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Уважаемые коллеги!
Примите наши поздравления с праздником Светлого Христова
Воскресения – Пасха – главное событие года для православных христиан.
Наша Маркетинг газета под стать празднику. Мы выбрали цвет
весны, молодой зелени.
Мы выбрали новую программу для доставки газеты SendExpert.
Надеемся, что новое принесет радость и светлое пасхальное настроение
Ирина Лылык, руководитель проекта
Мария Струпова, выпускающий редактор
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На економічному факультеті Запорізького національного
університету обговорювали сексизм у рекламі
14 березня за ініціативи декана економічного факультету Алли Череп та
за підтримки викладачів економічного факультету на базі 3 корпусу ЗНУ відбувся круглий стіл на тему «Сексизм у рекламі».
Організаторами заходу виступили: декан економічного факультету, професор Алла Череп, заступник декана з наукової роботи Андрій Линенко, голова ради НТСАДМВ економічного факультету Олександр Коробов, а також
фотожурналіст, студентка 4 курсу Майя Оніщенко. Також на круглому столі
були присутні викладачі кафедри управління персоналом і маркетингу Валентина Гельман та кафедри фінансів та кредиту Андрій Линенко, Володимир Бугай. Почесним гостем круглого столу став Сергій Семенов, менеджер
відділу реклами та продюсер програми «Афіша» на ТРК «Алекс».

Під час заходу розглядалися, зокрема, такі питання: використання статевої чи гендерної дискримінації в рекламі, способи та засоби подолання сексизму в рекламі, зарубіжна практика та вітчизняний досвід протидії
дискримінації людей за ознакою статі в рекламі.
Своїми виступами студенти в повному обсязі розкрили всі аспекти такого
гострого питання як сексизм. А презентації із відповідною рекламою наглядно продемонстрували найвиразніші та найяскравіші приклади порушень
людських прав у рекламі. Наприкінці кожного виступу доповідачі відповіли
на питання аудиторії та навели свої варіанти подолання даної проблеми в
сучасному світі.

Практика з практиками – майбутнє онлайн освіти
Під таким лозунгом у Дніпропетровську на кафедрі маркетингу Державного
ВНЗ “Національний гірничий університет» відбулося урочисте підведення підсумків пілотного проекту дистанційного інтерактивного навчання студентів,
яке було організовано спільними зусиллями університету та ПАТ КБ «ПриватБанк».
У травні 2014 р. стартував проект
«Онлайн-практика», метою якого є
оволодіння студентами різних спеціальностей навичок роботи у реальному бізнесі. Він передбачає
безкоштовне дистанційне інтерактивне навчання паралельно з основною освітою. Під час практики
студенти навчились сучасним маркетинговим технологіям, що використовуються у банківській сфері.
Студенти отримали навички роботи
з банківськими продуктами та
управління ними.
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Оцінка знань, навичок та умінь студентів здійснювалась у відповідності
до сучасних європейських стандартів, коли позитивну оцінку учасники проекту отримували тільки після досягнення усіх показників на встановленому
рівні. Всіх студентів, які успішно пройшли курс навчання зараховано до кадрового резерву банку, про що свідчать відповідні сертифікати.
Проект «Онлайн-практика» дає змогу учасникам поєднувати навчання з одночасним отримання практичного досвіду, що підвищує конкурентоздатність
випускника при пошуку першого робочого місця. Сьогодні проект «Онлайнпрактика» реалізується за підтримки Міністерства освіти і науки України у 150
населених пунктах по всій території країни. Загальна кількість учасників проекту становить понад 10 тисяч осіб.
Новини проекту «Удосконалення системи освіти заради кращої конкурентоспроможності молоді на ринку праці», який реалізується ВГО УАМ в партнерстві з Представництвом Фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні.
З метою реалізації основних пунктів «Дорожньої карти з впровадження дуальної освіти в Україні», яка була прийнята на міжнародної конференції «Дуальна освіта як відповідь на виклики, що стоять перед сучасною системою
української освіти» 18-19 вересня 2014 року, в рамках проекту започатковано
створення Експертної групи для розробки Положення про дуальну освіту.
