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1. Розробка системи просування в підприємстві
Розробка системи просування у підприємстві складається з 7 етапів
(рис. 9.1).
1 етап. Визначення потенційного сегменту споживачів (цільової
аудиторії) і стану її купівельної готовності.
Виділяють наступні рівні готовності цільової аудиторії до придбання
товару: поінформованість цільової аудиторії про товари або про
підприємство; знання товару або підприємства; відношення цільової
аудиторії до товару або підприємства; перевага до товару або підприємства
(виділення його серед конкурентів або фірмових марок); переконаність в
необхідності придбання товару; купівля товару.

Етапи розробки системи просування

Визначення потенційного сегмента споживачів (цільової аудиторії) та стану готовності
покупців
Встановлення цілей просування
Розробка повідомлення (звернення)
Визначення складу засобів розповсюдження інформації (каналів комунікації)

Визначення загального бюджету на просування товарів та послуг підприємства

Визначення комплексу просування-мікс
Оцінка комплексу просування; збір та оцінка інформації від каналів зворотного зв’язку

Рис. 9.1 – Етапи розробки системи просування
2 етап. Встановлення цілей просування.
Цілі просування можна підрозділити на дві основні групи:
- цілі, спрямовані на забезпечення збуту товарів і послуг;
- цілі, спрямовані на створення, поліпшення, підтримку іміджу підприємства.
3 етап. Розробка повідомлення (звернення). Процес розробки
звернення передбачає прийняття рішень щодо змісту, структури,
оформлення, джерел звернення. Зміст повідомлення повинен бути ідеальним
з погляду подачі інформації (функція повідомлення) і максимально впливати
на аудиторію (структура повідомлення). Велике значення для позитивного
сприйняття повідомлення має його оформлення: заголовок, ілюстрації і
колірна гама з урахуванням характеристик аудиторії.
4 етап. Вибір каналів комунікації: канали особистої комунікації
(безпосереднього контакту з покупцями): персональний продаж, паблік
рилейшнз або канали неособистої комунікації (вплив на покупця без прямого
контакту з ним): реклама, стимулювання збуту.
5 етап. Визначення загального бюджету маркетингових комунікацій
здійснюється на основі використання п'яти методів: виходячи з можливостей
підприємства, приросту або зниження, паритету з конкурентами, частки від
продажів, на основі цілей і задач.
Характеристика цих методів подана у таблиці 9.1.
Таблиця 9.1. - Характеристики методів визначення бюджету на
просування
Назва
Методика визначення
Переваги
Недоліки
методу

розрахунку

суми бюджету

Виходя
чи
з
можнос
тей

Сума бюджету просування
визначається як різниця
між
сумою,
що
виділяється на маркетинг,
та іншими напрямками
маркетингової діяльності.
Прирос Величина
бюджету
ту або розраховується на основі
знижен суми витрат попереднього
ня
періоду, зменшеної або
збільшеної на певний
процент.
Паритет
з
конкуре
нтами
Частка
від
продаж
у

Бюджет
підприємства
збільшується
або
зменшується пропорційно
діям
основного
конкурента.
Бюджет розраховується як
певний постійний процент
від обсягу реалізації.

На
Бюджет формується на
основі
основі:
цілей і - розробки або уточнення
задач
цілей підприємства;
- визначаються
задачі,
необхідні для досягнення
цих цілей;
- розробляються
заходи
для рішення задач;
- оцінюються витрати на
проведення заходів.

Найбільш простий
розрахунку.

в

- Залишковий
метод
розподілу.
- Відсутність
зв'язку
витрат
з
поставленими цілями.

- Наявність
точки
відрахування.
- Бюджет орієнтований
на минулі витрати і
оцінку
тенденцій
майбутнього періоду.
- Простота розрахунків.
- Наявність
точки
відрахування.
- Орієнтація на ринок.
- Обмежує розмір витрат
на просування.
Пов'язування
обсягу
реалізації і бюджету
витрат на просування.

- Бюджет
рідко
пов'язується з цілями.
- Прогнозування
тенденцій може дати
невірний результат.
- Метод послідовника,
а не лідера галузі.
- Витрати конкурентів
важко визначаються.

