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Українська Асоціація Маркетингу
Підсумки конференції «Маркетинг в Україні»
3 — 4 листопада відбулася Шоста міжнародна конференція «Маркетинг в Україні».
Учасниками конференції були вітчизняні маркетологи, менеджери, викладачі ВНЗ, представники Росії та Польщі. Всі доповіді розділені
між секціями: “Маркетингові дослідження”;
“Практика маркетингу: українські кейси”;
“Маркетинг для малого і середнього бізнесу”;
“Саморегулювання галузі: міжнародний досвід
і завдання України”. Також був представлений
майстер-клас: Шептун Віталій, начальник відділу маркетингу і реклами КОМПАСС Україна
(ЗАО "Инфоцентр-Украина"): "Эффективный
поиск информации о компаниях в информационных системах класса В2В".

Спонсори конференції:

Зверніть увагу:
• Підсумки Шостої міжнародної
конференції «Маркетинг в Україні» , що відбулася 3-4 листопада
2005 року
• УАМ випустила диск, де зібрані
документи ESOMAR, CMOR,
FEAMRO, проект ISO/TC 225 та
Щорічник УАМ 2005

В цьому випуску:
Підсумки

конференції

“Сценарій хаосу” Боба
Гарфілда.

1-3

5

Всі доповіді супроводжувались активною
дискусією. Найбільш цікаві з них Ви зможете
знайти на сайті УАМ, а деякі і в цьому огляді.
Одночасно з роботою конференції УАМ
вирішила питання розвитку асоціації. За підсумками попереднього електронного голосування колективних та індивідуальних членів асоціації був затверджений новий склад Ради УАМ.
Цей орган включає представників різних секторів вітчизняного маркетингу, а саме: керівників дослідницьких агенцій та маркетингових
служб підприємств-товаровиробників, провідних викладачів ВНЗ, голів найбільш активних
регіональних організацій УАМ.
РАДА УАМ 2005:
Президент:
Павленко Анатолій Федорович – академік,
президент УАМ, ректор КНЕУ, головний редактор журналу “Маркетинг в Україні”

З розсилання Максима
Новини компаній
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Новини з виставок

8-9

Українські банки очима
споживачів (дослідження
МАСМІ Україна)
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Історія французьких
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Діяльність УАМ
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Конференції ESOMAR,
РАМ

13

Віце-президенти:
Войчак Анатолій Володимирович, д.е.н.,
ректор Міжнародного християнського університету
Гладунов Олександр Варфоломійович, виконавчий директор Рівненської обласної організації УАМ
Паніотто Володимир Ілліч, національний
представник ESOMAR в Україні, президент
компанії InMind
Старостіна Алла Олексіївна, д.е.н., зав.
кафедри міжнародної економіки Київського
національного університету ім. Тараса Шевченка

Члени Ради:
Лилик Ірина Вікторівна – к.е.н., генеральний директор УАМ, заступник головного
редактора журналу “Маркетинг в Україні”
Гостілова Світлана Олександрівна, маркетинг директор ТОВ ЛТД “Володимир”
Заруба Віктор Якович, д.е.н., декан
економічного факультету НТУ “Харківський
політехнічний інститут”, голова Харківської
обласної організації УАМ
Карпенко Наталія Володимирівна, к.е.н,
зав. кафедри Полтавського університету
споживчої кооперації України, голова Полтавської обласної організації УАМ
Лилик Сергій Володимирович, керівник
ВНЗ післядипломної освіти “Інститут Маркетингу”
Макаренко Павло Миколайович, маркетинг-директор, “Група компаній “ВЕРЕС”
Мороз Людмила Андріївна, к.е.н., доцент кафедри маркетингу НУ “Львівська
політехніка”, голова Львівської обласної
організації УАМ
Решетілова Тетяна Борисівна, д.е.н.,
проф., зав. кафедри Національного гірничого університету, голова Дніпропетровської обласної організації УАМ
Решетнікова Ірина Леонідівна, д.е.н.,
професор, каф. маркетингу КНЕУ
Синаюк Олег Юрійович, президент компанії Ньюімідж груп (м. Харьків)
Федоришин Олександр Борисович,
канд. псих. Наук, директор Gfk-USM
Чурілов Микола Миколайович, член
Ради, генеральний директор TNS Ukraine,
доктор соціологічних наук
Яцишина Лариса Карпівна, к.т.н, декан
інженерно-економічного факультету Київського національного університету технології та дизайну, голова Клубу маркетологів
легкої промисловості
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МАРКЕТИНГ ГАЗЕТА

З виступів та презентацій на Шостій міжнародній конференції “Маркетинг в Україні”:
Щирін Юрій, генеральний директор „Агенції індустріального маркетингу”, «Маркетинг без шуму і пилу»:

Артимович Анатолій, : «Нові IT технології - як інструмент для
маркетингу в побудові лояльності клієнтів».

