
What is marketing? 
ཅི་ཞིག་ལ་yིར་འཚ+ང་ཟེར།
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Marketing is about discovering, creating, arousing and satisfying

customer needs. 


rོམ་རའི་yིར་འཚ*ང་ནི་གསར་sེད་དང་གསར་གཏོད།skuལ་མ་གཏོང་བ། ཡིད་uམ་པ་སོགས་ཐོན་rǳས་ཉོ་མཁན་ཚ>འ?་དགོས་མཁོ་sgruབ་rgyu་དེ་རེད།

The goal of marketing is to create and maintain 


positive relationships  
with existing and potential customers


rོམ་ར་yིར་འཚ*ང་གི་དམིགས་yuལ་ནི་གསར་གཏོད་དང་nuས་པ་ཅན་gyི་ཚ*ང་ཤག་rnམས་sr་གཏན་du་གནས་པའི་འbེrལ་བ་བཟང་པོ་ཉར་rgyu་དེ་རེད།
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Who are you? 
 yོད་su་རེད།

and what is your product or service? 
 yོད་kyི་ཐོན་rǳས་གང་དང་ཞབས་u་ཅི་རེད།
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Please share two things you love about the work you do

 yོད་kyིས་sgruབ་པའི་by་བའི་rོད་kyི་རང་ཉིད་དགའ་བའི་དོན་དག་གཉིས་ཤོད།

What do you like about doing your business? 
yོད་རང་གི་ཚ+ང་ལས་yོགས་ནས་ཅི་ཞིག་ལས་rgyuར་དགའ།
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How does your business compare to other businesses that are offering similar 
services to similar market group(s)?  

 yོད་kyི་ཚ+ང་ལས་དེ་གཞན་དང་བsduར་ན་ཚ+ང་ལས་sdེ་ཁག་ཚ+་ལ་གཅིག་མuངས་kyི་ཞབས་u་ཇི་ltར་sgruབ་  
བཞིན་ཡོད།

Strengths 
བཟང་ཆའམ་nuས་པ།

Weaknesses

ཞན་ཆ

Opportunities

གོ་skབས།

Threats 
ཉེན་ཁ།

Helpful 
ཕན་ཐོགས་ཅན། 

Harmful  
གནོད་skyོན་ཅན། 

your service   yོད་kyི་ཞབས་u།

your product   yོད་kyི་ཐོན་rǳས།


your skills  yོད་kyི་nuས་པ།

your story  yོད་kyི་གཏམ་rgyuད།


your staff  yོད་kyི་ལས་མི།

your knowledge  yོད་kyི་ཤེས་ཡོན།


	 your way of operating  yོད་kyི་བཀོལ་spyོད་byེད་uལ།

projects you support  yོད་kyིས་rgyབ་skyོར་byེད་པའི་ལས་གཞི།


your resources  yོད་kyི་ཐོན་uངས།

your reputation  yོད་kyི་མཚན་sན་ནམ་གོ་ས།

Political environment   ཆབ་sིrད་kyི་ཁོར་yuག

Legisation   rིམས།


Market trends   rོམ་རའི་འཕེལ་yོགས།

Economic trends   དཔལ་འbyོར་འgrY་yZགས།


Competition   འgrན་rʦོད།

Global influence   གོ་ལ་spyི་ཡོངས་kyི་uགས་rkyེན།

Weather/nature    གནམ་གཤིས་དང་རང་byuང་།


Technology    འruལ་ཆས།

Demographics མི་འབོར།
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External 
beyond your control 

yི་རོལ་དང་རང་གིས་ཚ+ད་འཛLན་མི་uབ་པ།

Internal  
and  

Controllable 
ནང་རོལ་དང་བདག་གཉེར་uབ་པ།



What needs and wants do your customers have?  
yོད་kyི་sku་མgོrན་ཚPའQ་དགོས་མཁོ་དང་འདོད་འduན་ཅི་ཞིག་རེད།  

Who is your customer? 
yོད་kyི་མgོrན་པོ་su་རེད།
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Air temperature  rluང་། གནམ་ག
ཤིས