- Відсутність зв'язку з
цілями.
- Просування
розглядається
як
функція
збуту,
а
повинно
бути
навпаки, просування
повинно
визначати
обсяг збуту.
- Відсутній зв'язок між
конкретним товаром і
розміром коштів на
його просування.
- Чітке визначення цілей. Труднощі
з
- Ув'язка
витрат
з встановленням цілей і
виконанням задач.
задач.
- Легкість оцінки успіху
або невдачі.
- Ув'язка з цілями і
задачами.

6 етап. Визначення комплексу просування товару.
Комплекс просування формується шляхом поєднання реклами,
стимулювання збуту, паблісіті, особистого (персонального) продажу і
прямого маркетингу з урахуванням зовнішніх та внутрішніх факторів, що

впливають на структуру маркетингових комунікацій. Вибір структури
маркетингових комунікацій залежить від: типу товару і ринку; стратегії
збуту; типу покупця і ступеня купівельної готовності; стадії життєвого циклу
товару.
7 етап. Оцінка комплексу просування передбачає збір і оцінку
інформації від каналів зворотного зв'язку про якість звернення, структуру
комплексу просування та їх вплив на стан цільової аудиторії.
2. Прямі продажі та їх властивості.
Прямі продажі – безпосередня реалізація товарів клієнту за
допомогою встановлення з ним прямої взаємодії та контакту.
Переваги:
1) індивідуальний підхід і увага кожному потенціальному клієнту;
2) встановлення прямого зворотного зв`язку;
3) можливість передачі значного обсягу усної інформації.
Недоліки:
1) неефективність для охоплення більшої аудиторії;
2) надання певного тиску на клієнта;
3) значні витрати часу на одного споживача.
Процес особистого (прямого) продажу в включає наступні основні
етапи:
1. Підготовчий етап. Спеціаліст із продажу чітко розробляє розуміння
своєї комерційної пропозиції: що він пропонує потенціальному покупцеві, в
чому будуть його вигоди.
2. Пошук потенціальних клієнтів. Найбільш полегшує цю роботу база
даних потенціальних клієнтів, основними джерелами формування якої є:
- покупці, які вже щось покупали;
- потенційні покупці, яких рекомендували покупці;
- клієнти в мережі Інтернет;
- зацікавлені особи, які відгукнулися на рекламу;
- клієнти конкурентів;
- база даних, які придбані в інших організаціях.
3. Встановлення контактів із потенціальними клієнтами, призначення
зустрічей.
4. Презентація комерційної пропозиції.
Наприклад: процес особистого продажу в підприємствах харчування
включає наступні етапи:
1. Підготовка: робітник зала повинен досконало знати асортимент
пропонованих страв, їх компоненти та вартість.
2. Подання продукту.
3. Оплата послуг.
4. Виконання замовлення.
Заходи по стимулюванню збуту – сукупність прийомів і способів

стимулюючого впливу на споживачів, здійснюваних, як правило,
короткостроково та які використовують з метою негайного збільшення
обсягів продажів.
В залежності від сприйнятливості, заходи щодо стимулювання
бувають:
– орієнтовані на споживача (знижки, лотереї, конкурси, вікторини,
призи для ювілейного покупця, безкоштовна доставка);
– орієнтовані на персонал (премії, додаткові дні до відпустки,
подарунки, засоби морального заохочення);
– орієнтовані на сферу торгівлі (система знижок і пільг, безкоштовна
доставка, можливість оплати в розстрочку, накопичувальні знижки).
3. Реклама в комплексі маркетингових комунікацій
Реклама - це мистецтво ХХІ століття, наука, форма бізнесу, функція
маркетингу, елемент маркетинг-мікс, засіб та функція просування-мікс,
поетична форма споживання. Рекламу можна розглядати як функцію
комунікації, яка намагається перекласти якість товарів і послуг, а також ідей
на мову потреб і запитів споживачів.
Мета реклами - підвищити попит на товар, втримати або збільшити
частку ринку і забезпечити ефективну роботу підприємства, а також
сформувати позитивний імідж товарів і фірми.
Реклама повинна вирішувати наступні задачі:
встановити зв'язок з потенційним покупцем, представити йому товар і
запропонувати його купити;
створити образ товару;
створити образ підприємства;
реклама покликана почати і завершити торгову операцію;
здійснити позиціювання товару;
забезпечити вихід нового товару на ринок;
забезпечити вихід підприємства на новий ринок або на нові сегменти
ринку;
розширити уявлення споживачів про цілі і способи можливого
використання товарів.
Реклама виконує наступні функції: інформаційну; комунікативну,
стимулюючу і таку, що спонукає до певної дії, пропагандистську.
Для дослідження реклами студентам необхідно здійснити її
класифікацію за певними ознаками (таблиця 9.2).
Таблиця 9.2. – Класифікація реклами
Ознаки класифікації
Види реклами
1. Предмет реклами 1.1. Реклама товарів:
1.1.1. товарна реклама;
1.1.2. конкурентна реклама;

