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Шановні колеги!

У нашій газеті ми підібрали для вас цікаву та

корисну інформацію про події та тенденції у

світі маркетингу. Ми розповіли про діяль-

ність УАМ, про наші семінари, тренінги, засі-

дання клубів.

Зверніть увагу на дослідження наших членів

та новітні тенденції у сфері маркетингових

технологій. 

Бажаємо всім міру та злагоди!

Ірина Лилик
генеральний директор Української Асоціації Марке-

тингу, Національний представник ESOMAR в Україні

Марія Струпова
Випускаючий редактор«Маркетинг газета»
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НОВИНИНОВИНИ
4 квітня 2014
Засідання Клубу директорів дослідниць-

ких компаній
На засіданні було прийнято такі важливі рі-

шення:
1. створена Робоча Група з проведення " Моні-

торингового дослідження ефективності державного
управління". Керівник групи Іван Любарський. Ро-
боча група відкрита . Заявки на участь у роботі
групи можуть надсилати члени УАМ за адресою
i.lubarsky @ irsgroup.com.ua .

2. Створена Робоча Група з розробки стандартів
і правил роботи професійних маркетингових до-
слідницьких агентств на ринку України " . Керівник
групи Станіслав Чіглінцев . Робоча група відкрита .
Заявки на участь у роботі Робочої групи можуть
надсилати члени УАМ за адресою stanislav.chiglint-
sev @ masmi.com

Шановні передплатники журналу “Мар-
кетинг в Україні»!

Державне підприємство по розповсюдженню пе-
ріодичних видань «Преса» сповіщає Вас про те, що
10 квітня розпочинається передплата на періодичні
видання на ІІ півріччя 2014 року. 

Оформити передплату можна за «Каталогом ви-
дань України» та за «Каталогом видань зарубіжних
країн» у поштових відділеннях та на сайті УДППЗ
«Укрпошта» www.ukrposhta.ua, а також скористав-
шись послугою «Передплата ON-LINE» на корпора-
тивному сайті ДП «Преса» www.presa.ua. 

Інформація про журнал «Маркетинг в Україні»
знаходиться на стор. 155

17 квітня 2014
Інформація Альянсу фахових асоціацій
Засідання Робочої групи з розробки професійних

стандартів, реформування системи освіти та просу-
вання національної рамки кваліфікацій Альянсу
фахових асоціацій України відбулося 17 квітня,
КНТЕУ. Основні рішення: підготувати правки до За-
кону про вищу освіту. Обрати координатором групи
Ірину Лилик

28-29 квітня 2014
Тренінг «Формування мережі регіональ-

них представництв Індустріального Ген-
дерного Комітету з Реклами»

28-29 квітня відбувся Тренінг «Формування ме-
режі регіональних представництв Індустріального
Гендерного Комітету з Реклами». Тренінг прово-
дився ВГО «Українська Асоціація Маркетингу» в
партнерстві з Фондом імені Фрідріха Еберту.

15 травня 2014 року
Всеукраїнський Форум «Дні Інтернет-

маркетингу» 2014 
Форум відбудеться в Києві 15 травня 2014 року. 
Формат події IMDays 2014 - великий одноденний

інформаційно-навчальний Форум: насичена про-
грама, більше 20 доповідей по 20 хвилин, побудо-
ваних на практичному досвіді доповідачів -
представників брендів різних сфер бізнесу, кава-
паузи, обід, урочиста церемонія нагородження Пре-
мії «ИВИН» 2014 за найбільш ефективне
просування бізнесу в інтернет, фуршет, нефор-
мальне спілкування.

14-15 травня 2014
ІV Всеукраїнський семінар молодих уче-

них та студентів «Участь України у глоба-
лізаційних процесах»

14-15 травня 2014 року на базі Кримського еконо-
мічного інституту ДВНЗ «Київський національний
економічний університет імені Вадима Гетьмана»
(м. Сімферополь) відбудеться ІV Всеукраїнський се-
мінар молодих учених та студентів «Участь України
у глобалізаційних процесах» відповідно до плану
проведення міжнародних, всеукраїнських науково-
практичних конференцій та семінарів у 2014 році
(додаток до листа Міністерства освіти і науки
України від 14.01.2014 р. № 1/11-205).