Мета даного Положення є зафіксувати базові принципи та підходи у впровадженні дуальної освіти та розробити інструменти реалізації державної політики підвищення автономії вишів у питаннях наближення освіти до вимог
ринку праці.
Учасники засідання констатували, що положення є документом рекомендаційного характеру і окреслює основні принципи діяльності всіх зацікавлених сторін у налагодженні ефективної взаємодії в сфері освіти.
Проект реалізується ВГО «Українська Асоціація Маркетингу» в партнерстві
з Представництвом Фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні. Захід проходив на
базі Київського національного університету технології та дизайну.
Експертна група є відкритою. Для включення в роботу групи просимо
реєструватися за електронною адресою: dyal.osvita@ukr.net, надіславши ПІБ,
місце роботи та посаду.

WAN-IFRA закликає керівництво України
зберегти право вітчизняної преси рекламувати
безрецептурні ліки
Генеральний Секретар Всесвітньої Асоціації Видавців Газет та Новин звернувся до Президента України, керівників Парламенту та Уряду з листом, у
якому закликав не забороняти рекламу безрецептурних ліків.
Заборону такої реклами передбачає Коаліційна угода. На думку Всесвітньої Асоціації Видавців Газет та Новин, така заборона є шкідливою та суперечить міжнародним практикам.
"Уряди повинні уникати запровадження будь-яких заборон, обмежень чи
вимог розміщення обов'язкової інформації у рекламі продукції, яка поширюється легально, що може зробити рекламу в газетах менш привабливою,
і в наслідку створити реальну загрозу фінансування якісного контенту в
пресі.", - зазначає Ларрі Кілман у своєму зверненні.
Ларрі Кліман звертає увагу на те, що така заборона, зокрема, суперечить
Угоді про Асоціацію з Європейським союзом. Генеральний Секретар WANIFRA також звертає увагу керівництва України на те, що єдиною країною на
пострадянському просторі, яка запроваждувала таке обмеження був Азербайджан, і через чотири роки заборону скасували, адже це призвело до занепаду фармацевтичного ринку.
На думку керівництва Всесвітньої Асоціації Видавців Газет та Новин міжнародний досвід свідчить про те, що замість заборони покращити систему
охорони здоров'я може запровадження спеціальних інформаційних програм,
спрямованих на популяризацію попереджувальних досліджень та діагностики, здорового способу життя та освіти щодо власного здоров'я.
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ZenithOptimedia: світовий рекламний
ринок зросте на 4,4%, найшвидші
темпи – у онлайн відео
ZenithOptimedia прогнозує, що світовий рекламний ринок зросте на 4,4% поточного року, а в абсолютних числах – до 544 млрд. доларів США. Прогноз знизився на
піввідсотка, в основному через економічні проблеми Росії, України та Білорусі, а
також через сповільнення Китаю, ринок якого тепер настільки великий, що навіть
незначні зміни на ньому мають глобальний вплив.
Однак вже наступного року зростання пришвидшиться до 5,3% через Олімпійські
ігри у Ріо-де-Жанейро та президентські вибори в США.
Зростання ВВП та витрат на рекламу у світі, 2014-2017 рр. (%)

Джерело: ZenithOptimedia/МВФ
Оглядаючись на дві останні декади можна констатувати, що, не зважаючи на теперішнє зниження темпів зростання, світові показники все рівно залишаються вищими за середні за останні 20 років (4,2%) та значно кращі за середні по останньому
десятиліттю (2,8%).
Погіршення у Східній Європі
Конфлікт на Сході України серйозно підірвав її економіку, Росія потерпає від санкцій та відтоку капіталу, а Білорусь – через свою торгову залежність від російських
партнерів. Міжнародні рекламодавці скорочують витрати на цих ринках, а місцеві
«ріжуть» бюджети, щоб мінімізувати загальні втрати. Ці три ринки разом складають
2,1% від світового, відтак їх скорочення позначилось і на глобальному прогнозі.
Середнє щорічне зростання рекламних ринків по регіонах у 2014-2015 рр. (%)

Джерело: ZenithOptimedia
«Розширена» Азія: Австралія, Нова Зеландія, Гонконг, Сінгапур та Південна
Корея.
