umaukr@mail.ru

14
газета
0
2
ь
ен
в
а
Тр

Маркетинг
Електронне видання Української Асоціації Маркетингу
Читайте в номері:

Дорогие друзья!

Новини

2
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Споживчі настрої в Україні, квітень 2014:
погіршення на 5,5 п. до 61,0
4
Всеукраинский форум «Дни Интернетмаркетинга» 2014
успешно состоялся!
7
Визначені найкращі молоді
дослідники

Маркетологи в очередной раз, доказали и показали
свое мастерство и профессионализм. В мае провели
много мероприятий: конкурс «Молодежь осваивает
маркетинг им. Игоря Ткаченко», конкурс журналистских материалов об информационных войнах.
ИТ-специалисты и общественные активисты создали инновационные решения для Киева как "Умного города".
Успешно состоялсяВсеукраинский форум «Дни Интернет-маркетинга» 2014!
Компания GfK-ЮКРЕЙН провела исследования: «Потребительские настроения в Украине, Апрель 2014».
Об этом и многом другом мы расскажем вам на страницах «Маркетинг – газеты».
С уважением
Мария Струпова, выпускающий редактор
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Эксперты рынка маркетинговых сервисов: «Какую коммуникацию
потребители ждут сегодня»
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Засідання Клубу директорів дослідницьких компаній
27 травня відбулося засідання членів Клубу
директорів дослідницьких компаній УАМ. Відбулася підготовка до проведення дослідження
«Маркетинг і маркетингові дослідницькі агентства очима клієнтів».

НОВИНИ

17-18 травня у Києві відбувся хакатон
«KyivSmartCity», покликаний сформувати основу для розвитку Києва як «розумного міста». Хакатон зібрав разом
програмістів, дизайнерів, ініціативні
громадські рухи, юристів та політиків
для повноцінної імплементації ідей і
проектів на міському рівні.

Інформація про роботу Робочих груп
клубу директорів дослідницьких компаній
" По розробці стандартів і правил роботи
професійних маркетингових дослідницьких
агентств на ринку України ".
На запрошення Робочої групи ESOMAR були
спрямовані Comments to ESOMAR / GRBN
GUIDELINE FOR ONLINE SAMPLE QUALITY
DRAFT issued April 2014 . Підготовлено Тимофієм замурую , компанія iVOX Ukraine.
Керівник групи Станіслав Чіглінцев.Рабочая
група відкрита . Заявки на участь у роботі Робочої групи можуть надсилати члени УАМ за адресою stanislav.chiglintsev @ masmi.com

Ініціаторами стали Центр соціально-політичного проектування (Вікторія Подгорна) та
IT Education Academy, за партнерства - IBM.
Приймав - Креативний простір та Коворкінг
“Часопис”.
17 травня, в перший день хакатону, на сцені
було представлено понад 30 ідей, котрі потім
перетворились в 19 команд. Феноменом, котрий
відрізняє цей хакатон від інших стало те, що
для участі зареєструвалось 19 команд і всі 19
презентували свої проекти 18 травня.
За результатами хакатону визначено три
проекти-переможці, які на думку журі, найкраще відповідають меті конкурсу:
1 місце - Musarium - проект покликаний зробити відвідування музеїв більш цікавим і захоплюючим за допомогою квестів. Виконувати
квести відвідувач зможе за допомогою мобільного додатку . А складати ці квести можуть самі
працівники музеїв за допомогою веб-інтерфейсу.
2 місце - Drrive - Мобільний додаток для перевірки та оплати водіями своїх штрафів ДАІ.
3 місце та Приз глядацьких симпатій - Разом
- сервіс для консолідації людей для вирішення
будь-яких проблем свого міста.
Результатом Хакатону стало створення спеціальної робочої групи для просування проектівпереможців у практики роботи влади,
комунальних структур, в міське середовище та
для конкретних пропозицій щодо перетворення
Києва в "розумне місто"”. Ініціатором створення робочої групи виступила учасниця Вікторія Подгорна (ВО “Демократи”). За підтримки
та кураторства Вікторії група займатиметься
повноцінною імплементацією ідей і проектів на
міському рівні.