Робочі мови конференції: українська, російська,
англійська.

Основні секції роботи семінару: 
• Стратегічні вектори участі України та її регіо-

нів у глобалізаційних процесах соціально-економіч-
ного та екологічного розвитку. 

• Стратегічні тенденції розвитку міжнародних
економічних процесів, участь у них України 

• Інноваційна та інвестиційна політика та
практика в Україні та її регіонах: сучасний стан та
можливості її активізації в умовах глобалізації. 

• Сучасний розвиток фінансово-кредитних від-
носин та обліково-аудиторської системи України та
її регіонів. 

• Юридичні механізми забезпечення прав лю-
дини: становлення та розвиток в Україні та на між-
народній арені. 

• Державне регулювання ефективної реаліза-
ції економічного потенціалу України в умовах гло-
балізації. 

• Проблеми та перспективи запровадження ін-
формаційних систем економічного розвитку. 

• Проблеми підготовки затребуваних фахівців
для забезпечення кадрами національних та регіо-
нальних економічних систем. 

• Сучасні проблеми менеджменту у сфері го-
тельного, курортного та туристичного сервісу
України в умовах глобалізації
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Київ, 8 квітня 2014 року
На кінець 2013 року 50% українців віком старше

16 років регулярно користувались Інтернетом, що
на 6 п.п. більше порівняно до аналогічного періоду
2012 року. Найпопулярнішими причинами користу-
вання інтернетом серед українців залишаються
соціальні мережі. Про це свідчать дані регуляр-
ного дослідження ринку телекомунікаційних по-
слуг, яке здійснює GfK Ukraine.

На кінець 2013 року кожен другий українець
віком 16 років і старше користувався інтернетом
принаймні один раз на місяць. Цей показник зріс
на 6 п.п. у порівнянні з показником за аналогічний
період 2012 року. Найактивніші користувачі мережі
– це, звичайно, молодь. Так, серед вікової групи
16-19 років 70% українців щоденно заходять в ін-
тернет,тоді як у віковій групі 50-59 років таких лише
14%.

Українці продовжують долучатись до соціаль-
них мереж в інтернеті – на кінець 2013 року це
була найбільш поширена причина користування

всесвітньою павутиною. Її вказало 65% інтернет-
користувачів у порівнянні з 63% за аналогічний пе-
ріод 2012 року. При цьому спостерігається
зниження загального рівня користування елек-
тронною поштою – 45% інтернет-користувачів, що
на 9 п.п. нижче за показники 2012 року.

Чоловіки та жінки користуються соціальними
мережами і електронною поштою на одному рівні.
Поряд з цим є ряд причин з яких чоловіки частіше
заходять в мережу, ніж жінки, а саме: заванта-
ження музики та фільмів (48% чоловіків проти 39%
жінок), перегляд телепрограм, онлайн-відео та
прослуховування радіостанцій (34% проти 27%),
гра в комп’ютерні ігри (30% проти 16%). Інформа-
цію про здоров’я, навпаки, частіше шукають жінки,
ніж чоловіки – 32% проти 19%.

Все більше українців стають власниками елек-
тронних пристроїв. За результатами дослідження
в четвертому кварталі 2013 року 57% населення
віком 16 років і старше володіли хоча б одним із
переліченого: смартфон, комп’ютер чи ноутбук,
планшет. Минулого року цей показник був нижчим

Вже половина українців 

користуються інтернетом; 

дві третини з них – в соціальних 

мережах
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на 5 п.п. пунктів. Слід зазначити, що такий ріст від-
бувся за рахунок збільшення частки населення,
яка має вдома ноутбук, планшет або ж володіє
смартфоном. При чому 81% користувачів елек-
тронних пристроїв підключили їх до домашнього
фіксованого інтернету.