Макроекономічне. (Дослідження галузі, тенденцій, прогнозів)

План

На різних етапах розвитку інфрраструктури країни існують
певні закономірності розвитку ринку.
На прикладі країн бувшого соціалістичного табору, всі ці процеси проходили в різні періоди часу, але по єдиному сценарію
(невеликими відмінностями).
Якщо говорити, про ринки Росії – України, то вони дуже близькі. Економіки Мають майже схожу галузеву структуру і розвиток
ринків повторюється.
На промисловому ринку електротехніки України аналогічні
тенденції в структурі попиту відбуваються з затримкою в 1,5 - 2
роки .
Перед входженням на ринок і впродовж роботи постійно аналізувались тенденції на визначальних ринках: ринок будівництва,
ринок кабеля, споживання електроенергії . Розглянуті ринки показували високі темпи приросту.
Мікроекономічне. (Дослідження споживачів,
порівняльних характеристик продукту).

конкурентів,

Тут проводилась безпосередня оцінка ринку кабельних систем
(в розрізі експорту, імпорту, виробництва). По існуючим гравцям,
по товарним категоріям та по середньому рівню рентабельності
по ринку.
Наступним кроком до поглибленого виявлення якісних характеристик ринку була участь у виставці. В даному випадку це
центральна київська електротехнічна виставка Елком.
У результаті участі у виставці була виконана головна задача –
прояснити ситуацію на ринку: а) хто працює на ринку, яку систему
продаж обирають (усі крупні оператори ринку мали свої стенди), б)
хто лідер, як він продає, чим краще, в) хто покупець, що його
більш за все цікавить, чим незадоволений у використовуваному
продукті, яким він представляє бажаний продукт.
Результат участі в виставці: про компанію заговорили, підписані контракти з 5 оптовиками: з Києва, Кривого Рогу, Дніпропетровська і Львова. Тільки враховуючи пряму комерційну віддачу, виставка окупилась протягом 1 місяця. Спілкування і використання
опитувальних анкет дозволили зібрати свіжу й актуальну інформацію про ринок, погляди і потреби цільової аудиторії, контактну
інформацію (близько 300 візиток потенційних покупців).
Найголовнішим результатом після першої виставки стало те,
що були обрані основні два напрямки роботи:
Робота по масштабуванню системи продаж (підготовка персоналу наших партнерів, постійне підвищення технічної кваліфікації
внутрішнього персоналу, створення загально-доступної системи
технічної інформації на сайті)
Сегментація цільової аудиторії і адаптація підходів в роботі з
групами клієнтів згідно їх шкали оціночних пріорітетів стосовно
продукції.
Маркетинговий бюджет – як показник пріорітетності різних
складових маркетинга на спеціалізованому ринку.
Наведена нижче структура бюджету показує порівняння
важливості основних складових маркетингових прийомів.

Наочні матеріали
(стенди, демоПоліграфічні
допоміжні
матеріали

зразки, роздаткові
зразки)
10%

Маркетинговий бюджет
Участь в
спеціалізованих
виставки
40%
Масштабування

20%
Семінари.
Презентації для
спеціалістів
10%

salesforce (Заходи
по

роботі
партнерами:
ділерами)
20%

з

• Хорошая и современная Программа
лояльности
• Идентификация
• Правила Бизнеса
• Коммуникация и анализ данных
• Опыт case study

5 ключевых елементов
• Сегментация – распознание целевых групп для программ
лояльности
• План коммуникации – создание механизма для управления
информацией адресованной к покупателю (путь, время,
содержание).
• Промоакции и награды – создание эффективной стратегии
награждения клиента за его лояльность.
• Анализ – анализирование эфективности промо-акций в соединении
с анализом привычек покупателей.
• Эвалюция и содержание – построение промо-акций на основе
анализа, операясь на данные в программе лояльности, делая их
более эфективными.

Хорошая програма
лояльности
• Богатый функцианал, включая управления счётом, операцион
(введение, редемпция, регистрация, etc.)
• Эластичная модель в дефинировании бизнес правил
• Востребованные сообщения
• Контроль полного процесса лояльности
– Управление программы лояльности
– Процессирование транзакций лояльности
– Контроль логистического процесса
– Апликация Call Centre
– Функцифнальность CRM
– Анализ и рапорт

• Интеграция с POS терминалами
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МАРКЕТИНГ ГАЗЕТА

З виступів та презентацій на Шостій міжнародній конференції “Маркетинг в Україні”:
Павло Макаренко, маркетинг-директор, “Група
компаній “ВЕРЕС”: «Використання маркетингових
досліджень для виходу на російські ринки».