Відкриті лекції членів УАМ для студентів
Ірина Лилик , генеральний директор Української Асоціації Маркетингу , провела відкриту
лекцію в КНЕУ ім. Вадима Гетьмана «Індустрія
маркетингових досліджень».
Роль медіа у подоланні гендерних стереотипів і дискримінації
30 травня 2014 року Ірина Лилик, Генеральний Директор Всеукраїнської Асоціації Маркетингу, виступила на тренінгу для журналістів
"Роль медіа у подоланні гендерних стереотипів
і дискримінації", що реалізується Інститутом
розвитку регіональної преси (ІРРП) та Національним демократичним Інститутом (НДІ) за
підтримки Уряду Швеції в рамках проекту
«Україна: просування жінок в якості політичних лідерів».
Було представлено Стандарт недискримінаційної реклами за ознакою статі та роботу Індустріального Гендерного Комітету з Реклами,
створені у співпраці з Представництвом Фонду
ім.Фрідріха Еберта в Україні.
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Українці переходять на смартфони;
зростає частка абонентів, які
користуються двома і більше
СІМ-картами
• На кінець 2013 року доступ до фіксованого телефонного зв’язку вдома мали 49% українців
віком 16 років і старше.
• У четвертому кварталі 2013 року 91% населення України віком 16 років і старше користувались мобільним зв’язком. При цьому зросла
частка абонентів з двома і більше СІМ-картами.
• В цілому принаймні 13% абонентів мобільного
зв’язку мають смартфони.
Про це свідчать дані регулярного дослідження ринку телекомунікаційних
послуг,
яке
здійснює GfK Ukraine.
Протягом року рівень проникнення стаціонарного зв’язку
залишився без значимих змін в
цілому по Україні і на кінець
2013 року склав 49% населення віком 16 років і старше
проти минулорічного показника
за аналогічний період – 51%.
При цьому підключення до цієї
послуги в населених пунктах із
населенням 50 тис. осіб і менше
тримається на рівні 40% і знизилось на 4 п.п. до 58% в містах з
населенням 50 тис. осіб і більше.
Частка користувачів мобільного зв’язку за результатами четвертого кварталу
2013 року становила 91% населення України віком
16 років і старше. Цей показник зріс на 3 п.п. у порівнянні з аналогічним періодом 2012 року. Одночасно зросла частка абонентів, які користуються

двома і більше СІМ-картами мобільних операторів. В четвертому кварталі 2013 року частка таких
становила 14,3%, що на 3 п.п. вище показника
2012 року. Найбільша частка користувачів двох і
більше СІМ-карт спостерігається в містах із населенням понад 50 тис. осіб – 18%.
Протягом 2013 року зростала частка користувачів мобільного зв’язку, які користуються смартфонами. Загалом на кінець року частка абонентів, які
мають «розумні» телефони,
склала 13% порівняно до
9% за аналогічний період
2012 року. При цьому слід
зазначити, що до 70%
смартфонів – це нові пристрої, які були куплені протягом 2013 року*. В цілому
чоловіки дещо активніше
користуються смартфонами, ніж жінки (14% проти
11,6%). Найбільше власників таких пристроїв є серед
вікової групи 16-19 років.
Проникнення смартфонів
серед цієї групи стрімко
зросло на 15 п.п. у порівнянні із минулим роком і сягнуло 35%. У містах понад 50
тис. осіб «розумні» телефони активніше знаходять власників – 18% користувачів на противагу 8% в містах 50 тис. осіб і
менше.

* Частка нових смарфонів була розрахована на основі даних по обсягах продажу мобільних телефонів в 2013 році, збір
яких на постійній основі здійснює панель GfK Retail and Technology, та результатах регулярного дослідження ринку телекомунікаційних послуг.