 Food and water ་ཟ་མ་དང་u 
Toilets  spyོད་ཁང་། 
Sleeping  གཉིད་། 
Clothing  gyོན་པ། 

Movement གཡོ་འguལ།

Feeling safe and 
comfortable in 

accommodation, 
community and 

surroundings, health 
wise 

གནས་sdོད་by་སའི་ཁོར་yuག་དེ་བདེ་འཇགས་
དང་stབས་བདེ་ཡིན་པ།

Relationship and 
communication with 

others, support, being 
part of community 

གཞན་gyི་rgyབ་skyོར་མཁོ་བས་གཞན་དང་
འbེrལ་འdིrས་byེད་ནས་spyི་ཚ+གས་དེའི་
ཁོངས་su་གཏོགས་པར་byེད་rgyu།

Change, 
something new 
and different, 

curiosity

འgyuར་བ།དངོས་པོ་གསར་པ་དང་

མི་འdr་བ། sprོ་snང་ldན་པ།

Being heard and 
seen, feeling 

special and worthy 
of attention


མཐོང་ཐོས་myོང་གsuམ་གང་ཡིན་
ruང་།དམིགས་བསལ་དང་དོ་snང་

by་འོས་པ།

Learning new 
things, 

developing 
myself


ཤེས་by་གསར་བ་sbyང་ནས་རང་
ཉིད་ཡར་rgyས་གཏོང་བ།

My body has needs

ངའི་luས་uང་ལ་མཁོ་བ།

Helping others, 
care and give 

beyond myself 

རང་nuས་ཅི་ཡོད་sgོ་ནས་གཞན་
ལ་ཞབས་u་sgruབ་པ།

I need certainty

ང་ལ་དགོས་ངེས་པ།

 I need connection

ང་ལ་འbེrལ་འdིrས་དགོས།

I need variety

ང་ལ་འdr་མིན་sn་ཚ*གས་འཛ*མས་

དགོས་པ།

I need to feel important

རང་ཉིད་གལ་ཆེན་ཡིན་པ་ཚ*ར་snང་

དགོས།

I need to grow

ང་ལ་འཕེལ་rgyས་སམ་ཡར་

rgyས་ཡོད་དགོས་པ།

I need to contribute

ངས་གཞན་ལ་དགོས་མཁོ་sgruབ་དགོས།
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Who is your ideal customer? 
yོད་kyི་uལ་byuང་གི་sku་མgོrན་su་རེད།  

It is important to have a clear picture of your ideal customer.  
yོད་kyི་uལ་byuང་sku་མgོrན་ཚ>འ?་འཆར་snང་གསལ་བY་ཞnག་ཡོད་དགོས་rgyu་གལ་ཆེན་པY་རoད།  

Think of your ideal customer and try to answer as many of the questions below. 
yོད་kyི་uལ་byuང་གི་sku་མgོrན་ཚ*ར་ཞིབ་འདང་rgyབ་པའི་ཐོག་ནས་གཤམ་gyི་dིr་བ་དག་ལ་ལན་ཐོབ།  

 
 

Demographics མི་འབོར 
Age? ལོ། 

Nationality? rgyལ་ཁབ། 
Income? ཡོང་འབབ། 

Married? ཆང་ས་rgyབ་ཡོད་མེད། 
Education? ཡོན་ཚད། 
Occupation? ལས་ཀ།།

Areas of interest & lifestyle 
sprོ་snང་ldན་པའི་འཚ+་བའི་ཁོར་yuག 
Hobbies?དགའ་yོགས། 

Sports & activities?rʦེད་མོ་དང་by་འguལ་gyི་རིགས། 
Lives in city or rural area?gོrང་yེར་དང་gོrང་གསེབ་གང་du་འduག་མིན། 

Interests (for example culture/history, nature, 
adventure, spiritual, local communities)? 

sprོ་བ།དཔེར་ན།རིག་གuང་།ལོ་rgyuས།རང་byuང་།blf་skygད་ཡོད་པའི་by་ལས།ཆོས་དང་འbེrལ་ཡོད།
ཉེ་འཁོར་gyི་spyི་ཚ+གས་རེད། 