«Швидкісна Азія»: Китай, Індія, Індонезія, Малайзія, Пакистан, Філіппіни, Тайвань,
Таїланд та В'єтнам
Витрати на рекламу в різних медіа
Мобільні пристрої – новий рушій зростання витрат на рекламу в світі. ZenithOpti-
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media передбачає, що з усіх нових грошей, які з'являться на ринку до 2017 року, 62%
стануть внеском саме мобільної реклами. За нею йтиме ТБ зі своїм внеском у 23%,
далі – інтернет на настільних пристроях. Внесок в зростання таких каналів, як зовнішня реклама, радіо та реклама у кінотеатрах, буде знівельований подальших спадом у газетах та журналах.
Внесок різних медіа у зростання світового рекламного ринку у 2014-2017 рр. (млн.
дол. США)

Джерело:
ZenithOptimedia
Інтернет загалом зростатиме на 14% щороку між 2014 і 2017 рр. А «всередині»
інтернету справжнім локомотивом стає онлайн відео. Ця підкатегорія зростатиме в
середньому на 29% щороку в означений період. Не в останню чергу, знову ж таки,
через розповсюдження мобільних пристроїв із більшими та якіснішими екранами й
впровадження нових технологій, на кшталт 4G, які дозволяють швидше доставити
відео високої якості на такі пристрої. Соціальні мережі теж не згаяли можливості,
надані поширенням мобільних пристроїв, і, продовжуючи інтегрувати рекламні повідомлення у свої стрічки, зростатимуть на 25% щороку.
Якщо ж говорити про традиційний розподіл вже існуючих рекламних бюджетів між
медіа, то телебачення й надалі з відривом лідирує, отримавши 39% від усіх витрачених грошей минулого року. Але, зростаючи й надалі у абсолютних числах, ТБ втрачатиме поволі свою частку – у 2017 році ми прогнозуємо її вже на рівні 37%. З іншого
боку, якщо зростаюче онлайн відео додати до традиційного ТБ, то об'єднаний «аудіовізуальний сектор» майже не зменшиться – з 41,5% минулого року до 41,2% у 2017.
Розподіл світового рекламного бюджету між різними медіа (%)

Джерело:
ZenithOptimedia
ZenithOptimedia – одне з найбільших медіа агентств у світі, 262 офіси якого працюють у 74 країнах. В Україні присутнє з 1996 року, з 2006-го входить у найбільшу в
країні рекламну групу Publicis Groupe Ukraine, з 2008-го – в топ-5 медіа агентств
України. У київському офісі ZenithOptimedia працює більше 60 співробітників. Клієнтами агентства в Україні є L'Oreal, Nestle, sanofi, Toyota, TUI, HTC, Puma, British Airways, Whirpool та інші національні й міжнародні бренди.
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КАК НЕЙРОБИОЛОГИЮ ПРИМЕНЯЮТ В МАРКЕТИНГЕ

Сегодня нейробиология позволяет с точностью проанализировать, что происходит в сознании и теле человека в различных ситуациях. И с каждым годом
ученые открывают все больше способов незаметно воздействовать на человеческий мозг. Не удивительно, что особенной популярностью эти методы пользуются
у специалистов по продвижению товаров. Об этом рассказывает психолог Дэвид
Льюис в своей книге "Нейромаркетинг в действии".
Как проникают в мозг потребителя
Цель нейромаркетологов — под микроскопом изучить шопинг, выяснить, как
себя ведут покупатели в разных ситуациях, какие эмоции испытывают, о чем размышляют, когда отправляются в магазин и ищут нужный товар.
Исследователи пользуются все более совершенными приборами, чтобы анализировать различные реакции человеческого организма на просмотр рекламных
роликов или совершение покупок. Они записывают активность разных областей
мозга, изменения в температуре кожи, дыхании, сердечном ритме. Ученые берут
образцы слюны, чтобы измерить уровень стресса и возбуждения, отслеживают
направление взгляда покупателя, чтобы выяснить, как много времени он потратил
на рассматривание витрины. В ход идут и социологические методы: интервью,
опросы, эксперименты.