Інформація про дослідження
Ми робимо висновки, спираючись на дані опи-

тування населення, що проходило в рамках щомі-
сячного регулярного дослідження ринків
фінансових та телекомунікаційних послуг.

Цілями Дослідження ринків фінансових та теле-
комунікаційних послуг є регулярне та оперативне
отримання інформації щодо стану ринків банківсь-
ких, страхових та телекомунікаційних послуг для
фізичних осіб.

Загальна вибірка опитування складає 1000 рес-
пондентів на місяць. Вибірка є репрезентативною
для населення України за статтю, віком, регіоном
проживання та розміром населеного пункту. Опи-
тування проводилось методом особистого ін-
терв'ю.

За більш детальною інформацією просимо
звертатися до Соломії Глібовицької, старшого до-
слідника відділу досліджень телеком-ринку GfK
Ukraine: solomiya.hlibovytska@gfk.com, тел.: (044)
230-0260.

Про GfK
GfK є надійним джерелом достовірної інформа-

ції про ринки та споживачів, що допомагає клієн-
там приймати розумні рішення. Понад 13 тисяч
експертів з маркетингових досліджень поєднують
власну пристрасть до роботи та 80-річний досвід
GfK у сфері аналітики. Завдяки цьому GfK вдало
поєднує розуміння глобальних ринків із знанням
про локальні особливості понад 100 країн світу.
Використовуючи новітні технології та аналітичні
методи, GfK перетворює великі масиви даних на
розумні рішення та тим самим допомагає своїм
клієнтам підвищувати конкурентоздатність та по-
кращувати досвід та вибір споживачів.

Для отримання більш детальної інформації
просимо відвідати наш веб-сайт 

www.gfk.com 
стежити за GfK на Twitter:

https://twitter.com/GfK_en 
на Facebook: https://www.facebook.com/gfk.mar-

ket.research 
та через LinkedIn: http://www.linkedin.com/com-

pany/gfk
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28-29 квітня відбувся Тренінг 
«Формування мережі регіональних 

представництв Індустріального Гендерного
Комітету з Реклами». Тренінг проводився 
ВГО «Українська Асоціація Маркетингу» в

партнерстві з Фондом імені Фрідріха Еберту
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Київ, 15 квітня 2014 року – Березень 2014 року
відзначився призупиненням погіршення спожив-
чих настроїв українців, яке тривало всі три зимові
місяці. Індекс споживчих настроїв (ІСН) дорівнює
67,8, що на 3,2 пункту більше, ніж у лютому. При
цьому складові індексу змінювалися різноспрямо-
вано: індекс економічних очікувань зріс на 8,3
пункту, тоді які індекс поточного становища впав
на 4,4 пункту. Про це свідчать дані дослідження
споживчих настроїв в Україні, яке щомісяця здій-
снює GfK Ukraine.

У березні 2014 року індекс споживчих настроїв
(ІСН) покращився на 3,2 пункту до значення 67,8.

Оцінка поточного становища погіршилася на
4,4 пункту та дорівнює 59,3.

Складові цього індексу змінились наступним
чином:

– індекс поточного особистого матеріального
становища (х1) втратив 3,4 пункту та дорівнює
61,9;

– індекс доцільності робити великі покупки
(х5) дорівнює 56,8, що на 5,4 пункту гірше лютне-
вого показника.

Очікування щодо розвитку економіки країни
покращилися на 8,3 пункту та дорівнюють 73,5.
Складові цього індексу змінилися наступним
чином:

– індекс очікуваних змін особистого матеріаль-
ного становища (х2) становить 74,3, що на 3,4
пункту краще ніж у лютому;

– індекс очікуваного розвитку економіки
країни впродовж найближчого року (х3) виріс на
10,6 пункту до значення 63,3;

– очікування розвитку економіки країни впро-
довж найближчих п’яти років (х4) покращилися
на 10,9 пункту до значення 82,9.

