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1. Поняття та сутність маркетингових комунікацій
Маркетингові комунікації – сукупність прийомів і способів
інформаційного впливу на споживача з метою формування попиту та
стимулювання збуту.
Відправник – сторона генеруюча ідеї та виступаюча ініціатором
передачі будь якої інформації.
Звернення – інформація, представлена в символьній формі.
Для того, щоб інформація була найбільш ефективно сприйнята, в ній
повинні бути використані одні з наступних груп мотивів:
- раціональні – обіцяють споживачу ряд істотних вигод в разі
виконання очікуваних від нього дій;
- емоційні – обіграють людські емоції;
- моральні – впливають на почуття порядності.
Канал – засоби, за допомогою яких відбувається передача інформації:
1) канали особистої комунікації:
- пояснювально-пропагандиські;
- подієві;
- молва.
2) масові.
Одержувач – сторона, для якої призначена інформація.
Перешкоди – все, що може спотворити зміст інформації на її шляху від
відправника до отримувача (відключення електроенергії).
Виділяють шість основних інструментів маркетингових комунікацій:
Реклама – будь-яка платна неперсоніфікована форма інформаційного
впливу на споживача з метою формування мотивів купівлі товарів.
Персональний продаж – будь-яка платна форма усного представлення
товару в процесі бесіди з одним або кількома потенційними покупцями під
час його продажу з метою формування мотивів купівлі певного товару та
партнерами з метою можливого укладання угод про подальше
співробітництво.
Стимулювання збуту – короткочасні платні примусові заходи
заохочення цільової аудиторії до купівлі товару та плідного співробітництва.

Пропаганда – будь-яка безкоштовна, добровільна особиста форма
інформаційного впливу на громадськість з метою її інформування про фірму,
її діяльність та товари, що вона випускає.
Паблік рилейшнз – будь-яка платна форма особистого чи не особистого
інформаційного впливу на громадськість з метою формування позитивного її
ставлення до фірми, її діяльності та товарів, що вона випускає, з допомогою
засобів масової інформації.
Для реалізації цих функцій підприємство може використовувати один
або комплекс видів просування (комплекс маркетингових комунікацій,
просування-мікс, промоушн-мікс).
Комплекс просування товару – це поєднання класичних (основних) та
сучасних (синтетичних) засобів маркетингових комунікацій.
До класичного комплексу маркетингових комунікацій входять:

Реклама - це будь-яка форма неособистого подання і просування
товарів, послуг, ідей певним спонсором.

Стимулювання збуту (СТИЗ) - це короткочасні спонукальні заходи, які
спрямовані на покупців, посередників, торговий персонал для заохочення
купівлі і продажу товару або послуги.

Паблік рилейшнз – це зв’язки з громадськістю, пресою, виборними
органами.

Пропаганда (паблісіті) - неособисте і неоплачуване спонсором
стимулювання попиту на товари, послуги або діяльність за допомогою
поширення про них комерційно - важливих відомостей у пресі, шляхом
презентацій по радіо, телебаченню, зі сцени.

Особистий (персональний) продаж - усне подання товару в бесіді з
потенційними покупцями з метою його продажу.

Прямий маркетинг – це інтерактивна маркетингова система, в якій для
одержання певного відгуку та / або здійснення угоди у будь-якому регіоні
використовується один або декілька засобів комунікації.
Кожний елемент комунікацій повинен застосовуватися чітко за
призначенням з урахуванням тих обмежень, які він сам на себе накладає.
Переваги та недоліки елементів комплексу маркетингових комунікацій
подано у таблиці 8.1.