Лояльность – мифы и реальность

Способ выхода на рынок
Экспансия
Цель – Вход в группу лидеров
с заданной долей рынка
Отсутствие ограничений по
объемам производства
продукции
Полномасштабный комплекс
исследований перед выходом
Мощные общенациональные
сбытовые усилия
Полномасштабная рекламная
кампания














Партизанский
выход
Цель –
достижение
заданного объема
сбыта
Ограничения по
объему
производства
Финансовые
ограничения

Условия работы
маркетолога
1.
2.
3.

Ответственность за правильность
принятия решений
Неопределенность при принятии
решений
Финансовые ограничения +
отчетность об эффективности
использования средств

Мифы лояльности. Программы лояльности.
Чем вреден лояльный клиент? Лояльность
на рынке В2В.

Лояльные клиенты:
• совершают регулярные покупки в торговых
точках данной сети
• приобретают широкий ассортимент
продуктов
• дают положительные рекомендации
знакомым
• не проявляют особого интереса к
аналогичным предложениям конкурентов
• прощают случайные ошибки, не считая их
серьезным поводом для смены продавца

Мифы лояльности:
• Миф №1. Лояльных клиентов дешевле
обслуживать.
• Лояльные клиенты обходятся дороже,
т.к. требуют к себе больше внимания.

Принципы обеспечения
баланса стоимость/качество
1.
2.
3.

Только данные, необходимые для
принятия решений
Необходимая степень точности
данных
Необходимая степень «свежести»
данных

• Миф №2. Лояльные клиенты готовы
покупать дороже.
• Лояльные клиенты претендуют на
более низкие цены.

• Миф №3. Лояльные клиенты дают 80%
всей прибыли.
• Лояльные клиенты могут давать 80%
оборота, но 50% из них убыточны.
Половину прибыли дают клиенты,
возникающие «ниоткуда».
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Кар’єра в маркетингу: із світовим бестселером на українській практиці
Річ, скоріше, в неготовності компаній на українському
ринку говорити відверто навіть про маркетингові досягнення – не те, що про невдачі. А надати власні підходи для
аналізу та вивчення – подібно до розголошення державної
таємниці. Так і готує більшість вищих навчальних закладів
щорічно маркетологів та менеджерів, які мають віддалене
уявлення про те, чим живе український ринок, проте добре
поінформованих про роботу, наприклад, американського.

Назва: Маркетинг: Підручник
Автори: В. Руделіус, О. М. Азарян, О. А. Виноградов та ін.
Видавець: Навчально-методичний центр «Консорціум із
удосконалення менеджмент-освіти в Україні»
Кількість сторінок: 422
Рік видання: 2005
Мова: українська
Обкладинка: тверда
Рекомендована ціна: 125.00 грн

Маркетинг – галузь динамічна і глобальна,
яка не визнає кордонів, проте вона чутлива до особливостей місцевих ринків. Давно пройшли ті часи,
коли «спеціаліст», який дивує термінами з іноземних
книжок, міг претендувати на посаду завдяки хорошій
пам’яті та знанню іноземної мови. Сучасний динамічний український ринок потребує практиків, здатних не
просто знати випробувані західні підходи та інструменти, а й адаптувати їх до мінливої дійсності, в якій
працює компанія.
І ті, хто прагнуть здобути швидкого успіху у
професійній кар’єрі маркетолога, не обійдуться без
найновішого українського підручника з маркетингу,
створеного на основі світового бестселера, але повністю побудованого на розгляді маркетингової практики
вітчизняного бізнесу. До того ж, Міністерство освіти і
науки України та Академія педагогічних наук визнала
цей підручник найінноваційнішим вітчизняним виданням.
Винайти український маркетинг було б тим
самим, що й готувати американський борщ – адже
маркетинг «прийшов» в Україну із заходу. Проте 14
років незалежності не були даремними для ринкової
економіки. Послідовно виникає запитання, чому досі
вітчизняні спеціалісти (практики та ті, що навчаються)
краще інформовані про маркетингові успіхи й невдачі
Coca-Cola, Ben&Jerry’s і Bridgestone, ніж про вітчизняні практики подібних брендів в аналогічних царинах.
Тому, що в Україні немає гідних гравців? Зовсім ні.