2. Об'єкт реклами

3. Способи
рекламного
впливу
4. Спосіб вираження
5. Джерела коштів
на фінансування
реклами
6. Задачі,
що
вирішуються
рекламою
7. Форма здійснення
реклами

1.1.3. порівняльна реклама.
1.2. Реклама підприємства:
1.2.1. престижна (інституційна);
1.2.2. пропагандистська реклама.
2.1. реклама для широкої публіки;
2.2. реклама для покупців - професіоналів;
2.3. реклама для типів потенційних покупців, що
використовують певні види товарів.
3.1. раціональна реклама;
3.2. емоційна реклама (асоціативна);
3.3. комбінаційна (3.1. і 3.2.).
4.1. жорстка реклама;
4.2. м'яка реклама.
5.1. загальнонаціональна реклама;
5.2. місцева;
5.3. кооперативна.
6.1. інформативна,
6.2. умовляюча;
6.3. нагадуюча,
6.4. підкріплююча.
7.1. відкрита (пряма) реклама,
7.2. прихована (непряма) реклама,
7.3. комбінована (7.1 і 7.2).

Реклама як процес включає 4 елементи:
 1 елемент. Рекламодавці (виробники, посередники, некомерційні
організації, державні організації, приватні особи, політичні діячі).
 2 елемент. Рекламні агентства - посередники, що пропонують послуги
рекламодавцям з розробки, підготовки і розміщення реклами
 3 елемент. Засоби реклами - носії, канали, що доставляють рекламні
звернення аудиторії. В залежності від засобів реклами виділяють:
 Пряму рекламу: реклама поштою (директ мейл), рекламні матеріали,
що особисто вручаються, листівки, інформаційні листи.
 Рекламу в пресі,
 Друковану рекламу (проспекти, каталоги, буклети, плакати, листівки,
календарі),
 Екранну рекламу (реклама на телебаченні, в кіно, на відео, на дисплеї),
 Зовнішню рекламу (щити, вітрини).
 Рекламу на радіо,
 Рекламу на транспорті, у транспорті, на талонах міського
електротранспорту,
 Рекламу не місці продажу,
 Рекламу на землі, на підлозі,
 Сувенірну рекламу,
 Рекламу в Інтернет.