Level of comfort needed? 
sruང་skyོབས་ཇི་ཙམ་དགོས་མིན།

Travel patterns འgིrམ་འgruལ་gyི་འཆར་བཀོད།

Domestic or international? rgyལ་spyིའམ་rgyལ་ནང་གང་གི་ཡིན།


Couple, family or single traveller? བཟའ་zl།བཟའ་ཚང་ཡང་ན་མི་rkyང་པའི་འgruལ་བ་ཞིག་རེད།

Type of holiday: relaxation, adventure, cultural, shopping, etc.?


guང་གསེང་གི་རིགས།	 ངལ་གསོ།ljོངས་rgyu་བ།རིག་གནས་yuལ་skོར་བ།ཉY་ཚ>ང་ལ་སོགས་པ།	 

Average length of stay?


spyིར་བཏང་གི་duས་yuན་ཅི་ཙམ་རིང་du་འduག་མིན།

Travel expenditures?


འgིrམ་འgruལ་skབས་kyི་འgrY་sgY་ཇn་ཙམ་དགོས་མིན།

Gets travel information from: 
འgིrམ་འgruལ་skོར་gyི་ཤེས་by་གང་ནས་ཐོབ་མིན་skོར། 

Family & friends  yིམ་མི་དང་gོrགས་པོ། 
Magazines & newspapers  duས་དེབ་དང་ཚགས་པར། 

Internet drw་ལམ། 
Travel agencies / tour operator  འgིrམ་འgruལ་ltེ་གནས། 

Online booking sites  drw་འbེrལ་འཚ+ང་བsdད་drw་ཚLགས། 
Travel guides  yuལ་skོར་snེ་rིད་པ་དང་དེ་ལས་གཞན། 

Other
!8



Target groups 
དམིགས་འབེན་sdེ་ཁག


A specific group of consumers at which a company aims its products and services. 
Your target customers are those who are most likely to buy from you.


དམིགས་བསལ་བའི་sku་མgོrན་sdེ་ཁག་ཏེ་rgyuན་du་མuན་གཉེར་ཁང་གི་ཞབས་u་དང་ཐོན་rǳས་དམིགས་སའི་sku་མgོrན་དམིགས་བསལ་བ་དེ་ཚ>་ཡ?ན།yོད་kyི་
དམིགས་འབེན་sku་མgོrན་ནི་rgyuན་du་ཕལ་ཆེར་yོད་ས་ནས་ཅ་ལག་ཉོ་མཁན་དེའོ།།

Backpackers

rེས་uར་yuལ་skོར་བ།

Nature lovers

རང་byuང་ལ་དགའ་མཁན།

Mountaineers

རི་འཛzགས་མཁན།

Cultural tourists

རིག་གནས་yuལ་skོར་བ།

Adventure travelers

ljོངས་rgyu་བ།

Pilgrims / religious tourist

གནས་མཇལ་བ།

Repeat visitors

ཡང་སེང་ཡོང་མཁན་gyི་yuལ་skོར་བ།

Bird watchers

འདབ་ཆགས་lt་skོར་བ།

High end luxury tourists

རིམ་པ་མཐོ་བའི་yuལ་skོར་བ།

Self driving tourists

རང་ཉིད་kyིས་rlངས་འཁོར་skོར་ནས་འgོr་

མཁན་gyི་yuལ་skོར་བ།

Shop-a-holics

ཉY་ཚ>ང་ལ་དགའམཁན།Bar hoppers


ཆང་ཁང་འཚ*ལ་མཁན།

Students

sོlབ་མ། Senior tourists


yuལ་skོར་བ་rgན་པ།
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The Marketing mix 
yིར་ཚ+ང་sdེབ་sgrིག 

How to connect your ideal customer to what you have to offer?  
ཇི་ltར་byེད་ནས་yོད་kyི་uལ་byuང་sku་མgོrན་དང་ཐོན་rǳས་བར་འbེrལ་བ་ཡོང་ཐབས་byེད་kyིན་ཡིན།

Product 
ཐོན་rǳས།

Price 
རིན་གོང་།

Place 
ས་ཆ།

People 
མི་sn།

Purpose 
དམིགས་yuལ།

Promotion 
འཕེལ་rgyས།
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What are customers looking for?ཅ་ལག་ཉོ་མཁན་gyིས་ཅི་ཞིག་འཚ+ལ་བཞིན་ཡོད།  