3

газ ета

Маркетинг
Споживчі настрої в Україні,
квітень 2014:
погіршення на 5,5 п. до 61,0
УВАГА! У квітні 2014 року з вибірки дослідження споживчих настроїв в Україні
було видалено АР Крим. Дані за попередні
хвилі було приведено до структури хвилі
за квітень 2014 року. Якщо ви використовуєте дані цього дослідження у динаміці,
їх необхідно оновити.

довж найближчих п’яти років (х4) залишилися без змін та становлять 80,9.
У квітні залишилися без змін очікування українців щодо динаміки безробіття: відповідний індекс дорівнює 142,7. На фоні стабілізації курсу
національної валюти після суттєвої девальвації
стрімко знизилися девальваційні очікування –
цей індекс зменшився на 18,1 пункту до 123,9, найнижчого рівня з жовтня 2013 року. Це стримало й
інфляційні очікування, де індекс в квітні зріс
лише на 1,1 п. до 175,4.
У квітні було зафіксовано такі ключові тенденції:
• Після зростання в березні, квітень приніс погіршення споживчих настроїв на фоні загострення
ситуації на Сході країни. Індекс споживчих настроїв знизився на 5,5 п. до 61,0, проте виключно за рахунок індексів, які відображають
сприйняття поточного стану та найближчих
економічних перспектив. Індекси поточного
особистого матеріального становища, очікуваних змін особистого матеріального становища
та очікуваного розвитку економіки країни
впродовж найближчого року впали в квітні на
9 п.
• Водночас, респонденти залишилися найбільш
оптимістичними щодо розвитку економіки в
найближчі 5 років – відповідний індекс майже
не змінився з березня і складає 81. Також не
змінилися й індекси доцільності великих купівель, а також очікуваної динаміки безробіття.
• Хоча в квітні споживчі настрої далі залишалися
найнижчими на Сході (45,8), найбільшого падіння вони зазнали на Заході, де індекс споживчих настроїв впав майже на 17 пунктів.
Цікаво, що найбільшою мірою в квітні погіршилися очікування громадян з доходами вище
середнього, які вперше за тривалий час стали
суттєво нижчими від очікувань громадян з середніми доходами.

Київ, 21 травня 2014 року – Після зростання в
березні, квітень приніс погіршення споживчих
настроїв на фоні загострення ситуації на Сході
країни. Індекс споживчих настроїв (ІСН) знизився
на 5,5 пункту до 61,0, проте виключно за рахунок
індексів, які відображають сприйняття поточного
стану та найближчих економічних перспектив.
Про це свідчать дані дослідження споживчих настроїв в Україні, яке щомісяця здійснює GfK
Ukraine.
У квітні 2014 року індекс споживчих настроїв
(ІСН) знизився на 5,5 пункту до значення 61,0.
Оцінка поточного становища погіршилася на
4,4 пункту та дорівнює 54,9.
Складові цього індексу змінились наступним
чином:
– індекс поточного особистого матеріального
становища (х1) втратив 8,8 пункту та дорівнює 54,3;
– індекс доцільності робити великі покупки
(х5) не змінився та становить 55,5.
Очікування щодо розвитку економіки країни
погіршилися на 6,2 пункту до значення 65,0.
Складові цього індексу змінилися наступним
чином:
– індекс очікуваних змін особистого матеріального становища (х2) становить 62,6, що
на 9,3 пункту гірше ніж у березні;
– індекс очікуваного розвитку економіки
країни впродовж найближчого року (х3)
втратив 8,8 пункту та дорівнює 51,5
– очікування розвитку економіки країни впро4
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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?
Інформація про дослідження
4. Як ви охарактеризували б наступні п’ять
Дослідження споживчих настроїв в Україні
проводиться з червня 2000 року. З січня 2009 років – як сприятливий чи несприятливий час
року дослідження споживчих настроїв прово- для економіки країни?
5. Як ви гадаєте, тепер загалом сприятливий чи
диться щомісяця.
Індекс споживчих настроїв в Україні визна- несприятливий час робити великі покупки для
чають на підставі вибіркового обстеження домаш- дому?
За кожним із цих запитань визначають відпоніх господарств країни. Під час дослідження
опитують 1 000 осіб віком від 15 до 59 років. На- відний індекс:
• індекс поточного особистого матеріального
селення віком 15–59 років, яке становить 61,3%
становища (х1);
усього населення України, вважають найактивні• індекс очікуваних змін особистого матерішою частиною споживачів. Вибірка репрезентаального становища (х2);
тивна за статтю та віком, враховує міське та
• індекс очікуваного розвитку економіки країни
сільське населення й величину населеного пункту.
впродовж найближчого року (х3);
Статистичне відхилення не перевищує 3,2%.
• індекс очікуваного розвитку економіки країни
Полевий етап квітневої хвилі проводився провпродовж найближчих п’яти років (х4);
тягом 16-30 квітня 2014 року.
• індекс доцільності робити великі покупки
Для визначення ІСН респондентам задають
(х5).
такі запитання:

«Військове протистояння на Донбасі не могло
не позначитися на споживчих настроях. Водночас, більшість сприймає цю кризу як короткотривалу,
далі
залишаючись
більш
оптимістичними щодо розвитку економіки в середньостроковій перспективі», – коментують
аналітики GfK Ukraine.
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Значення індексу обчислюють таким способом: від частки позитивних відповідей віднімають частку негативних і до цієї різниці
додають 100, щоб уникнути появи від’ємних величин. На підставі цих п’яти індексів визначають три сукупні індекси:
• 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 оцінюють 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 дванадцяти 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?
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), віднімають частку відповідей, що свідчать про
зменшення безробіття (інфляції, девальвації), і
до цієї різниці додають 100, щоб уникнути появи
від’ємних величин. Значення цих індексів можуть змінюватися в межах від 0 до 200. Наприклад, значення індексу дорівнює 200, якщо всі
громадяни передбачають зростання безробіття
(інфляції, девальвації).
Про GfK
GfK є надійним джерелом достовірної інформації про ринки та споживачів, що допомагає
клієнтам 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 покращувати досвід та
вибір споживачів.
Для отримання більш детальної інформації
просимо відвідати наш веб-сайт www.gfk.com
або стежити за новинами на Twitter:
https://twitter.com/GfK_en.
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Уважаемые коллеги, партнеры и участники Форума!
Всеукраинский форум «Дни Интернет-маркетинга» 2014 успешно состоялся! И мы благодарим всех
номинантов, спонсоров, партнеров и, конечно, участников! Несмотря на трудную ситуацию, сложившуюся в Украине, жизнь и бизнес должны продолжаться и развиваться для блага каждого жителя
нашей страны. И это важно, т.к. не падая духом, а находя лучшие пути и решения, каждый из нас вносит свой вклад в стабилизацию ситуации.
Традиционно, в рамках события, состоялась торжественная церемония награждения победителей
премией «ИВИН» 2014!
Главным победителем, обладателем уникальной статуэтки «ИВИН» 2014 стал Первый
Украинский Международный Банк (ПУМБ)!
Обладателями премии стали:
В номинации «Продавец» - «Практикер Украина»
В номинации «Провайдер услуг» - Первый Украинский Международный Банк (ПУМБ)
В номинации «Интернет-портал» - Prom.ua
В номинации «Сервисы/инструменты/приложения» - «АртАбсент»
Атмосфера события была одновременно дружественной, позитивной, рабочей и деловой. Все
участники получили прекрасную возможность обменяться мнениями, услышать интересные доклады
от передовых украинских компаний, которые эффективно продвигают свой бизнес в интернет, а также,
от профессионалов интернет-маркетинга.
На форуме выступили абсолютно все докладчики, заявленные в программе - 21 человек.
В этом году мы ввели, уже опробованную и подтвердившую свою эффективность, практику совместных выступлений «клиент + агентство». Это очень наглядно показывает взаимодействие, подходы к
постановке задачи со стороны клиента, и к ее решению со стороны агентства. Выступая совместно с