 4 елемент. Споживачі реклами
Теорія і практика виробила і сформулювала закони реклами. У цей час
можна виділити 8 законів реклами:
1 закон. Споживач схильний запам'ятовувати з рекламних оголошень
щось одне, або один сильний довід, або одну сильну думку. Тому потрібно
концентрувати всі елементи реклами в один смисловий фокус, який
називається унікальна торгова пропозиція.
2 закон. При однаковій рекламі більш довершений товар вийде
переможцем (пріоритет унікальності товару).
3 закон. Реклама стимулює збут хорошого товару і прискорює невдачу
поганого.
4 закон. Реклама, яка підкреслює мікроскопічну відмінність, яку
покупець не взмозі розпізнати, прискорює невдачу відповідного товару.
5 закон. Якщо товар не служить задоволенню якої-небудь вже існуючої
потреби або вже існуючого бажання споживача, то реклама обов'язково
провалиться.
6 закон. У рекламі немає нічого неможливого.
7 закон. У рекламі головну роль відіграють не гроші, а ідея.
8 закон. Внаслідок рекламної діяльності покупець купить все, якщо
при цьому вдасться його переконати.
В Україні у 2003 році прийнято Закон "Про рекламу". Він визначає
основні принципи рекламної діяльності в Україні, регулює правові
відносини, які виникають в процесі створення, поширення і використання
реклами.
Розділи Закону "Про рекламу":
1. Загальні положення.
2. Загальні вимоги до реклами.
3. Особливості рекламування деяких видів товарів.
4. Контроль за дотриманням законодавства про рекламу і
відповідальність за порушення законодавства.
5. Заключні положення.
4. Паблік рилейшнз у комплексі маркетингових
комунікацій
Паблік рилейшнз (PR) - система зв'язків з громадськістю, пресою,
виборними органами.
Мета PR- формування іміджу, сприятливого відношення до
підприємства, зниження бар'єру недовір'я до товару і підприємства.
PR виконує наступні функції:
встановлення і підтримка зв’язків з пресою. Розміщення відомостей
пізнавально-подійного характеру в засобах масової інформації для
привернення уваги до особистостей, товарів, послуг;
паблісіті (популяризація конкретних товарів);

суспільні заходи: формування та підтримка взаємовідносин з
громадськістю в місцевому та загальнонаціональному масштабі;
лоббіювання: співробітництво з представниками законодавчої та
виконавчої влади для впливу на процеси прийняття законів і перетворення
їх у життя;
стосунки з інвесторами. Підтримка стосунків з акціонерами та іншими
суб’єктами фінансового ринку;
розвиток. Зв’язки зі спонсорами або членами некомерційних організацій
для одержання фінансової підтримки або послуг добровольців.
Зв’язки з громадськістю використовуються для популяризації товарів,
осіб, місць, ідей, видів діяльності, організацій, націй.
PR здійснюється за допомогою наступних засобів (інструментів):
сприятливі новини про підприємство, його товари, співробітників;
публічні виступи керівників перед представниками засобів масової
інформації, на торгових зібраннях, зустрічах;
спеціальні заходи: прес-конференції, дні відкритих дверей, виставки,
презентації за участю знаменитостей з метою зацікавлення різних верств
населення;
друковані матеріали для впливу на цільові ринки (щорічні звіти, брошури,
статті, збірники, журнали з новинами про підприємства);
аудіовізуальні матеріали: фільми, слайди, відео- та аудіокасети;
матеріали, що персоніфікують підприємство: логотип, канцелярські
приладдя, брошури, бланки, візитки, уніформа, легкові та вантажні
автомобілі з емблемами підприємства, календарі;
вкладання коштів в суспільно-корисну діяльність: підтримка благодійних
фондів, надання допомоги літнім людям, хворим, сиротам;
спонсорство - будь-які дії за допомогою яких підприємство набуває
визнання громадськості;
Web-сторінка в комп’ютерних мережах (комерційних, Internet).
PR тісно пов'язаний з рекламою, але на відміну від неї, ведеться
переважно на некомерційній основі, заходи PR не пов'язані зі споживчими
властивостями товару, акцент в діяльності PR спрямований на показ ролі
товару в захисті природи, полегшенні умов роботи.
Для вибору засобів PR необхідно визначити цілі підприємства, вибрати
форму звернення і засоби передачі інформації, реалізувати план проведення
кампанії і оцінити результати.
6. Прямий маркетинг: сутність і форми. Спонсорство
Прямий маркетинг являє собою прямі комунікації з визначеним
покупцем, найчастіше у формі індивідуалізованого діалогу з метою
одержання негайного відгуку або здійснення угоди.
Основою прямого маркетингу є база даних про покупців, яка являє
собою організований масив інформації про постійних або потенційних