Положение тела и психологические установки
Выяснилось, что психологические установки потребителей играют ключевую
роль при совершении покупки. А на психологический настрой человека влияет
его собственное тело. Так, ученые обнаружили, что просто сжимая кулаки, люди
наполняются альтруизмом. Оттопыривая большой палец — жест одобрения во
многих странах, — женщины, но не мужчины, воспринимают вымышленного персонажа, описание которого читают, положительнее. А те, что читают тот же абзац,
оттопыривая средний палец — враждебный жест в западных культурах, — оценивают этого персонажа негативно.
Во время одного эксперимента участников просили слушать сообщение, повернув голову в правую или левую сторону. Люди, смотревшие направо, слушали
гораздо внимательнее и лучше запоминали сказанное, чем те, кто поворачивал
голову влево. Существует множество других жестов и положений тела, с помощью
которых можно настроить человека на покупку. К примеру, достаточно вынудить
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посетителя магазина кивать (например, когда он будет отвечать на вопросы консультанта или разглядывать товар, расположенный особым образом), чтобы он
стал сговорчивее и подсознательно настроился на покупку.
Чем проще, тем лучше
По мнению исследователей, человеческий мозг не любит тратить энергию впустую, поэтому предпочитает более легкую для осмысления информацию. Очевидно, что простые действия требуют меньше энергии, чем те, для которых нужно
больше усилий и размышлений. В ходе одного исследования было обнаружено,
что в первые недели после выхода на фондовый рынок акции фирм с более простыми названиями ценятся выше, чем акции компаний, чьи названия сложнее.
А в Йельской школе менеджмента ученые доказали, что продукты, информация о которых написана сложным шрифтом, люди покупают с гораздо меньшей
охотой. Такую же реакцию отторжения вызывала у потребителей просьба вспомнить несколько причин, по которым стоит выбрать данный продукт. Потребность
в беглости заставляет людей отказываться от выбора в ситуациях, где им предоставляют множество разных вариантов. Вам кажется, что сотня шампуней или
десяток зубных паст в продаже — это преимущество для покупателя, однако исследования доказывают, что чаще всего верно противоположное. Потребители
выбирают знакомый бренд, чтобы вернуть ситуации беглость.
Основной инстинкт
Наблюдения Лоры Крей из школы бизнеса "Хаас" Калифорнийского университета показали: женщины, которые флиртуют во время деловой встречи, кажутся
представителям мужского пола более уверенными и внушают большую симпатию, чем те, кто ведет себя серьезно. "Перед женщиной всегда стоит дилемма:
представиться сильной или мягкой, — объясняет Крей. — Использование женского очарования в переговорах — это техника, сочетающая в себе оба качества".
Чтобы понять, насколько эффективно то, что она и ее коллеги называют женским очарованием, ученые провели эксперимент. Участникам читали два гипотетических сценария, в которых просили представить себе, что они продают машину
за 1200 долларов потенциальному покупателю по имени Сью. В одном сценарии
Сью флиртовала с продавцом, а в другом была доброжелательна, но серьезна.
Имея дело с продавцом-мужчиной, кокетливая Сью в среднем покупала машину
за 1077 долларов. Лучшая цена, которая была предложена серьезной Сью, составила 1279.
Другие эксперименты продемонстрировали, что на способность мужчин рационально мыслить отрицательно влияет даже самое слабое сексуальное возбуждение (женщинам контролировать себя проще). Именно поэтому во многих
рекламных сообщениях так или иначе используется сексуальный подтекст.
Сила прикосновений
Иногда личное пространство намеренно нарушают, чтобы сделать ощущения
потребителя более сильными или заставить покупательниц вернуться в магазин.
Если продавец любого пола, обслуживая покупательницу, легко, ненавязчиво и
явно случайно касается ее руки, она позитивнее отнесется как к покупке, так и к
магазину.
Это было доказано в ходе ставшего настоящим событием исследования, которое в 1976 году провел Джеффри Фишер со своими коллегами из Университета
Коннектикута. В исследовании участвовали студенты, занимавшиеся в лаборатории кампуса. Библиотекаря, которая выдавала студентам книги, попросили при
этом нежно поглаживать их по руке. Оказалось, что студентки, даже не заметив-
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шие прикосновения, оценили обслуживание в библиотеке гораздо положительнее,
чем те, кого не трогали за руку. Однако реакция студентов мужского пола на прикосновение была двойственной.