How does your product/services meet your customers needs?  
yོད་kyི་ཞབས་u་དང་ཐོན་rǳས་kyིས་yོད་kyི་མgོrན་པfའp་དགོས་མཁf་ཇp་ltར་skོང་uབ།  

What sets your product/service apart from your competitors’?  
yོད་kyི་འgrན་rʦོད་པ་ལས་ཅི་ཞིག་གིས་yོད་kyི་ཐོན་rǳས་དང་ཞབས་u་མི་འdr་བ་འbuལ་du་ཐོན་uབ།  

Product 
ཐོན་rǳས།
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Price 
རིན་གོང་།  

What does it cost the customer to use your product/service? 

rgyu་rkyེན་ཅི་ཞིག་གིས་མgོrན་པY་ཚ>ར་yོད་kyི་ཐོན་rǳས་དང་ཞབས་u་ལོངས་su་spyོད་du་འjuག་གིན་ཡོད།


What is the customer willing to pay for your service (perceived value)?

མgོrན་པོས་yོད་kyི་ཞབས་uར་sgོར་མོ་ག་ཚ*ད་sprད་འདོད་ཡོད།༼sprད་འོས་པའི་རིན་གོང་།༽


What profit margin do you need?

yོད་ལ་ཁེ་བཟང་ཇི་ཙམ་དགོས་འduག


How are your prices helping you reach your ideal customer?

yོད་kyི་རིན་གོང་གིས་uལ་byuང་གི་sku་མgོrན་ཡོང་བར་རོགས་ཅི་ltར་byེད་kyིན་འduག


What is the price of similar products/services offered by your competition?

yོད་kyི་འgrན་rʦོད་པས་ཐོན་rǳས་དང་ཞབས་u་འdr་མuངས་ལ་གཏན་ཁེལ་byེད་པའི་གོང་ཚད་ག་ཚད་རེད།
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Place 
ས་ཆ།

When and where, in terms of time and space, is your product available to 
customers? 

yོད་kyི་ཐོན་rǳས་དེ་ཚ+ང་ཤག་ཚ+ས་duས་ནམ་དང་ས་ཆ་གང་ནས་ཉོ་uབ་kyི་ཡོད།  
Is your product/service convenient to buy? 

yོད་kyི་ཐོན་rǳས་དེ་ཉོ་rgyu་stབས་བདེ་ཡིན་ནམ། 

!13



What mediums do your target consumers use (especially when in “buying mode”)?  
yོད་kyི་དམིགས་འབེན་gyི་མgོrན་པོ་་ཚ+ས་rgyuད་ལམ་ཅི་ཞིག་བཀོལ་gyིན་ཡོད།དམིགས་བསལ་du་ཅ་ལག་ཉོ་duས་།  

How do you communicate with your customers?  
 yོད་kyིས་sku་མgོrན་lhན་ན་ཁ་བrd་ཇི་ltར་byེད་kyིན་ཡོད  

How are your competitors promoting their products? 
 yོད་kyི་འgrན་rʦོད་པ་ཚ+ས་ཐོན་rǳས་ཇི་ltར་ཡར་rgyས་གཏོང་གི་འduག  

What is your budget for promotion? yོད་kyི་ཡར་rgyས་གཏོང་byེད་kyི་མ་rʦ་ཅི་ཡིན།

Word of mouth

skད་ཆ།

Website 
drw་ljོངས།

Agents 
ངོ་ཚབ་ལས་དོན་by་yuལ།

We Chat 
skད་འrིན།

Email 
marketing and 

newsletters 
drw་འrིན་གཉེར་འཚ+ང་།

Billboards & 
posters 

བrd་yབ་byང་bu་དང་gyང་
sbyར་པར་གཞི།

Brochures & 
flyers 

དེབ་uང་དང་འgེrམས་
ཡིག

Blogs and 
bloggers 

drw་ཐོག་ཟིན་bིrས་དང་drw་
ཐོག་ཟིན་bིrས་པ།

Social media 
spyི་ཚ+གས་བrgyuད་ལམ། 

Online 
booking sites 

drw་ལམ་ཚ+ང་ར།

Magazines & 
newspapers 
duས་དེབ་དང་ཚགས་

པརཔར།

Radio, TV & 
movies 

rluང་འrིན།gོlག་འrིན།

Online travel 
review sites 

drw་ཐོག་yuལ་skོར་ཞབས་u་ltེ་
གནས་། 

Promotion 
འཕེལ་rgyས།

Networking 
drw་rgy་drw་uགས། 
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People 
མི་sn།