клиентом и показывая на конкретных примерах эффективное сотрудничество с брендами, эти агентства подтверждают свой профессионализм, т.к. их выбирают лучшие украинские компании. И результаты демонстрируют оправданность выбора.
Темы докладов касались таких важных аспектов, как видео-реклама, E-mail маркетинг, smm, эмоции
в маркетинге, позиционирование, эффективное использование инструментов интернет-маркетинга в
комплексе, кейсы успешных кампаний и еще было много интересного и актуального.
В ближайшее время мы начнем выкладывать на сайт и страницу форума в Facebook презентации
докладчиков и другие полезные и интересные материалы. По итогам мероприятия у нас их очень
много, все они очень ценные и мы с удовольствием будем делиться ими, т.к. задача проекта Всеукраинского форума «Дни Интернет-маркетинга» - развитие рынка интернет-маркетинга в Украине!
Поздравляем победителей!
Мы будем публиковать еще много фото, видео и текстовых материалов по форуму 2014, т.к. собрали
огромное количество полезного материала, которым с удовольствием будем делиться с вами. Следите
за новостями, продвигайте свой бизнес в интернет, готовьтесь к следующей премии и форуму. Возможно, именно ваша компания заслужит звание лучшей в интернет продвижении в следующем году.
Но для этого начинать нужно уже сейчас! )))
Ждем Вас Всеукраинском Форуме «Дни Интернет-маркетинга» 2015!
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Визначені найкращі
молоді дослідники
16-17 травня 2014 року в рамках Всеукраїнської наукової студентської конференції
«Молодь опановує маркетинг» пройшло нагородження переможців конкурсу наукових студентських робіт імені Ігоря Ткаченка.
У 2013-2014 році до оргкомітету конкурсу надійшло 30 робіт з 14 університетів України. Журі
конкурсу обрало 16 робіт в короткий список. В
журі конкурсу входять представники провідних
дослідницьких компаній та відомі дослідники.
Було вирішено надати чотири призових місця
(перше, друге, і два третіх), а також нагородити
окремі роботи заохочувальними призами.
Як зазначали на конференції представники
компаній TNS в Україні, GfK Ukraine, ACNielsen
цінність таких конкурсів полягає у тому, що студенти ще навчаючись можуть показати свої навички провідним спеціалістам, отримати
об’єктивну оцінку знанням, отримати запрошення на роботу в провідні компанії. Компанії з
задоволенням підтримують талановиту молодь і
готові співпрацювати з нею і надалі.
У 2013-2014 році кращою кафедрою у підготовці дослідників вже другий рік поспіль була визнана
кафедра
маркетингу
Київського
національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана. Від цієї кафедри надійшла найбільша кількість якісних робіт.
Перше місце серед наукових студентських
робіт присуджено роботі студентки Ользі Гнідіної за роботу на тему: «Формування іміджу торгової марки ПАТ «Бель Шостка Україна». (НТТУ
«КПІ», науковий керівник к.е.н, доцент Діброва
Т.Г. )
Друге місце посіла робота студенток Любов
Лапко, Людмила Мунічева за роботу: «Реалізація концепції стійкого розвитку в українському суспільстві». (КНЕУ ім. Вадима Гетьмана,
науковий керівник к.е.н., доцент Дима О.О.)
Третє місце зайняли:
• Антоніна Бура за роботу: «Оцінювання
конкурентного потенціалу підприємства»