Шаблонное мышление
Человеческий мозг связывает между собой разные идеи, визуальные изображения, события, объекты и слова. Он постоянно занят процессом категоризации. Это
происходит бессознательно: мозг раскладывает полученную информацию по подходящим "ящичкам" памяти. А так как он все время находится в поиске шаблонов,
люди очень быстро обнаруживают такие связи между событиями, которые никогда
не существовали.
В одном эксперименте участники недолго смотрели на один из двух снимков
одной и той же ученицы. На первом она находилась в приличном районе, а на втором — в не самой лучшей части города. Затем испытуемые получили результат экзамена, который сдавала школьница (она решила тест пятьдесят на пятьдесят).
Участники исследования должны были назвать приблизительный IQ девочки. Про
фотографии им больше не напоминали. В итоге те, кто видел школьницу на фоне
"хорошего" района, решили, что ее интеллект выше среднего, а остальные были
уверены, что ниже.
Такие ложные связи могут вызвать сильнейшие предубеждения. Этим пользуются рекламисты и маркетологи. Но как склонность к категоризации распространяется на покупки? А вот как: покупатель берет в магазине энергетический напиток,
который рекламировал известный футболист, или тратит несколько тысяч долларов на сумочку, потому что видел фотографию, где такую же сумку держал в руках
лидер популярной группы. Косметика, которой якобы пользуется знаменитая актриса; часы, без которых прославленный бизнесмен не выходит из дома, — покупатели подсознательно начинают связывать все эти вещи с успехом.
Эмоциональный покупатель
Нейромаркетологи утверждают, что эмоции влияют на решение о покупке сильнее, чем размышления о достоинствах товара. Именно поэтому создатели брендов,
рекламных слоганов и телевизионных роликов стараются внушить людям определенные чувства, а не взывают к их логике. Главное, чтобы эмоции были сильными
и правильными, то есть совпадали с продуктом и с конкретными эмоциональными
потребностями покупателя.
Например, в 1921 году американские домохозяйки стали преданными поклонницами муки, которую производила компания Washburn Crosby. А все потому, что
фирме удалось придумать идеальный образ, продвигающий их товар, — добропорядочную, хозяйственную и заботливую хранительницу очага Бетти Крокер. Бетти
отвечала на письма, давала советы по хозяйству, вела кулинарное шоу и... рекомендовала покупать определенную муку. Ее миссией было создать у своих читательниц и слушательниц две сильные эмоции: гордость и чувство вины. Гордость
— за достижения домохозяйки; а вину — за недостаточные усилия в области кулинарии. Женщины действительно доверяли вымышленному персонажу и пытались
ему во всем подражать, чтобы приблизиться к идеалу.
Спектр эмоций, которыми можно манипулировать таким образом, очень широк.
Это может быть чувство тревоги, потребность в любви, безопасности и так далее.
Гордость при этом занимает самое почетное место. Профессор эволюционной психологии Университета Мехико Джеффри Миллер поясняет: "Люди эволюционировали в маленьких социальных группах, где важнее всего были имидж и статус —
не только для выживания, но и для привлечения партнера, произведения впечатления на друзей и воспитания детей. Сегодня мы окружаем себя товарами и услугами скорее для того, чтобы произвести впечатление на других людей, чем чтобы
насладиться владением чем-то".
Источники новостей:
mmr.ua
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Конференция
« Wow done
awards” 2015
19 марта в Киеве прошла конференция «Wow
done awards” 2015.
Организаторы – МАМИ, Всеукраинская Рекламная Коалиция.
Генеральный партнер – Київстар.
Из выступлений на конференции:
Ирина Золотаревич, директор PR&GR сервисов группы агенств AGAMA communications, член правления UAPR “О лидерстве – key notes с World CommunicationForum
Davos»
World CommunicationForum Davos – это лидирующий мировой коммуникационный
форум. Главной его идеей в это году стало «Behind the every crisis there is opportunity».
Обсуждались темы медиа, их роли в жизни бизнеса, человека, экономики, говорилось о
новых уровнях эффективности работы.