покупців,
включаючи
відомості
географічного,
демографічного,
психографічного характеру, а також дані про поведінку покупців.
Розрізняють 2 форми прямого маркетингу:
1. Традиційні:
 Індивідуальні продажі є найбільш характерною і ранньою формою
прямого маркетингу. Працівники відділу продажів підприємства повинні
виявляти потенційних покупців, перетворювати їх у своїх клієнтів,
установлювати довгострокові стосунки з покупцями, здійснювати
продажі.
 Прямий поштовий маркетинг включає: поштове розсилання листів,
рекламних матеріалів, зразків товарів, буклетів і інших "крилатих
продавців" потенційним покупцям за адресами зі списків розсилання.
Останнім часом найбільше поширення одержали три основних форми
поштового розсилання: факсимільна пошта; електронна пошта; голосова
пошта.
o Факсимільна пошта. Факсимільні апарати дозволяють розсилати
створені на папері документи лініями телефонного зв'язку, при цьому
передача і прийом повідомлення відбувається практично одночасно.
o Електронна пошта дозволяє користувачам відправляти повідомлення
або файли безпосередньо з одного комп'ютера на іншій.
o Голосова пошта призначена для одержання і збереження усних
повідомлень, відправлених на певний номер телефону.
 Маркетинг за допомогою каталогу - це метод прямого маркетингу з
використанням каталогів товарів, що розсилаються покупцям поштою або
продаються в магазинах.
 Телефонний маркетинг - це використання телефону як інструменту
прямого продажу товару покупцям.
2. Нові канали прямого маркетингу:
 Телемаркетинг прямого відгуку: реклама прямого відгуку, канали купівлі
товарів удома.
Телемаркетинг прямого відгуку - це маркетинг товарів і послуг за
допомогою рекламних телевізійних відеороликів, програм з використанням
елементу зворотного зв'язку: номером безкоштовного телефону, що дозволяє
покупцям або звернутися за більш докладною інформацією або замовити
товар.
Реклама прямого відгуку полягає у наступному: рекламні відеокліпи
прямого відгуку тривалістю 30-60 секунд характеризують властивості товару
і повідомляють покупцям номер безкоштовного телефону, скориставшись
яким, можна замовити товар.
Канали купівлі товарів удома – це телепрограми (або повністю
канали), що спеціалізуються на продажі товарів і послуг.
 Інтерактивний маркетинг (купівля в інтерактивному режимі).
Інтерактивний маркетинг - це форма прямого маркетингу, що
здійснюється за допомогою інтерактивних послуг комп'ютерного зв'язку в
оперативному режимі. Це електронна система, що пов'язує покупця і

продавця. Комп'ютер покупця або Web-вузол компанії, що займається
телемаркетингом, за допомогою модему з'єднується телефонною лінією з
різними службами. Розрізняють два типи інтерактивних маркетингових
каналів: комерційні інтерактивні служби та Іnternet.
Комерційні інтерактивні служби надають своїм передплатникам за
визначену місячну плату інформацію, розваги, можливості купівлі та інші
маркетингові послуги в режимі реального часу. При цьому компанії
підключаються до Іnternet через власні комп'ютерні мережі і комп'ютери, тим
самим забезпечуючи більш високий рівень таємності переданої інформації.
На початку ХХІ століття маркетологи відмічають нові тенденції у сфері
просування товарів та послуг. Перехід від масового маркетингу до
маркетингу сегментів, цільового маркетингу, маркетингу відносин рішуче
вплинув на маркетингові комунікації: змінилися роль і пріоритети серед
засобів комунікації, їх кількість та склад кожного з них. Виникла
необхідність використання на практиці інтегрованих маркетингових
комунікацій – оптимального поєднання окремих елементів просування з
метою максимального впливу на цільову аудиторію. В останні роки
одержали розвиток нові форми комунікації: спонсоринг, продукт-плейсмент,
брендинг.
Спонсорство – система взаємовигідних договірних відносин між
спонсором, який є постачальником коштів, ресурсів і послуг, і реципієнтом –
стороною, яка їх отримує, в особі індивідів, груп, організацій з метою
досягнення спонсором певних маркетингових комунікаційних цілей.
В залежності від цільової аудиторії спонсорська діяльність
здійснюється за трьома напрямками:
- спонсоринг на цільових клієнтурних ринках;
- спонсоринг у сфері формування громадської думки;
- спонсоринг щодо мотивації праці співробітників фірми-спонсора.
На сучасному етапі розрізняють чотири види спонсорингу: спонсоринг
у сфері спорту, у сфері культури, соціальний спонсоринг (пов’язаний з
освітою, наукою, охороною здоров’я, підтримкою незахищених категорій
населення); екоспонсоринг (пов’язаний з охороною оточуючого середовища).
Спонсорство розглядається як система взаємовигідних відносин, що
регламентуються умовами угоди між спонсором і стороною, яку
спонсорують.
Спонсоринг – це спонсорська діяльність підприємства, яка
здійснюється на принципах взаємності, інтерактивна форма відносин з
використанням таких інструментів як реклама, стимулювання збуту, паблік
рилейшнз, особистий продаж (таблиця 9.3.).
Таблиця 9.3 – Об’єкти і сфери ефективного використання
спонсорингу
Об’єкти спонсорингу
Сфери
Особистість, групи,
використання
Презентації, заходи
організації