Звинувачувати навчальні заклади в тому, що сталось було би дивно: якщо немає вітчизняних практик, в
роботу йдуть закордонні. Хоча нічого поганого у вивченні
іноземного досвіду немає – був би місцевий для порівняння й аналізу. І є кілька десятків компаній-піонерів, які готові поділитись своїми успішними і не дуже маркетинговими
рішеннями для вивчення тими, хто за пару років поповнить
лави їх співробітників або споживачів. Невідомо, скільки
компаній довелось „пройти” авторам, щоб знайти ті 40, які
таку згоду дали і підтримали, таким чином, перший в Україні підручник, ілюстрований кейсами з місцевої практики.
Основою „Маркетингу” став підручник американських
маркетологів Руделіуса, Керіна и Хартлі, що «пережив»
вісім перевидань у США і п’ять – в Канаді, і який використовується як базовий підручник у понад 800 університетах
світу..
Завдання книжки – надати читачу (професіоналу
чи студенту) можливість самостійно навчатись маркетингу
за допомогою контрольних запитань і кейсів (реальних
маркетингових ситуацій відомих компаній). Кінцевою метою роботи з підручником має стати створення маркетингового плану для конкретного продукту, із використанням
вивчених інструментів і підходів. Книжка не перекладена з
англійської, а створена на її основі з використанням маркетингових прикладів українських компаній. До аудиторії
підручника, крім студентів, належать практики-початківці в
галузі маркетингу, а також – співробітники немаркетингових відділів компаній, які часто потребують простих і зрозумілих пояснень того, як працює маркетинг в Україні.
До речі, про ринкові тенденції та закони. Давньокитайський вислів „неназване не існує” застосовно до
маркетингу означає, що лише те, що споживач бачить і
знає – реальне для нього. Якщо ж знайшлись чотири десятки компаній, які готові поділитись своїми маркетинговими
рішеннями з аудиторією, яка постійно росте (книжку затверджено Міністерством освіти та науки як підручник для
студентів, які навчаються за освітньо-кваліфікаційною програмою бакалавра за напрямами підготовки „Економіка і
підприємництво” та „Менеджмент”), то маркетинг в Україні
є точно.
Придбати підручник «Маркетинг» можна в Навчальнометодичному центрі «Консорціум із удосконалення менеджметосвіти в Україні» у Києві, вул. Еспланадна, 28а, офіс 7, тел. (044)

248 7239, 248 7249, e-mail: books@ceume.org.ua Книгу
можна замовити поштою – ви оплатите її вартість на пошті, коли отримуватимете бандероль.
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З розсилання Максима Лазебника
“Сценарій хаосу” Боба Гарфілда
Погляд на катастрофу, що наближається у маркетинговій
галузі.
Основний доповідач, легендарний рекламний критик Боб
Гарфілд (BOB GARFIELD) прогнозує майбутнє медіа.
(Скорочена версія статті з Advertising Age).
Спадна спіраль
Згідно з даними Nielsen, мережа телеглядачів зменшувалась в середньому на 2% в рік протягом останньої
декади, хоча за цей же період населення США зросло на
30 мільйонів.
За останній досліджуваний період уперше глядачів
кабельного телебачення було більше, ніж тих, що слухають
радіо.
Ціна доступу до 1000 домашніх господарств у час,
коли максимальна кількість телеглядачів дивляться телевізор, зросла від $7.64 у 1994 до $19.85 у 2004 році.
В 2000 році дослідження Veronis Suhler Stevenson
показали, що американці присвячують в середньому 866
годин кабельному телебаченню щорічно і 107 годин Інтернету, в пропорції 8:1 (співвідношення 8:1). Прогноз
на 2005 рік є таким: 785 годин до 200, між ТВ та Інтернетом або 4:1.
Проникнення у домашні господарства американців
зросло від 8% у березні 2000 року до приблизно 56% у
березні цього року згідно з оцінкою АСNielsen.
5% американських будинків обладнані TiVo чи іншими
цифровими приладами. Зміна часу виходу улюблених
програм несуттєво змінює ситуацію, 70% користувачів
перемикають канали під час перегляду реклами.
Було проведено дослідження, висновком якого став
той факт, що ціна отримання 30 секунд уваги споживачів
є такою ж, якою вона була до впровадження телебачення.
«Я досі люблю телебачення, насолоджуюсь ним та
вірю у те, що воно є дуже ефективним інструментом для
маркетологів», - говорить президент Асоціації національних рекламістів Bob Liodice . «Але ми нехтуємо цією можливістю. Ми поступово втрачаємо її, піднімаючи ціни,
створюючи безлад, понижуючи якість того креативу, що
застосовується у цій царині».
«Як можуть вони просити більшого, коли з’являється
усе менше і менше нових облич?», - запитує Джефрі
Фрост, голова відділу маркетингу компанії Моторола. «На
мою думку, це явище неможливо усунути. Мені здається,
буде розкол. Він вже починається».
«Основні інструменти, що використовуються в цій
індустрії – це доступність, частота, прозорість та ціна за
тисячу», - говорить Rishad Tobaccowala, президент Інтернет-медіа магазину «Starcom IP». «Я не кажу чи правильно
це чи ні, але такі методи зараз використовуються. Робота
повинна бути спрямована на кінцевий результат, заключення контрактів та ефективність у цілому. Тому зараз я
займаюсь тим, що вимірюю, наскільки дорогі чи дешеві
певні товари. Я не з’ясовую, чи були б для мене кращими
інші».