У березні залишилися без змін очікування
українців щодо динаміки безробіття: відповідний
індекс дорівнює 140,5. Проте триває погіршення
інфляційних очікувань: відповідний індекс дорів-
нює 184,5, що на 2 пункти більше лютневого по-

казника. Одночасно українці стали оптимістич-
ніше дивитися на курс гривні впродовж найближ-
чих трьох місяців: індекс девальваційних
очікувань зменшився 9,7 пункту до значення
141,9.

У березні було зафіксовано такі ключові тен-
денції:

 Після падіння у лютому, в березні індекс спо-

живчих настроїв в України дещо зріс. При цьому
складові індексу змінювалися різноспрямовано:
індекс економічних очікувань зріс на 8,3 пункту,
тоді які індекс поточного становища впав на 4,4
пункту.

 Індекси очікуваного розвитку економіки

країни впродовж найближчого року та найближ-
чих п’яти років зросли більше ніж на 10 пунктів,
тоді як індекс поточного особистого матеріаль-
ного становища впав на 3,4 пункту, а індекс до-
цільності робити великі закупи – на 5,4 пункту до
рівня першої половини 2009 року.

 Найбільші відмінності в динаміці в березні

спостерігалися за регіонами. Якщо на Заході спо-
живчі настрої продовжили швидкими темпами
зростати, а низка індексів перетнула рівень 100
пунктів, то на Сході індекс споживчих настроїв ще
трохи знизився до рівня 49 пунктів. Паралельно
поліпшувалися споживчі настрої на Півночі та на
Півдні країни.

 Також порівняно до лютого дещо вирівнялися

настрої за соціально-демографічними групами –
вони поліпшилися в громадян середнього і стар-
шого віку, а також з середнім доходом.

«Відносна стабілізація політичної ситуації в
Україні в березні позитивно вплинула на спо-
живчі настрої, хоча надії на відбудову економіки
зростали на фоні погіршення добробуту та змен-
шення попиту. Водночас, далі збільшився розрив
у споживчих настроях між песимістично налаш-
тованим Сходом та іншими регіонами України»,
– коментують аналітики GfK Ukraine.

Споживчі настрої в Україні,Споживчі настрої в Україні,
березень 2014: березень 2014: 

покращення на 3,2 п. до 67,8покращення на 3,2 п. до 67,8

Маркетинг
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Інформація про дослідження

Дослідження споживчих настроїв в Україні

проводиться з червня 2000 року. З січня 2009

року дослідження споживчих настроїв прово-

диться щомісяця.

Індекс споживчих настроїв в Україні визна-

чають на підставі вибіркового обстеження до-

машніх господарств країни. Під час дослідження

опитують 1 000 осіб віком від 15 до 59 років. На-

селення віком 15–59 років, яке становить 61,3%

усього населення України, вважають найактивні-

шою частиною споживачів. Вибірка репрезента-

тивна за статтю та віком, враховує міське та

сільське населення й величину населеного

пункту. Статистичне відхилення не перевищує

3,2%.

Полевий етап лютневої хвилі проводився про-

тягом 12-26 березня 2014 року.

Для визначення ІСН респондентам задають

такі запитання:

Маркетинг
газ ета
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1. Як змінилося матеріальне становище вашої

сім’ї за останні шість місяців?

2. Як, на вашу думку, зміниться матеріальне

становище вашої сім’ї впродовж наступних

шести місяців?

3. Говорячи про економічну ситуацію в країні

загалом, ви вважаєте, що наступні дванадцять

місяців будуть для економіки країни сприятливим

чи несприятливим часом?

4. Як ви охарактеризували б наступні п’ять

років – як сприятливий чи несприятливий час для

економіки країни?

5. Як ви гадаєте, тепер загалом сприятливий

чи несприятливий час робити великі покупки для

дому?