Классические медиа теряют влияние, так как подконтрольны властям. Политики сейчас тоже в соцмедиа – это тренд «Дипломатия 2.0».
Информации стало так много, что она перестала быть ценностью. Сегодня иформация
бегает за человеком, а не наоборот. Маркетологам нужно рассматривать людей как индивидуальности, а не делить их на сегменты по полу и возврасту.
Катерина Венжик, главный редактор delo.ua “Не умирайте «медийно» раньше времени
Состояние украинского бизнеса ни для кого не секрет. Но многие компании не хотят
ничего комментировать в период кризиса. Поговорите с любым банком и Вы услышите:
«Мы ответим на все Ваши вопросы, когда все станет хорошо».
В последнее время я набираюсь наглости и спрашиваю: «А вы уверены, что доживете
до момента, когда кризис закончится?». Если все время отвечать «все плохо, говорить
не о чем», то можно себя похоронить. Чаще всего компания строит свою коммуникацию
на позитиве и пытается скрыть плохое. Как только компания надолго уходит с поля зрения
зрителя, люди думают, что компания умерла. Иногда уже через пару месяцев люди начинают спрашивать: «Как Вы думаете они закрылись уже»…
Мы недавно готовили материал о национализации банков. Все банки молчали, так как
боялись привлечь к себе внимание. Два банка дали нам свои комментарии, и к ним сразу
пришли клиенты. «Вы же не боялись об этом говорить, значит, у вас все нормально».
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Если все плохо и Вам нечего сказать о своей компании, изучите мировой опыт и рассказывайте журналистам тенденции отрасли.
Екатерина Белобловская, руководитель отдела рекламы и маркетинга «Электролюкс Украина» «Продвижение украинского продукта во время политического кризиса: возможности, опасности, инструменты»
Товары, произведенные по одним стандартам в разных странах, не отличаются. В
2011 году Электролюкс купил завод по производству стиральных машин в Ивано-Франковске.
Но раньше украинские потребители не хотели покупать то, что произведено в Украине.
Они приходили в магазины, смотрели стиральные машины, спрашивали страну производителя, и, не покупали отечественное. Они или не доверяли качеству, или не верили, что
завод действительно находится в Украине.
В 2014 году ситуация кардинально поменялась. Все захотели покупать украинское и
бойкотировать российское. Электролюкс мог бы взять этот тренд за основу в своих маркетинговых коммуникациях, но корпоративные правила это запрещают ради соблюдения
этических норм конкуренции. Поэтому мы не могли строить сообщения от имени самой
корпорации. Мы наклеили стикеры на продукции и разработали специальный презентационный ролик, чтобы показать сам завод.
Был также запущен специальный сайт Na-proby.com.ua. Людям бесплатно выдавались
на пробу стиральные машины с условием, что они будут комментировать их использование на этом сайте.

Надежда Линская, руководитель отдела маркетинга и рекламы МФК «Gulliver”;
Иван Пономарев, креативный директор Media Arts Ukraine “Кризисный инструментарий:
non-media в сегменте development”
Сейчас маркетологам нужно искать нестандартные решения. А потребителям очень
хочется положительных эмоций, но у них нет денег их купить. А торгово-развлекательный
центр как раз существует для того, чтобы отвлечь людей от проблем.
Как привлечь людей в центр? Удачным кейсом, на наш взгляд, стало установка конструкция “І love kiev” около ТЦ Gulliver 31 мая в день Киева. Посетители сразу стали фотографироваться на ее фоне. Это сработало как хорошая реклама местоположения
торгового центра, хотя инсталляция была небрендированная.
Материал подготовила Марьяна Лылык
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Українські онлайн-покупці стали активніше
купувати через соціальні мережі
У 2014 році ситуація із покупками онлайн в Україні залишилась на рівні
2013 року: частка покупців основних категорій (побутова техніка та електроніка, одяг, косметика і парфумерія, товари для дітей) майже не змінилася. Переважна більшість українських онлайн-покупців продовжила
користуватися торговими площадками та сайтами з оголошеннями. Одночасно спостерігається інтерес до покупок через соціальні мережі. Про це
свідчать результати дослідження онлайн-торгівлі України, яке здійснила
GfK Ukraine.