Усі вище описані явища (категорії) нітрохи не змінюються у медіа- та маркетинг-бізнесі. Будь-яка відмова, що затягнулась, скоріш за все випарувалась, коли Jim Stengel, голова
відділу глобального маркетингу компанії Procter and Gamble
– у чиєму розпорядженні маркетинговий бюджет з 5,5 мільйонів доларів – заявив рік тому на конференції Американської асоціації рекламних агентств, що дана модель більше не
спрацьовує.
Витрати мережевого телебачення зросли у 2004 році до
10,7%. Згідно зі звітом Джека Маєрса, тогорічний ринок
збільшився на 15,4% по чотирьом основним показникам та
ним же прогнозується збільшення ще на 4% у 2005 році.
Так: збільшення. Існує декілька можливих пояснень цього
феномену. Одним з них є звичка; великі заклади та компанії
не мають властивості швидко адаптуватися. Іншим поясненням є жадібність: стара звичка зберігати статус кво. Третім
поясненням можуть бути попит та пропозиція. Основним
фактором, однак, залишається те, що мережа телеглядачів
залишається такою, за яку завжди змагатимуться виробники
медіа. І навіть незважаючи на той факт, що аудиторія ця
зменшується, вона є рудиментарним елементом мас медіа
та маркетингу.
Девід Полтрак, виконавчий віце-президент дослідницької
компанії CBS бачить можливості, пов’язані з отриманням
прибутку у виробництві медіа продуктів, що призначені для
конкретного споживача, але він також не заперечує той
факт, що звичайні телевізійні програми також залишатимуться популярними. «Якщо тільки рекламісти знайдуть щось, чим
би можна було замінити рекламу на телебаченні, я думаю,
відносна якість високоякісних нововведень завжди чинитиме вплив на усі інші фактори. До тих пір, поки хтось не знайде більш ефективного способу представлення нового продукту, ніж представлення його у засобах масової інформації, я
вважаю, бізнес там завжди буде присутній».
Інтернет доводить, що він може витіснити телебачення.
Інтернет знову демонтрує свою можливість замінити
телебачення. Сатиричні анімації JibJab були перевантажені
милионами, наприклад. І навіть, телевізійні програми виглядають краще в інтернеті ніж у звичному режимі, наприклад,
коли комік Jon Stewart, почав на CNN Crossfire асистувати
Каченя Карлсона, якого показували по телебаченню.
“Цей епізот дивилися 400,000 глядачів звичайним телебаченням- говорить Jeff jarvic. Президент Advance.net, відділ
Advance publocation в Інтернете, автор медиа-блока BuzzMachine.com “Той самий сегмент був скопійваний через
Інтернет принаймні 5 млн. разів. То що ж могутніше? Мережа яка належить CNN, чи мережа яка не належить нікому.
Тому, дистрибюторска мережа була несподівано підірвана.
Тепер в Інтернеті ми можемо плавати разом з Універсал або
Дісней. Інструментарій дешевий та легкий”.
Це так чудово: тотальна демократизація медіа поеднана
з тотальної адресною маркетинговою комунікацією. Ми,
люди, перекрокувавши демографію. Ми знову стали індивідуальністями.
/Переклали: Андросенко Артем, Зотова Анастасія, Лилик
Мар’яна/
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Новини дослідницьких та рекламних компаній
Інтернетом регулярно користується 18% українців...
Кількість регулярних користувачів Інтернету в
Україні в липні 2005 року зросла до 18% громадян,
порівняно до 9% у травні 2004 року та 7,7% у липні
2003 року. Про це свідчать результати опитування,
проведеного компанією GfK-USM серед 1000 осіб у
віці від 15 до 59 років. Ця вибірка є репрезентативною для населення України за статтю, віком та типом
населеного пункту.
У липні 2005 року можливість користуватися послугами Інтернету мали 24% громадян України, з них
протягом останніх 4 тижнів робили це щонайменше
один раз 77% (регулярні користувачі).
Поширення користування Інтернетом відбулось
передусім коштом збільшення кількості користувачів
серед старших вікових груп та серед жінок. Порівняно до 2004 року, частка регулярних користувачів
Інтернет серед громадян віком 41-59 років потроїлась і сягнула 10% (3% — в травні 2004). Вперше
частки регулярних користувачів Інтернет серед чоловіків і жінок майже зрівнялись — 20% и 17% відповідно (13% і 6% у травні 2004 року).
Молодші громадяни України, що мають доступ до
Інтернету, переважно використовують його для роз-