What are the important points of human contact between your customer and your 
business?


	 yོད་kyིས་མgོrན་པོ་དང་འbེrལ་བ་byེད་duས་གནད་དོན་གལ་ཆེན་du་འཛ�ན་དགོས་པ་གང་དག་ཡིན།

How do the people in your company make your customer feel seen, heard, supported 

and special?

	 yོད་kyི་མuན་གཉེར་ཁང་གི་མི་rnམས་kyིས་མgོrན་པོར་ཚ*ར་བ་དམིགས་བསལ་བ་ཇི་ltར་sbyིན་uབ།
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Purpose 
དམིགས་yuལ།

How are you taking your social and/or environmental responsibility? 
yོད་kyིས་spyི་ཚ+གས་དང་ཁོར་yuག་ལ་ཇི་ltར་འགན་uར་sgruབ་kyིན་ཡོད། 

How are you inspiring customers and employees through meaning, innovation and 
community?  

yོད་kyིས་མgོrན་པོ་དང་ལས་མི་ཚ+ར་གf་ད{ན་ར་sprོད་byེད་skབས་ཇི་ltར་ལེགས་བཅོས་གཏོང་བ་དང་སེམས་nuས་sbyིན་gyིན་ཡོད་ 
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Using the marketing mix  
yིར་འཚ+ང་sdེབ་sgrིག་བེད་spyོད་པ།  

How does your market group know you are the right company for them?  
 yོད་kyི་rོམ་རའི་sdེ་ཁག་གིས་yོད་ནི་འོས་འཚམས་kyི་མuན་གཉེར་ཁང་དེ་ཡིན་པ་ཇི་ltར་ཤེས་སམ།  

What is your message to your target group?  
yོད་kyི་དམིགས་འབེན་gyི་sdེ་ཁག་ལ་yོད་ལ་འrིན་uང་ཅི་ཞིག་stེར་rgyu་ཡོད།
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Purpose དམིགས་yuལ། 
Using your company has 

meaning and purpose by having 
a limited impact on the 

environment and/or benefit for 
local communities 

yོད་kyིས་རང་གི་uན་གཉེར་ཁང་དེ་བེད་spyད་པའི་ཐོག་ནས་
རང་གི་ཉེ་འཁོར་gyི་spyི་ཚ+གས་དང་ཁོར་yuག་ལ་ཚད་རན་པའི་

ཐོག་ནས་ཕན་nuས་sgruབ་rgyu་ནི་དམིགས་yuལ་du་

འཛLན་དགོས།

Place ས་ཆ། 
You are easy to find 
and connect with 
 ས་ཆ།yོད་བཙལ་ན་rེད་ས་དང་
འbེrལ་བ་byེད་stབས་བདེ་སར་ཡོད་

དགོས།

Product ཐོན་rǳས། 
You understand your customer’s 

needs and have what they are 
looking forYour products/

services give the customer an 
unique and authentic experience 
།yོད་kyིས་རང་གི་མgོrན་པོ་ལ་ཅི་ཞིག་མཁོ་བ་དང་ཁོང་ཚ+ས་ཅི་

ཞིག་འཚ+ལ་བཞིན་ཡོད་པ་ཤེས་དགོས། 
yོད་kyི་ཐོན་rǳས་དང་ཞབས་uས་sku་མgོrན་ལ་

དམིགས་བསལ་བའི་ཡིད་ཆེས་འཕེལ་ངེས་kyིི་

ཚ+ར་snང་ཞིག་sbyིན་ངེས་རེད།

People མི་sn། 
The people in your company 

find it important to build a 
special relationship with each 

customer

yེད་kyི་uན་གཉེར་ཁང་གི་མི་ཚ*ས་མgོrན་པY་མn་རེ་ངY་རo་
ལ་འbེrལ་བ་ལེགས་པོ་འǳuགས་rgyu་དེ་གལ་ཆེན་ཡིན་པ་