Таблиця 8.1 - Переваги та недоліки окремих елементів класичного
комплексу комунікацій
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Переваги

Недоліки

1

2

Реклама
Притягує великий, географічно 1. Не здатна на діалог з потенційним
розсіяний ринок.
клієнтом.
Доносить до споживача інформацію 2. Стандартизованість
рекламних
про фірму та товари.
звернень не дозволяє знайти
Контролюється підприємством.
підходи до кожного потенційного
Добре поєднується з іншими
споживача.
елементами
комунікацій
та 3. Не може обійтись без непотрібної
підвищує їх ефективність.
аудиторії, тобто тих, для кого вона
Може багаторазово повторюватися
не призначена.
для однієї і тієї ж аудиторії.
4. Потребує
великих
загальних
Може видозмінюватися в перебігу
витрат.
часу.
Забезпечує яскраву та ефективну
репрезентацію продукту та фірми.
Низькі
рекламні
витрати
в
розрахунку на одного потенційного
клієнта
Стимулювання збуту
Призводить до короткотермінового 1. Неможливість
постійного
зростання збуту і доповнює рекламу
застосування (так, якщо фірма
і особистий продаж.
використовує знижки з ціни товару
Має явне спонукання до здійснення
довгий час, то покупці можуть
купівлі.
зробити висновок про низьку
Привертає
увагу
потенційних
якість товару, або про початково
споживачів, пропонуючи їм якузавищену ціну).
небудь поступку.
2. Може використовуватись лише як
Робить чітку пропозицію негайно
додатковий елемент просування.
зробити покупку товару.
3. Високі витрати для фірми.
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Продовження таблиці 8.1
1
2
Особистий продаж
Забезпечує особистий контакт з 1. Неефективний для інформування
клієнтом і здатний на діалог.
клієнтів, оскільки персонал фірми
Викликає зворотну реакцію з боку
може мати справу з обмеженою їх
потенційного споживача.
чисельністю.
Може пристосуватися до вимог 2. Високі витрати в розрахунку на
окремих споживачів.
одного потенційного споживача.
Значна скорочується непотрібна 3. Не
може
охопити
великий,
аудиторія.
географічно
не
зосереджений
Концентрується на чітко визначених
ринок.
сегментах ринку.
4. Потребує значного розширення
Утримує постійних клієнтів.
штату співробітників фірми, які
займаються збутом.
Пропаганда
У
більшості
випадків
надає 1. Висока вартість окремих заходів
потенційним покупцям достовірну
паблісіті.
інформацію.
2. Нерегулярність,
одноразовість
Сприймається споживачами більш
публікацій.
об єктивно, ніж інформація, яка 3. Преса може акцентувати увагу
потенційних
споживачів
на
надходить безпосередньо від фірми
другорядних
характеристиках
(ефект ―погляду з боку‖).
товарів та (або) фірми.
Охоплює широке коло потенційних
4. Відсутність у фірми гарантій
споживачів.
форму-вання
позитивного
Створює можливості для ефективної
відношення до неї і послуг, які
репрезентації товарів та (або) фірми.
пропонуються на ринку.

2. Функції маркетингових комунікацій
Функції маркетингових комунікацій полягають в наступному:
1) створення образу престижності фірми та її продукції;
2) забезпечення зростання товарообігу;
3) сприйняття впізнаваності нових товарів;
4) збереження популярності існуючих товарів;
5) переконання споживачів переходити від одного товару до інших;
6) обґрунтування цін;
7) формування сприятливого іміджу товарів.
Етапи
розроблення
ефективної
програми
маркетингової
комунікації:
• визначення цільової контактної аудиторії;

• з'ясування мети комунікації;
• створення звернення;
• вибір каналів комунікації;
• визначення загального бюджету, що виділено на комунікації;
• прийняття рішення про змішані способи просування;
• оцінка результатів просування;
• управління комплексними маркетинговими комунікаціями
координація цього процесу.

та

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ:
1. Які елементи складають маркетингові комунікації?
2. У чому полягають функції маркетингових комунікацій?
3. Яким чином маркетингові комунікації пов’язані з конкурентним
положенням фірми на ринку?
4. Назвіть етапи розроблення програми маркетингових комунікацій.
5. Чим обумовлюється вибір засобів маркетингових комунікацій?