Бар’єри для покупок в інтернеті зменшуються
У 2014 році, як і попереднього року, українці найчастіше через інтернет
купували побутову та комп’ютерну техніку та електроніку (72% онлайн-покупців сказали, що купували цю категорію товарів за останні 12 місяців). У
2014 році стали менше купувати цифрову техніку (мобільний телефон,
електронна книга, комп’ютер і т.д.), проте її все одно купують найбільш активно серед усіх категорій побутової техніки та електроніки.
На другому місці залишилася покупка одягу: як і 2013 року, половина онлайн-покупців купували одяг через інтернет протягом останніх 12 місяців.
Косметика і парфумерія залишається на своєму третьому місці за популярністю (37%).
Четверте місце поділяють товари для дітей (одяг і взуття, іграшки і т.д.)
та аксесуари і подарунки (ювелірні прикраси, біжутерія, годинники, сумки
тощо). Проте у 2014 році купувати аксесуари та подарунки онлайн стали
значно менше (на 6 п.п. у порівнянні з 2013 роком). На п’ятому місці – покупки взуття.
У 2014 році суттєво зменшились бар’єри щодо покупки різних товарів
онлайн, а саме: продуктів харчування, медичних препаратів, взуття, косметики та парфумерії, одягу, автотоварів, книг (як в друкованому, так і в
електронному вигляді), товарів для дітей та спортивного інвентарю. Найбільше бар’єри знизились з приводу покупки медичних препаратів (на 10
п.п. у порівнянні з 2013 роком).
Соціальні мережі приваблюють онлайн-покупців
Переважна більшість (93%) українських онлайн-покупців у 2014 році продовжили користуватися торговими площадками та сайтами з оголошеннями. Рівень користування сайтами для порівняння цін дещо нижчий –
77%, і також значуще не змінився за рік.
Найпопулярнішим серед сайтів для порівняння цін залишився price.ua,
друге місце займає hotline.ua. Обидва покращили свої показники у порівнянні з 2013 роком. Третім за популярністю став market.yandex.ua.
Лідером серед торгових площадок та сайтів із оголошеннями за показником користування став slando.ua/olx.ua, посунувши aukro.ua на другу
сходинку. Третє місце за показником користування зайняв prom.ua.
Одночасно спостерігається інтерес онлайн-покупців до покупок через
соціальні мережі: у 2014 році 39% робили замовлення через соціальні мережі проти 12% у 2013 році. Найчастіше українці через соціальні мережі
купували одяг, аксесуари і подарунки, взуття, косметику і парфумерію та
товари для дітей.
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«Прагнення українців економити, шукаючи найбільш вигідні пропозиції, позначилось і
на їх купівельній поведінці в мережі. На фоні того, що українці не стали активніше купувати онлайн (частки покупців по всім категоріям товарів в інтернеті не збільшилися, а
по деяким категоріям, таким як спортивні товари, книги, меблі і т.д., навіть зменшилися), ми бачимо підвищення інтересу до основних ресурсів прайс-агрегаторів. В 2014
році також ми спостерігали підвищення інтересу інтернет-користувачів до покупок
через соціальні мережі (а це як можливості замовлення недорогих товарів, наприклад, з
Китаю, через посередників, так і покупка вживаних товарів)», – коментує Дар’я Перекосова, старший дослідник GfK Ukraine.
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Споживчі настрої в Україні, березень 2015:
стабілізація на рівні 41,8
У березні 2015 року призупинилося падіння споживчих настроїв українців, що тривало протягом останніх чотирьох місяців. Індекс споживчих настроїв (ІСН) покращився на 0,7 п. до 41,8. Обвал індексу девальваційних
очікувань відразу підштовхнув зменшення інфляційних очікувань та індексу
доцільності великих покупок. Одночасно поліпшилися очікування щодо розвитку економіки як в найближчий рік, так і в найближчі п’ять років. Про це
свідчать дані дослідження споживчих настроїв в Україні, яке щомісяця здійснює GfK Ukraine.
У березні 2015 року індекс споживчих настроїв (ІСН) склав 41,8, що на
0,7 п. краще ніж у лютому.
Оцінка поточного становища погіршилися на 1,4 п. до значення 38,2.
