවිකරණ මිශ්රය කනොදැන  
ලයාපාර ආරම්ා කනොකිරීමට ලග බා ගා යුතුය. ආරම්ා කෂ ලයාපාර ලට කමන්ම කනොවිකිකණන 
ාාණ්ඩ ශා කවේලා වදශා ද අකවිකරණ මිශ්රය කයොදා ගා ශැක. 
ඉක්ක කලෂදකපොකල් පාිකාෝගික අලයාා ශා වුලමනා ඉශලින් ාෘප්තිමත් කිරීම වදශා කිසියම් 

ලයාපාර ආයානයක් කයොදා ගනු බන, ආයානයට කශොදින් පානය ක ශැකි අකවිකරණ 

උපායමාර්ග ල එකතුල අකවි මිශ්රය කව ශැදින් ක.. 

අකවිකරණ මිශ්රය ප්රධාන අැංග   කින් වමන්විා ලන අාර නි්පාදනයක් අකවි කරයි නම්   වදශා අැංග 

4 ක් අදා ලන අාර කවේලාලක් අකවි කරයි නම්   වදශා අැංග   ම අදා ක.. 

ාාණ්ඩ අකවිකරණ මිශ්රය 4ps 

කවේලා අකවිකරණ මිශ්රය 4ps+3ps 

 

ාාණ්ඩ අකවිකරණ මිශ්රකයහි අැංග (4ps) 

 නි්පාදිාය(Product) 

 

 මිෂ(Price) 

 

 කබදාශැරීම(Place) 

 

 ප්රලර්ධනය(Promotion) 

 

 



ාාණ්ඩ අකවිකරණ මිශ්රය වාමානයකයන් ලයාපාික(කෂමනාකරණෘදෘ්කෝකකෝණකයන් වකා බන 

නමුත් ලර්ාමානකේ එය ගණුකදනුකරුලාකේ  පැත්කාන් බැලීම කකකරහි ලර්ාමානකේ විකේ අලධානය 

කයොමු කර ඇා.පාිකාෝගිකයාකේ දෘ්කෝකකෝණකයන්කපන්නුම් කරන්කන්පාිකාෝගිකයාකේ ප්රතිාා 

මිශ්රයයි. 

නිප්ාදිායා(4Ps)     පාිකාෝගිකයා(4 Cs) 

නි්පාදිායා(Product)                පාිකාෝගික අලයාා ශා වුලමනා 
       (Customer needs & wants)  
මි(Price)      පිිලැය(Cost) 

කබදා ශැරීම(Place)     පශසුල(Convenience) 

ප්රලර්ධනය(Promotion)                                                වැංනික.දනය(Communication) 

 

කවේලා අකවිකරණ මිශ්රකයහි අැංග  Ps 

 නි්පාදිාය(Product) 

 

 මිෂ(Price) 

 

 කවේලකයින්(People) 

 

 

 කවේලා 

ක්රියාලලිය(Process) 
 

 
 කබදාශැරීම(Place) 

 

 ප්රලර්ධනය(Promotion) 

 

 කාෞතික පිවරය(Physical 
environment/Evidence) 

 
 

 

පිිලැටුම ලැඩිකර ගා ශැකි වීම ,පාිකාෝගිකයා ආකර්ණය කර ගා ශැකි වීම,. පාිකාෝගිකයා 

ාාණ්ඩය මිට ගැනීමට කපොෂඹලා ගා ශැකි වීම ,පාිකාෝගිකයාට පශසුකලන් මිට ගා ශැකි පිදි 

නි්පාදිා කබදා ශැිය ශැකි වීම, ආයානකේ අරමුණු ඉටු කර ගැනීමට පශසුලක් වීම ආදිය ලයාපාික 

ඔබට අකවිකරණ මිශ්රය නිසි ආකාරල ාාවිාා කිරීකමන් ද ශැකි ප්රතිල කිහිපයකි. 

අකවිකරණ මිශ්රය නිසි කව අලකබෝධ කකොට කගන ාම ලයාපාර කටයුතු සිදු කෂකශොත් ඔබට ද ාා 

උපිම කර ගනිමින් ලයාපාික කොල තුෂ ජයකකළි නැැංවීමට ශැකිලනු කනොඅනුමානය. 

 

 

චන්දිකා පී.වීරරත්න 
මානල වම්පත් වැංලර්ධන නිෂධාි 
කකොෂඹ දිව්ත්රික් කිකියා කක්න්රය 

 