ваг та пошуку інформації. Старші громадяни використовують
Інтернет для роботи: користуються електронною поштою, читають новини та сайти центральних та місцевих органів влади.
Порівняно з минулим роком помітно зросла частка користувачів
Інтернету, що найчастіше виходять до мережі вдома — 24%
(16% у 2004 році), хоча на першому місці за частотою використання залишається, як і минулого року, Інтернет на роботі —
32%.
Частка регулярних користувачів Інтернету найбільше зросла
серед мешканців великих міст з населенням більше 500 тисяч
(з 16% у 2004 році до 34% у 2005 році), а також серед мешканців маленьких міст з населенням менше 50 тисяч. (з 4% у 2004
році до 16% у 2005 році).
***
«З питаннями щодо досліджень компанії GfK-USM
вгалузітелекомунікаційтаінформаційнихтехнологійпросимозверт
атисядоТетяниІльяшенко, старшого менеджера відділу досліджень ринків В2В та послуг, тел. (044) 230-0260, e-mail: .
tetiana.iliashenko@gfkua.
***
Відділ галузевих досліджень ринків В2В та послуг компанії GfKUSM створено в лютому 2003 року з метою надання клієнтам
таких послуг: (1) комплексні дослідження ринків та галузей економіки; (2) дослідження ринків товарів виробничого призначення; (3) консультування зі стратегічних питань. Для досягнення
цілей дослідницьких проектів відділ поєднує методи економічного, стратегічно.
***
GfK-USM - українська компанія, яка пропонує повний перелік
послуг з опитувань та досліджень ринку в Україні, Молдові та
Білорусії.
GfK-USM входить до міжнародної дослідницької мережі GfK
Holding, яка об'єднує більш ніж 120 компаній в 67країнах світу.

Агентство “Сабля” создало рекламный макет для
сети магазинов «Еврооптика». Достижение маркетинговой цели, обозначенной клиентом, обеспечивается
очень простым визуальным решением, как с точки
зрения креативной идеи, так и с точки зрения затрат
на ее реализацию".
Сеть магазинов "Еврооптика" является лидером
категории в своем регионе. Данному товарному сегменту свойственна сезонность продаж: весной и летом активно продается солнцезащитная оптика, осенью и зимой - офтальмическая. Реклама, с одной
стороны, должна была обозначить этот переход и показать, что «Еврооптика» как лидер рынка к нему абсолютно готова, а с другой стороны - активизировать
продажи офтальмической оптики в тот момент, когда
у потребителей и так уже существует интерес к этому
виду оптики.

Глаза и очки: проблема и решение
Данный рекламный макет подготовлен для размещения в
журналах Киева и Одессы, а также на рекламных открытках.
Дамир Еналиев, креативный директор
«Креативное решение, созданное нами для
«Еврооптики», очень простое - такое, каким
оно и должно быть для лидера категории:
глаза (проблема) - очки (решение). Если у
вас проблемы со зрением и вам нужны
очки - приходите в "Еврооптику". Данному
рекламодателю свойственно понимание
того, чего в первую очередь ждут от его
категории потребители, что проявляется во
всех его рекламных коммуникациях».

РА
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НОВОСТИ КОМПАНИЙ
ОТКРЫЛСЯ НАШ ПЕРВЫЙ РЕСТОРАН
«ЧЕШСКАЯ РЕСТОРАЦИЯ У ХРОМОГО ПОЛА»
Корпорация Fozzy Group открыла первый ресторан
проекта «Бары-Клубы-Рестораны», который расположен в
Киеве адресу ул. Суворова 4. (в помещении Печерского
Торгового Центра)
Юрий Семенов, вице-президент корпорации Fozzy
Group, руководитель проекта «Бары-Клубы-Рестораны»
отметил: теперь в Киеве можно отведать настояющей
чешской еды, приготовленной чешским поваром Яном
Вотрубой из города Кладно и разливного чешского пива
«Крушовица».
Уют, дружественная обстановка, хорошая кухня и качественное обслуживание ждут вас в нашем ресторане
«ЧЕШСКАЯ РЕСТОРАЦИЯ У ХРОМОГО ПОЛА»!
Также Юрий Семенов отметил: «Решение о выходе на
рынок питания является логичным продолжением развития компании, изначально предполагавшем освоение
смежных рынков. «В свое время мы открыли сеть аптек,
потом - магазинов бытовой техники, и оба проекта оказались успешными. Поэтому мы и приняли решение попробовать себя на новом поприще.
Корпорация не собирается вести агрессивную стратегию, а запустит сначала пилотные проекты. И, лишь после
оценки их рентабельности будет расширять эти направления, не привязывая место расположения объектов к существующим магазинам.