ཤེས་su་འjuག་དགོས།

Promotion 
འཕེལ་rgyས་སམ་ཡར་rgyས། 

You know what media 
your customers use

yོད་kyིས་རང་གིས་མgོrན་པོས་བrgyuད་

ལམ་ཅི་ཞིག་བེད་spyོད་བཞིན་ཡོད་པ་ཤེས་
དགོས།

Price རིན་གོང་། 
You give them value for their 

money

yོད་kyིས་ཁོང་ཚ>འ?་sgོར་མོར་འོས་འཚམས་kyི་རིན་

བབས་sprོད



 
 
 
 
 
 
In this remote land Songtsam has built a series of boutique high end lodges each providing a distinctive experience.All lodges are beautifully decorated and 
equipped with modern amenities, ensuring absolute comfort and relaxation. rgyང་རིང་གི་ས་ཆ་འདིར།sོrང་མཚམས་kyིས་དར་sོrལ་ཅན་gyི་ཚ+ང་ཁང་མང་པf་ཞpག་འǳuགས་skruན་byས་ཤིང་།དེ་དག་རེ་
རེས་uན་མིན་gyི་myོང་ཚ+ར་རེ་stེར་ངེས།ཁང་uང་དེ་དག་ལ་མཛ�ས་sprོས་ཉམས་དགའ་བ་byས་ཡོད་ཅིང་།དེར་རབས་kyི་blf་ང{ར་འཚམས་པའི་མuན་rkyེན་sbyར་ཏེ།ཏན་ཏན་ངལ་གསོ་དང་skyིད་snང་ldན་པར་ཁག་ཐེག་byེད་ཆོག  
Songtsam never tried or wanted to be separate from the local community. Instead, the lodges are constructed right inside or next to living villages, which 
creates opportunities for guests to share a special close bond with the vibrant life of the local culture. 
Local villagers’ yaks often try to get in the yard to eat the plants and villagers say hello on their way back home. sོrང་མཚམས་ནི་ནམ་ཡང་yuལ་མིའི་spyི་ཚ+གས་ལས་

rgyང་du་བkyེད་པར་འདོད་པ་དེ་ལས་རིང་du་gyེས་པར་བrʦོན་myོང་མེད།དེ་ལས་ldོག་stེ།ཁང་པ་uང་uང་དེ་དག་ས་ཆ་དེ་ག་རང་དང་དེའི་ཉེ་འrིས་kyི་gོrང་ཚ+ར་འǳuགས་skruན་byས་ཡོད།དེ་ནི་yuལ་

མིའི་རིག་གuང་གི་འཚ+་བ་དང་དམིགས་བསལ་ཐག་ཉེ་སར་བཅར་uབ་པར་མgོrན་པf་ཚPར་གོ་skབས་བskruན་པ་ཞིག་ཡིན།yuལ་མིའི་ནོར་གནག་དག་ར་skོར་du་འǳuལ་ནས་rʦw་ཟ་ཞིང་།gོrང་མི་དག་