(Хмельницький національний університет,
науковий керівник д.е.н, доцент Ковальчук
С.В.)
• Олег Орєхов за роботу «Зелений маркетинг» (Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця,
науковий керівник к.е.н. доцент Притиченко Т. І. )

Інформація про конкурс
Конкурс студентських робіт з маркетингу ім.
Ігоря Ткаченка вперше був проведений в 2006
році з метою підтримки талановитої молоді, зацікавленої у вивченні та освоєнні маркетингових
технологій, визначення рівня отриманих знань у
сфері маркетингу, обміну прогресивними методиками.
Основні вимоги до наукових студентських
робіт:
• Робота повинна бути спрямована на висвітлення результатів конкретних маркетингових досліджень;
• Робота повинна описувати методику збирання даних чи їх обробку;
• Аналізувати сегменти ринку;
• Давати аргументовані рекомендації щодо застосування певних маркетингових технологій на основі проведеного аналізу;
• Оригінальність викладу, без абстрактних
міркувань, оцінюється не кількість, а якість
роботи.
В журі Всеукраїнського конкурсу студентських
робіт з маркетингу ім. Ігоря Ткаченка входять
провідні фахівці дослідницької і маркетингової
областей України:
Микола Чурилов – член Ради УАМ, доктор
соціологічних наук, професор, генеральний ди-
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ректор ТОВ TNS Україна; Ірина Лилик – генеральний директор ВГО «Українська асоціація
маркетингу», заступник головного редактора
журналу «Маркетинг в Україні», Національний
представник ESOMAR в Україні; Іван Любарський – директор компанії IRS Group; Єгор Ткаченко – магістр наук з маркетингу бізнес-школи
Колумбійського університету, Нью-Йорк, США,
менеджер з маркетингової аналітики в компанії
BlackRock, Нью-Йорк, США; Ірина Решетнікова
– доктор економічних наук, професор, кафедра
маркетингу ДВНЗ КНЕУ ім. Вадима Гетьмана;
Володимир Паніотто – віце-президент ВГО
«Українська асоціація маркетингу», доктор філософських наук, директор КМІС, професор Університету «Києво-Могилянська Академія»;
Володимир Власюк – директор ДП «Укрпромзовнішекспертиза»; Владислав Стефанишин
–директор ТОВ «Маркетинг Аутсорсинг»; Михайло Сокол – директор зі стратегічного маркетингу корпорації «БОГДАН»; Олена Попова
– директор компанії InMind; Олег Синаюк –
член Ради ВГО «Українська асоціація маркетингу», президент Нью Імідж Груп (м. Харків);
Олександр Федоришин – член Ради ВГО
«Українська асоціація маркетингу», кандидат
психологічних наук, генеральний директор компанії ГФК – ЮКРЕЙН; Олександр Дима – к.е.н,
доцент, заступник декана факультету Управління персоналом та маркетингу ДВНЗ КНЕУ ім.
Вадима Гетьмана; Олексій Сіваєв – керівник
групи відділу по роботі з клієнтами, компанія
ACNielsen Ukraine; Світлана Гостілова – член
Ради ВГО «Українська асоціація маркетингу», директор з маркетингу компанії ВС-БІЛД; Юлія
Сливінська – керівник групи відділу по роботі з
клієнтами, компанія ACNielsen Ukraine, Юрій
Щирін – директор Агентство Індустріального
Маркетингу
Конкурс проводиться під егідою Міністерства
освіти і науки України. Організаторами конкурсу
«Молодь опановує маркетинг» є Українська Асоціація Маркетингу, компанія TNS Ukraine і Київський національний економічний університет імені
Вадима Гетьмана. Компанія TNS Ukraine виступає
не тільки співорганізатором, але і головним спонсором конкурсу.
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Эксперты рынка маркетинговых сервисов:
«Какую коммуникацию потребители ждут сегодня»
По инициативе МАМИ прошла совместная сессия членов ассоциации, членов ЕВА PR и
маркетингового комитетов. Эксперты рынка рассказали об изменениях в поведении покупателей в разрезе потребления продуктов, услуг и СМИ, дали рекомендации по стилям
и форматам эффективных коммуникаций, представили кейсы успешных антикризисных
кампаний.