Одним из пилотных проектов стал чешский пивной ресторан
среднего ценового сегмента «ЧЕШСКАЯ РЕСТОРАЦИЯ У ХРОМОГО
ПОЛА», на основе которого планируется создать сеть.
Его площадь составляет около 176 кв.м., на которых размещено около 200 посадочных мест. Оборудование 1 кв. м. заведения
обошлось компании в $600, а ожидаемый средний чек - порядка
$15-20. К концу 2005 г. корпорация намерена утвердить план
открытия в Киеве еще нескольких ресторанов, а по стране - сети
точек общепита.
В Украине Fozzy Group является торгово-промышленной корпорацией и занимает лидирующее место на рынке оптовой и
розничной торговли в Украине.
Корпорация Fozzy Group (с 1997г., 12 000 сотруд., 111 магазинов, сеть универсамов "Сiльпо" (65), дискаунтеров "Фора" (30),
аптек "Будь здоров" (8), Оптовые гипермаркеты “Фоззи” (3), Сеть
гастрономов “Днепрянка” (13)). К промышленной группе относится Нежинский консервный комбинат (ТМ «Нежин»), кондитерская
фабрика им. Фридриха Энгельса.
До конца 2005 года будет открыто еще: около 16 универсамов
«Сильпо» (Одесса, Кривой Рог, Харьков, Мелитополь, Хмельник,
Ивано-Франковск, Ужгород, Ровно, Киев, Запорожье и др.), таким
образом, число универсамов сети «Сильпо» вырастет до 80.

“Вибір року – 2005”.
IT-достижения Samsung
29 сентября 2005 года в главном зале страны –
Дворце «Украина» - состоялась традиционная церемония награждения победителей конкурса «Вибір року»
по итогам 2005 года.
Компания Samsung Electronics в нынешнем году не
только сохранила лидирующие позиции. Количество
номинаций, в которых изделия с торговой маркой Samsung были признаны лучшими, заметно возросло. Это
относится и к бытовой технике, и к аудио-видео товарам, и к продукции IT-cегмента.
Высокотехнологичная, передовая IT-продукция для
компании Samsung Electronics – предмет особой гордости, так как высшие награды именно в этом сегменте стали данностью, доброй традицией. В нынешнем
году победу в конкурсе «Вибір року» одержали мониторы, принтеры и ноутбуки Samsung.
Разговоры о доминирующей позиции мониторов
Samsung уже стали общим местом. Об этом свидетельствует статистика – 5 раз подряд мониторы Samsung
становились лауреатами выбора года в Украине – в

2001, 2002, 2003, 2004, а теперь и в 2005 году.
За мониторами “тянутся” принтеры и ноутбуки, сделавшие
в 2005 году победный дубль. Принтеры Samsung одерживали
победу в конкурсе в 2003, а ноутбуки – в 2004 году.
Напомним, что победителей конкурса “Вибір року» определяет огромное по количественному составу потребительское
жюри на основе анонимного анкетирования. Напомним также, что товары IT-cегмента рассматриваются прежде всего
как инструменты, следовательно, при их выборе потребитель
руководствуется рациональными мотивами, всякая спонтанность или импульсность здесь неуместна. Результаты конкурса
“Вибір року» свидетельствуют, что мониторы, ноутбуки и принтеры Samsung полностью соответствуют возрастающим требованиям многочисленных пользователей. А учитывая, что ITcегмент – один из наиболее динамичных и стремительно инновационных, можно утверждать, что IT изделия Samsung даже опережают эти требования, а значит – работают на перспективу.
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НОВИНИ
«Реклама медицинских препаратов должна быть запрещена!»