གིས་yིར་yuལ་ལ་འgོr་ཁར་གཡག་rgyབ་ནས་འཚམས་འdིr་u།  
Songtsam builds lodges that evoke a feeling of "coming home”, rekindling the warmth of being taken cared for just as when one was a child. 
sོrང་མཚམས་kyིས་འǳuགས་skruན་byས་པའི་ཁང་uང་དག་གིས་yuལ་ལ་ཐོན་པའི་ཚ+ར་snང་sོlང་བར་byེད་ཅིང་།མི་ཞིག་byིས་པ་ཡིན་པའི་skབས་ltར་dོrད་འཇམ་gyི་byམས་བrʦེས་བskyངས་པའི་ཚ+ར་བ་sོlང་ངེས།  
Songtsam was formally set up in 2001 in Shangri-La with its aim of preserving and promoting local Tibetan culture and tradition.  
sོrང་མཚམས་ནི་བོད་kyི་yuལ་མིའི་sོrལ་rgyuན་དང་རིག་གནས་གོང་འཕེལ་sruང་skyོབ་ལ་དམིགས་ཏེ།spyི་ལོ 2001 ལོར་ཤམ་བྷ་ལར་གཞི་ཚད་ldན་ཆགས་པ་རེད།  
The soul of Songtsam is the friendly and attentive staff. 
A family atmosphere draws them together, with many members having worked with Songtsam from the very beginning. Coming from different villages 
around the region, everyone has a story to share about their hometown; first-hand experiences that help enrich and deepen guests' travel experiences. 
 sོrང་མཚམས་kyི་sོrག་ཤིང་ནི་ཁ་གསང་ཞིང་ཉམས་snང་ldན་པའི་ལས་བཟོ་བ་དག་ཡིན།གཞིས་yིམ་gyི་མཁའ་དbuགས་kyིས་ཁོང་ཚ+ར་lhན་འཛ+མས་skruན་ཞིང་།ཆེས་ཐོག་མའི་duས་ནས་ཚ+གས་མི་མང་པོས་sོrང་མཚམས་དང་lhན་du་
ལས་ཀ་གཉེར་myོང་།ས་གནས་kyི་gོrང་ཚ+་འdr་མིན་ནས་ཐོན་ཏེ།ཁོང་ཚ+ར་རང་གི་གཞིས་gོrང་skོར་kyི་གཏམ་rgyuད་རེ་ཡོད།ཐོག་མའི་ཉམས་myོང་uན་suམ་ཚ+གས་པར་རོགས་རམ་byེད་uབ།  
 
 
 
 
 
 

Coming home
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The Marketing mix 
yིར་འཚ+ང་sdེབ་sgrིག 

How to connect your ideal customer to what you have to offer? 
yོད་kyིས་དམིགས་འབེན་sku་མgོrན་ལ་རང་ཉིད་ལ་ཅི་ཞིག་མཁf་spr{ད་byེད་rgyu་ཡོད་པའི་yོགས་ནས་ཇི་ltར་འbེrལ་rgyu་་ཡིན

Product ཐོན་rǳས། 
Songtsam builds lodges that evoke 

a feeling of "coming home, 
rekindling the warmth of being taken 

cared for just as when one was a 
child.


Songtsam never tried or wanted to 
be separate from the local 

community. Instead, the lodges are 
constructed right inside or next to 

living villages, which creates 
opportunities for guests to share a 
special close bond with the vibrant 

life of the local culture

sོrང་མཚམས་kyིས་འǳuགས་skruན་byས་པའི་ཁང་uང་དག་གིས་yuལ་
ལ་ཐོན་པའི་ཚ+ར་snང་sོlང་བར་byེད་ཅིང་།མི་ཞིག་byིས་པ་ཡིན་པའི་
skབས་ltར་dོrད་འཇམ་gyི་byམས་བrʦེས་བskyངས་པའི་ཚ+ར་བ་sོlང་

ངེས། sོrང་མཚམས་ནི་ནམ་ཡང་yuལ་མིའི་spyི་ཚ+གས་ལས་rgyང་du་
བkyེད་པར་འདོད་པ་དེ་ལས་རིང་du་gyེས་པར་བrʦོན་myོང་མེད།དེ་
ལས་ldོག་stེ།ཁང་པ་uང་uང་དེ་དག་ས་ཆ་དེ་ག་རང་དང་དེའི་ཉེ་
འrིས་kyི་gོrང་ཚ+ར་འǳuགས་skruན་byས་ཡོད།དེ་ནི་yuལ་མིའི་རིག་

གuང་གི་འཚ+་བ་དང་དམིགས་བསལ་ཐག་ཉེ་སར་བཅར་uབ་པར་
མgོrན་པf་ཚPར་གོ་skབས་བskruན་པ་ཞིག་ཡིན། 

Price རིན་གོང་། 
Songtsam has built a series of 
boutique high end lodges each 

providing a distinctive experience.