По инициативе МАМИ прошла совместная сессия членов ассоциации, членов ЕВА PR и маркетингового комитетов. Эксперты рынка рассказали
об изменениях в поведении покупателей в разрезе
потребления продуктов, услуг и СМИ, дали рекомендации по стилям и форматам эффективных
коммуникаций, представили кейсы успешных антикризисных кампаний.
Факты говорят о том, что нынешний кризис,
несмотря на значительные негативные ожидания
и прогнозы, является неглубоким и локальным:
медиарынок по прогнозу упадет на 7% (для
сравнения: в 2009 году падение составило 22%),
падение ВВП – всего 3% (в 2009 году – 15%). Эксперты полагают, что нынешний кризис базируется на эмоциональной составляющей, и его
развитие во многом будет зависеть от дальнейшего изменения потребительских настроений.
Поэтому сейчас основная задача маркетологов –
способствовать увеличению внутреннего потребления.
Также участники обсудили, концепцию цикличности кризисных процессов, и при правильном планировании компании могут использовать
кризисную ситуацию для улучшения своих позиций на рынке или развития новых сегментов.
В ходе сессии спикеры выделили следующие
тренды:
1. Потребительское поведение в кризис стандартно и предсказуемо. Это доказывает опыт
1933, 1998, 2009 годов и анализ поведенческих
трендов в 2014году. Процесс переживания кризиса сродни ощущениям прыгуна в воду с вышки:
прыжок (ожидание кризиса), погружение (начало
кризиса), всплытие (середина кризиса и поиск
выхода), и, наконец, плавание «на поверхности»

(выход из кризиса и стабилизация). Поэтому, оценивая своего потребителя, компании должны разработать подходящую тактику коммуникации для
каждого из этапов.
2. Компаниям необходимо помнить, что среднестатистический покупатель в Украине – опытный «житель» различных кризисов за последние
два десятка лет, поэтому:
• имеет накопления и точно знает, куда можно
деть деньги, чтобы их сохранить;
• быстро переориентируется на другие группы
товаров;
• быстро меняет свои социальные привычки.
3. Необходимо использовать стратагему
Майкла Портера: «Для того, чтобы выжить,
нужно сочетать долгосрочную и краткосрочную
стратегию. Компании, которые слишком остро
реагируют на спад и принимают только краткосрочные меры – попадают в большие неприятности».
4. Кризис для компаний, готовых меняться –
это скорее возможность, чем катастрофа. Поэтому
должна быть:
• максимально простая коммуникация;
• умение понимать и играть на слабостях рынка;
• долгосрочная стратегия.
5. Все уже придумано до нас, нам нужно
только это использовать. Эксперты определили
принципы антикризисного управления:
• решительные и эффективные действия;
• быстрота и гибкость, «организационная подтянутость»;
• информационная открытость и контроль;
• планирование: оперативное и сценарное.
На уровне тактики:
• перевод постоянных затрат в переменные;
• сокращение товарных запасов;
• снижение цен;
• перемещение заработка от товаров к услугам.

10

газ ета

Маркетинг

11

газ ета

Маркетинг

НАШІ ПОДІЇ

ФОРУМЫ, КОНФЕРЕНЦИИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ТРЕНИНГИ УКРАИНСКОЙ АССОЦИАЦИИ МАРКЕТИНГА
13 июня
Прием квалификационных экзаменов
«Организация и проведение маркетинговых исследований».
Уровень А – менеджер.
Регистрация umaukr@mail.ru

18-19 сентября
Международная научно-практическая конференция
«Дуальное образование - как ответ на вызовы современной системы обучения»
Организаторы: УАМ, НТУУ "КПИ",
Представительством Фонда им. Фридриха Эберта в Украине.
Регистрация umaukr@mail.ru

Начался набор в Академию качественных исследований.
Первую украинскую школу модераторов.
Начало занятий 1 октября 2014. Окончание – февраль 2015.
Стоимость обучения 1900 грн. с НДС (50% скидка для студентов и преподавателей).
Подробно на сайте
http://www.uam.in.ua/rus/sertification-i-treningi/timetable/trainings/1357/

Начался набор в Высшую школу по маркетингу и продажам для
специалистов автобизнеса.
Начало занятий 4 октября.
Окончание – февраль 2015 г.
Подробно на сайте
http://www.uam.in.ua/rus/sertification-i-treningi/timetable/trainings/1083/
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Дизайн и вёрстка: Анна Гаращук
Адрес редакции: г.Киев, просп. Победы 54/1, Київ, 03680 ВГО УАМ
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