Складові цього індексу змінились наступним чином:
– індекс поточного особистого матеріального становища (х1) залишився
майже без змін та дорівнює 27,5;
– індекс доцільності робити великі покупки (х5) зменшився на 3,3 п. та
дорівнює 48,9.
Очікування щодо розвитку економіки країни дорівнюють 44,2, що на 2,2
п. краще ніж у лютому. Складові цього індексу змінилися наступним чином:
– індекс очікуваних змін особистого матеріального становища (х2)
додав 0,6 п. до значення 38,5;
– індекс очікуваного розвитку економіки країни впродовж найближчого
року (х3) становить 30,8, що на 2,8 п. більше ніж у лютому;
– очікування розвитку економіки країни впродовж найближчих п’яти
років (х4) покращилися на 3,1 п. до значення 63,2.
У березні тривав тренд до погіршення очікувань українців щодо можливого безробіття: індекс очікуваної динаміки безробіття дорівнює 163,3, що
на 6,1 п. більше ніж у лютому. Одночасно покращилися очікування щодо
можливої інфляції: індекс інфляційних очікувань втратив 6,7 п. та дорівнює
181. Також значно покращилися очікування українців щодо курсу гривні
впродовж найближчих трьох місяців: індекс девальваційних очікувань впав
відразу на 27,4 п. до значення 133,6.
У березні 2015 року було зафіксовано такі ключові тенденції:
3 В березні індекс споживчих настроїв дещо зріс після чотирьох поспіль
місяців падіння. Обвал індексу девальваційних очікувань відразу на 27
пунктів підштовхнув зменшення інфляційних очікувань на 7 пунктів та індексу доцільності великих покупок – на 3 пункти. Одночасно на 3 пункти
поліпшилися очікування щодо розвитку економіки як в найближчий рік, так
і в найближчі п’ять років, хоча зросли й очікування щодо безробіття.
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3 Як це завжди відбувається в періоди зменшення девальваційних
очікувань, споживчі настрої найбільшою мірою поліпшилися в більш заможних громадян та мешканців великих міст.
3 Водночас, на фоні заходів, спрямованих на зменшення дефіциту
Пенсійного фонду, настрої респондентів у віці 60 років і більше погіршилися на 3 пункти.
3 Також в березні споживчі настрої дещо вирівнялися в регіональному
розрізі – поліпшилися на Сході та Півночі, погіршилися на Заході та в
Центрі.

«Перемир’я на Донбасі та стабілізація курсу гривні та споживчих цін
після стрибка в лютому зупинили падіння споживчих настроїв. Збереження цих чинників на тривалий час дозволить відновити ділову активність та забезпечити зростання споживчого оптимізму», – коментують
аналітики GfK Ukraine.
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ФОРУМЫ, КОНФЕРЕНЦИИ И
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ТРЕНИНГИ
УКРАИНСКОЙ АССОЦИАЦИИ МАРКЕТИНГА
17 апреля на совместном заседании Клуба директоров исследовательских компаний и клиентского MRP клуба будет обсуждена анкета для проведения исследования исследователей.
Для участия в заседании необходимо зарегистрироваться по электронной почте
umaukr@mail.ru
Вход по приглашениям.

Академія якісних досліджень. Українська школа модераторів починає набір
слухачів. Записатися в школу можна надіславши Заяву на електрону адресу
umaukr@mail.ru з темою листа В ШКОЛУ МОДЕРАТОРІВ.
В листі необхідно вказати ПІБ, контактну адресу. Вартість навчання 1900 грн (50%
знижка для студентів).
Деталі на сайті www.uam.in.ua

Всеукраїнський Форум завідувачів кафедр економічних спеціальностей «Впровадження системи дуальної освіти в Україні» Проект виконується в партнерстві з
Представництвом Фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні.
Для реєстрації надішліть свої контакти на електрону адресу umaukr@mail.ru
Точна дата проведення Форуму буде оголошена окремо.

Всеукраїнський конкурс наукових студентських робіт з маркетингу імені Ігоря Ткаченка “Молодь опановує маркетинг”. Нагородження учасників проходитиме на
Всеукраїнській науковій студентській конференції «Молодь опановує маркетинг»,
22 травня 2015 року.
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