All lodges are beautifully 

decorated and equipped with 
modern amenities, ensuring 

absolute comfort and relaxation.

sོrང་མཚམས་kyིས་དར་sོrལ་ཅན་gyི་ཚ+ང་ཁང་མང་པf་ཞpག་

འǳuགས་skruན་byས་ཤིང་།དེ་དག་རེ་རེས་uན་མིན་gyི་myོང་ཚ+ར་རེ་
stེར་ངེས།ཁང་uང་དེ་དག་ལ་མཛ�ས་sprོས་ཉམས་དགའ་བ་byས་
ཡོད་ཅིང་།དེར་རབས་kyི་blf་ང{ར་འཚམས་པའི་མuན་rkyེན་sbyར་
ཏེ།ཏན་ཏན་ངལ་གསོ་དང་skyིད་snང་ldན་པར་ཁག་ཐེག་byེད་ཆོག

Place ས་ཆ། 
In this remote land

rgyང་རིང་གི་ས་འདིར་ནས།


(can book online)

drw་ཐོག་འཚ*ང་གཉེར་byེད་uབ།


F
People མི་sn།  

The soul of Songtsam is the 
friendly and attentive staff.


Coming from different villages 
around the region, everyone has a 

story to share about their 
hometown; first-hand experiences 

that help enrich and deepen 
guests' travel experiences sོrང་མཚམས་
kyི་sོrག་ཤིང་ནི་ཁ་གསལ་ཞིང་ཉམས་snང་ldན་པའི་ལས་བཟོ་བ་
དག་ཡིན།གཞིས་yིམ་gyི་མཁའ་དbuགས་kyིས་ཁོང་ཚ+ར་lhན་
འཛ+མས་skruན་ཅིང་།ཆེས་ཐོག་མའི་duས་ནས་ཚ+གས་མི་མང་པོས་
sོrང་མཚམས་དང་lhན་du་ལས་ཀ་གཉེར་myོང་།ས་གནས་kyི་gོrང་
ཚ+་འdr་མིན་ནས་ཐོན་ཏེ།ཁོང་ཚ+ར་རང་གི་གཞིས་gོrང་skོར་kyི་
གཏམ་rgyuད་རེ་ཡོད།ཐོག་མའི་ཉམས་myོང་uན་suམ་ཚ+གས་པར་

རོགས་རམ་byེད་uབ།

Purpose དམིགས་yuལ།  
Songtsam was formally set up 
in 2001 in Shangri-La with its 

aim of preserving and 
promoting local Tibetan culture 
and tradition. sོrང་མཚམས་ནི་བོད་kyི་yuལ་མིའི་
sོrལ་rgyuན་དང་རིག་གནས་གོང་འཕེལ་sruང་skyོབ་ལ་དམིགས་
ཏེ།spyི་ལོ་༦༦༥ལོར་ཤམ་བྷ་ལར་གཞི་ཚད་ldན་ཆགས་པ་རེད

།Promotion ཡར་rgyས།

Website drw་ཚ�གས།
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Slogan: Coming home yིམ་du་ལོག་པ།



 
You should use your message consistently on all your marketing materials  

(we will work with that in the branding training) 
 

yོད་kyིས་རང་གི་འrིན་uང་དག་rོམ་ར་yིར་འཚ+ང་གི་rgyu་ཆའི་ཐོག་tu་mu་མuད་ནས་བེད་spyོད་དགོས།དེའི་skོར་ནས་ང་ཚ+ས་ཚ+ང་rtགས་sbyོང་བrdར་

skབས་su་བཤད།  
 

Make sure your message is short, inspiring, positive and honest  
 

yོད་kyི་འrིན་uང་དེ་མདོར་བsduས་དང་drང་བཞག་ལམ་ནས་གཞན་ལ་skuལ་འདེད་གཏོང་uབ་མཁན་ཞིག་ཡིན་དགོས།
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Your best marketing is customer satisfaction 
yོད་kyིས་ཆེས་ལེགས་པའི་rོམ་རའི་yིར་འཚ+ང་byེད་uལ་ནི་མgོrན་པའི་blf་ཡpད་ཚLམ་du་འjuག་rgyu་

དེའོ།།
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