За кожним із цих запитань визначають відпо-

відний індекс:

• індекс поточного особистого матеріального

становища (х1);

• індекс очікуваних змін особистого матеріаль-

ного становища (х2);

• індекс очікуваного розвитку економіки країни

впродовж найближчого року (х3);

• індекс очікуваного розвитку економіки країни

впродовж найближчих п’яти років (х4);

• індекс доцільності робити великі покупки (х5).

Значення індексу обчислюють таким спосо-

бом: від частки позитивних відповідей віднімають

частку негативних і до цієї різниці додають 100,

щоб уникнути появи від’ємних величин. На під-

ставі цих п’яти індексів визначають три сукупні ін-

декси:

• індекс споживчих настроїв (ІСН) – середнє

арифметичне індексів х1–х5;

• індекс поточного становища (ІПС) – середнє

арифметичне індексів х1 і х5;

• індекс економічних очікувань (ІЕО) – середнє

арифметичне індексів х2, х3, х4.

Значення індексів можуть змінюватися в

межах від 0 до 200. Значення дорівнює 200 в

тому разі, якщо всі громадяни позитивно оціню-

ють економічну ситуацію. Індекс дорівнює 100

тоді, коли частки позитивних і негативних оцінок

однакові. Значення індексу менше 100 означає,

що в суспільстві переважають негативні оцінки.

Для визначення індексу очікуваної динаміки

безробіття (ІОДБ), індексу інфляційних очікувань

(ІІО) та індексу девальваційних очікувань (ІДО)

респондентам задають такі запитання:

1. Як ви вважаєте, упродовж найближчих два-

надцяти місяців безробітних (людей, які не мають

роботи й шукають її) буде більше, приблизно

стільки само чи менше, аніж тепер?

2. Як, на вашу думку, змінюватимуться ціни на

основні споживчі товари та послуги впродовж

найближчих одного–двох місяців?

4

3. Як, на вашу думку, зміниться курс долара по

відношенню до гривні впродовж найближчих

трьох місяців?

Значення ІОДБ, ІІО та ІДО обчислюють таким

способом: від частки відповідей, що свідчать про

зростання безробіття (інфляції, девальвації), від-

німають частку відповідей, що свідчать про змен-

шення безробіття (інфляції, девальвації), і до цієї

різниці додають 100, щоб уникнути появи від’єм-

них величин. Значення цих індексів можуть змі-

нюватися в межах від 0 до 200. Наприклад,

значення індексу дорівнює 200, якщо всі грома-

дяни передбачають зростання безробіття (інфля-

ції, девальвації).
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Многие практикующие маркетологи время

от времени сталкиваются с проблемой поиска

достоверных макроэкономических показателей

при подготовке анализа рынка и его прогнозов.

До недавнего времени, единственным таким

источником были издания и сайт Государствен-

ной службы статистики Украины, где с опреде-

ленной периодичностью публиковались

данные. Служба предоставляет исключительно

свои статистические данные в определенных

форматах, что не всегда удобно и недостаточно

для проведения полноценного анализа. 

В 2010 году у группы профессионалов роди-

лась идея создания интернет портала, в кото-

ром были бы представлены показатели

социально-экономического развития и различ-

ные индикаторы из всех возможных источни-

ков. Так возник проект «STATMIR.NET».

Украинское агентство «Статинформконсал-

тинг» совместно с известной российской ком-

панией «Прогноз» разработало уникальный

алгоритм укладки данных, позволяющий поль-

зователю в считанные минуты находить и вы-

гружать в удобные для него электронные

форматы любые макроэкономические показа-

тели не только Украины, но и стран мира. Ис-

точниками информации для портала стали

данные Государственной службы статистики

Украины, Национальный банк Украины и мно-

гих других ведомств. Кроме того, в разделе

«Страны мира» собрано более 1 400 показате-

лей по всем странам мира, что дает возмож-

ность сравнения и анализа отдельных стран. В

качестве тематических источников для раздела

использована статистика таких международ-

ных организаций, как ООН, Мировой банк,

Международный валютный фонд, Междуна-

родная организация труда, Статкомитет СНГ,

FAPRI и многих других. Все данные обнов-

ляются на регулярной основе.