Реклама

надписи
на
одязі;
оформлення і проведення
контрактних
церемоній;
реклама тестування.

Стимулювання терміни надання автографів;
збуту
торговельні
зустрічі,
ярмарки; доповіді.
Паблік
рилейшнз
Особистий
продаж

зустрічі з відомими особами,
яких спонсорують; пресконференції; доповіді.
особи, яких спонсорують, як
представники підприємства.

надписи
на
стрічках;
позначки у програмах і на
плакатах; назви тем заходів
іменем
або
титулом
спонсора.
свята
для
VIP-персон;
почесні
ложі;
концерти
спеціально
запрошених
артистів.
конгреси, засідання; почесні
ложі;
концерти
дуже
видатних артистів.
бесіди про продажі під час
презентацій,
які
спонсорують.

Продукт–плейсмент – форма просування і розміщення товару, яка
здійснюється за допомогою ефективної інтеграції (поєднання) функції
реклами з товаром та/або послугою у медіа програмі (кіно-, відео- та
телевізійні програми) з метою покращення позиції товару на ринку та
забезпечення його комерційного успіху.
Продукт-плейсмент застосовується у наступних формах: родовий
плейсмент, який притаманний певному класу товару; іміджевий або
креативний
плейсмент;
інноваційний
плейсмент;
звичайний,
загальноприйнятий плейсмент.
 Родовий (певного класу товару) плейсмент здійснюється шляхом подання
на перший план сімейства товарів, при чому товарна марка не
розрізняється (автомобілі, часи, телевізори, холодильники, чай, кава,
сигарети, цукерки).
 Іміджевий плейсмент передбачає, що засоби реклами (зокрема, тема
фільму) поєднується з певною маркою товару, який знаходиться у центрі
уваги, змісту цього фільму (автомобіль „Ланос”, холодильник „Норд”,
телевізор „Самсунг”, пиво „Сармат”).
 Якщо новий товар, послуга впроваджуються за допомогою системи
продукт- плейсмента і стає доступним для широкого кола споживачів, то
говорять про інноваційний плейсмент (автомобіль „Хонда”, часи „Сейко”,
телевізор „Соні”).
Брендинг - це діяльність щодо розробки, реалізації і управління
брендом. Брендинг здійснюється за допомогою певних прийомів, методів,
засобів, які дозволяють довести розроблений бренд до покупців і не тільки
сформувати у його свідомості імідж марки товару, але і надати допомогу у
сприйнятті покупцем функціональних і емоційних елементів товару. У цьому
контексті брендинг допомагає покупцю прискорити вибір товару і прийняти
рішення щодо його придбання.

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ:
1. Дайте визначення поняття просування товарів.
2. В чому полягають функції просування?
3. Які елементи включає класичний комплекс просування? Дайте їх
визначення.
4. Назвіть етапи розробки системи просування у підприємстві.
5. Дайте визначення реклами і назвіть її цілі.
6. В чому полягають задачі реклами?
7. За якими ознаками доцільно класифікувати рекламу, і які її види виділяють?
8. Що собою являє паблік рилейшнз і в чому полягає його мета?
9. В чому полягає зміст прямих продажів? Вкажіть їх переваги та
недоліки.
10. Назвіть основні етапи процесу прямого продажу.