Таким образом, портал позволяет быстро и

качественно обрабатывать массивы данных за

2007 – 2014 год, а для некоторых разделов – на-

чиная с 1990 года в режиме он-лайн. Большой

интерес представляет раздел «Тренды и про-

гнозы», где представлены прогнозы экономики

и населения Украины, прогнозы ВВП страны и

Индекса потребительских цен, а также про-

гнозы разнообразных международных органи-

заций.

Уникальным в своем роде является раздел

«Предприятия», который содержит данные

более 300 000 украинских компаний всех форм

собственности и направлений деятельности.

Информация о компаниях представлена в виде

карточки предприятия, данные которой посто-

янно актуализируются. Раздел дает пользова-

телю возможность увидеть рейтинги

предприятий по отраслям (регионам), по ре-

гионам (отраслям) по четырем показателям:

Средняя численность работающих; доход от

реализации; чистый доход; первоначальная

стоимость основных средств.

Таким образом, портал «STATMIR.NET»

представляет собой уникальный инструмент

маркетолога, в котором использованы послед-

ние разработки в области IT и BI-решений. В

наше время для каждого из нас на первое место

выходит простота использования, что пол-

ностью реализовано в портале.

«STATMIR.NET» не просто источник данных,

но и ежедневный инструмент маркетолога, поз-

воляющий получать, визуализировать и анали-

зировать различные данные в удобном для него

формате в короткий промежуток времени. На

главной странице портала предусмотрен Госте-

вой вход для тех, кто хотел бы узнать функцио-

нальные возможности «STATMIR.NET»

подробнее.

Современые технологии 
маркетинговой разведки
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Социальные сети для продвижения и продаж
использует очень мало компаний отечественного
В2В рынка. Почему? Потому что большинство ру-
ководителей и маркетологов таких компаний к со-
жалению считают, что успех SMM – это котики,
мимимишки и т.д. Ну а поскольку в В2В они не со-
всем уместны, то не нужны нам социальные сети
в принципе. Зря, очень зря!

Ведь социальные сети – это отличный канал
для личного общения с существующими и потен-
циальными клиентами, формирования желаемого
имиджа компании, а если все сделано правильно,
то и для продаж. Что можно продать на В2В рынке
через соцсети?

Например:
Датская транспортная компания Maersk начала

использовать социальные сети в 2011 году ради
эксперимента. По словам главы компании, перво-
начальная цель была повысить узнаваемость, ис-
следовать рынок и стать ближе к клиентам.

Достичь этого удалось, акцентируя внимание

на событиях, связанных с бизнесом. Например,
Maersk рассказал о том, как их технологии по-
могли во время высочайшего спроса на кенийские
авокадо. 

В прошлом году Maersk транслировали в Face-
book процесс транспортировки контейнеров по за-
мерзшему Балтийскому морю. На странице
компании в социальной сети разместили форму,
заполнив которую пользователи могли скачать
брошюру о морозостойких услугах Maersk. Инфор-
мация о заинтересовавшихся сразу же поступала
в отдел продаж. Это принесло 150 уникальных
лидов.

На данный момент у Maersk более 1,5 мил-
лиона подписчиков в Facebook, из которых около
15% являются клиентами, и более 13 000 фолло-
веров в Twitter. Также у компании есть аккаунты в
Instagram, Tumblr, YouTube, Google+ и LinkedIn.

Для каждой платформы разработана стратегия
присутствия. Например, на странице LinkedIn пуб-
ликуются вакансии и статьи о тонкостях бизнеса.

SMM SMM ДЛЯ В2В: ДЛЯ В2В: 
МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬМИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ



11

Маркетинг
газ ета

В Instagram Maersk выкладывает фотографии ко-
раблей, а также просит подписчиков выкладывать
фото их судов с хэштегом #Maersk.

Согласно недавнему исследованию, в плане
вовлеченности аудитории в Facebook компания
уступает только Lego.

Что можно, а чего не стоит делать В2В компа-
нии, которая желает сделать социальные сети эф-
фективным каналом:
• создавать уникальный контент – это могут быть

новости компании или отрасли, советы экспер-
тов, полезные статьи;

• публиковать 3 -4 поста в сутки, иначе Вы рис-
куете надоесть подписчикам и стать неинте-
ресны Вашей ЦА;

• разнообразьте контент картинками и фото, во-
первых, они в основном имеют больший охват,
во-вторых, пользователям должно быть инте-
ресно Вас читать;

• добавьте юмора – остроумного и в тему, только
не переборщите;

• общайтесь с подписчиками – стимулируйте их
задавать вопросы, комментируйте их ответы,

благодарите за высказанное мнение и т.д.;
• не забывайте о грамотности, ведь Вы и подпис-

чики люди деловые, грамотные априори
Отличное сочетание для соцсетей – уникаль-

ность контента + картинка, инфографика! Пример
нашей компании тому подтверждение.

В июле 2013 года компания Международная
Маркетинговая Группа разработала Карту брен-
дов Украины, на которой изображены самые по-
пулярные бренды Украины. Карта вызвала
большой интерес у аудитории: многим понрави-
лась, другие же критиковали выбор брендов и ре-
комендовали заменить их другими. По
результатам опроса среди наших подписчиков,
учитывая все мнения и пожелания, мы составили
более точную и максимально достоверную обнов-
ленную Карту брендов Украины.

Первый вариант карты в сообществе ММГ на
Facebook  создал охват более 7000 за первые
двое суток, а второй – около 5000.

Автор: Ирина Гребень
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Продолжаются занятия на Высших курсах по маркетингу и продажам для 
специалистов автобизнеса
http://www.uam.in.ua/rus/sertification-i-treningi/timetable/trainings/1083/ 
Следующее занятие 10 мая. 10.00

Продолжаются занятия в школе модераторов. 
Заканчивается дидлайн принятия отчетов по фокус группам

15 мая 2014 Всеукраинский форум «Дни интернет-маркетинга» 
2014 http://imdays.com.ua/2014/

16 мая 2014 Міжвузовская научная студенческая конференция 
«Молодеж осваивает маркетинг» 

І Международная научно-практическая конференция «Маркетинг и 
цифровые технологии» 29-30 мая 2014 г, Одесса, http://beiti.opu.ua/chairs/km

11  мая – 17мая 2014  р. ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції 
викладачів, аспірантів, студентів «Україна – Чорногорія: економічна 
трансформація та перспективи міжнародної співпраці»
conferens_budva@list.ru

Информация о работе Рабочих групп Клуба директоров исследовательских компаний. Рабо-

чая Группа по проведению "Мониторингового исследования эффективности государственного управления».

По результатам рабочих консультаций, было решено провести кабинетное исследование и несколько экс-

пертных интервью для уточнения методологии исследования.

Руководитель группы Ivan Lubarsky, General Manager, IRS Group - Ukraine". Рабочая группа открытая. За-

явки на участие в работе группы могут присылать члены УАМ по адресу i.lubarsky@irsgroup.com.ua.  

Рабочая группа "По разработке стандартов и правил работы профессиональных маркетинго-

вых исследовательских агентств на рынке Украины” На приглашение Рабочей группы ESOMAR

были направлены Comments to ESOMAR/GRBN GUIDELINE FOR ONLINE SAMPLE QUALITY DRAFT issued

April 2014. Подготовлены Тимофеем Замурий, компания iVOX Ukraine.

Руководитель группы Станислав Чиглинцев.Рабочая группа открытая. Заявки на участие в работе Рабо-

чей группы могут присылать члены УАМ по адресу stanislav.chiglintsev@masmi.com