По убеждениям специалистов, с
медицинской рекламой нужно обращаться осторожно. Грубо сработанная, с неточной или заведомо неправильной информацией о продукте,
она может стать угрозой для жизни
многих тысяч людей. Поэтому определить стандарты качественной и
эффективной медицинской рекламы
так важно и для медицинской отрасли, и для профессионалов рекламного бизнеса, работающего с фармацевтическими клиентами.
Всеукраинский конкурс медицинской рекламы «MEDjet 2005», который прошёл 18-20 октября в рамках
XIV Международной специализированной
медицинской
выставки.
«Здравоохранение 2005», ставил
перед собой задачи профессиональной оценки существующей медицинской рекламы, а также развитие
рекламной культуры профессионалов и потребителей медицинской
отрасли. И первые результаты не
заставили себя ждать.
В этом году конкурс медицинской рекламы проводился в 2-х кате-

гориях – Печатная реклама (формат
постер) и Телевизионная реклама
(формат стори-борд). Всего было
представлено более 33 работ.
Итоги конкурса подводились во
время работы выставки на протяжении двух дней. За это время почти
четыреста специалистов получили
возможность попробовать себя в
роли экспертов – оценить представленные рекламные образцы. Абсолютное большинство посетивших
экспозицию (более 300 человек) –
врачи.
Во 2-й день конкурса в оценке
приняло участие компетентное жюри.
В состав жюри входили представители работники рекламных агентств,
специалисты по маркетингу, представители СМИ, работники сферы здравоохранения, представители общественных организаций.
Жюри оценивало представленные работы в соответствии со следующими критериями:

- качество его воплощения
-предполагаемый продающий эффект.
Победители определялись по итогам
обоих опросов – выставочного и экспертного. В номинации «Лучшая печатная реклама» первенство взял плакат
препарата «СМЕКТА». Победителем в
номинации «Лучшая
телевизионная
реклама» стал ролик препарата «НовоПассит».
Через год организаторы (ПРЕМЬЕР
ЭКСПО, МОРИОН, РА «МАРСМЕДИА» при
содействии Всеукраинской рекламной
коалиции) планируют ввести несколько
новых номинации и кроме этого, для
удобства посетителей, при оценке номинантов ТВ-рекламы будут использоваться плазменные панели (ролики можно
будет посмотреть в полном объёме).
Дополнительную информацию можно получить по телефонам:
(044)531-40-70, (066)244-89-37

- идея рекламного сообщения

Хорошему товару – достойное продвижение!
Мы уже успели отвыкнуть от
жёлтой упаковочной бумаги времён Советского Союза, и всё
больше привыкаем к тому, что
предпочитаемый нами товар
имеет красивый внешний вид.
Пожалуй, современного покупателя сложно будет заинтересовать даже очень качественным
продуктом, завёрнутым в упаковку непонятного вида…

ше чем в пищевой или фармацевтической промышленности. Объемы производства бумаги и картона
целлюлозно-бумажной отрасли
Украины по сравнению с первым
полугодием 2004 года выросли на
8,4%. Производство картонной
транспортной тары увеличилось на
16,3%. На 1,8% увеличились объемы производства газетной бумаги.
Хотя количества рекламных
агентств с каждым днём всё увеличивается, но это совсем не смущает их клиентов. Потому что каждый
клиент выбирает индивидуальный
подход и высокое качество. Поэтому, обычно более успешны наиболее профессиональные из них.

В условиях современного
рынка отрасли полиграфии, упаковки и рекламы тесно связаны
друг с другом. И сейчас потребности украинского производителя
вполне можно удовлетворить на
его родине, причём, с хорошим
качеством. По материалам украСуществует множество видов
инских СМИ сегодня около пяти упаковки и материалов, из которых
миллионов людей заняты в миро- она изготавливается. Сейчас уже
вом бумажном бизнесе, что боль- не только в мире, но и в Украине

идёт борьба за «сферы влияния»
между разными материалами для
упаковки, разными видами полиграфических услуг и различными рекламоносителями. Подобные выставки
дают возможность воочию увидеть
все достоинства и недостатки того
или иного средства продвижения
товара к покупателю. И выбрать
именно тот, который подходит только
для Вашей продукции.
Видя эту потребность современного рынка, и проводится выставка
«ПринтПакРеклама», благодаря которой на рынке товаров с похожими
свойствами Вы сможете выгодно
подчеркнуть достоинства своего
товара или торговой марки.
Выставка «ПринтПакРеклама»,
состоялась 9-11 ноября 2005 года в
Днепропетровске, Экспо-центре
«Метеор».
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МАРКЕТИНГ ГАЗЕТА

НОВИНИ
Подведены предварительные итоги сезона-2005 на украинском
кондиционерном рынке
20 октября в пресс-центре Национального дворца искусств «Украина»
состоялся пресс-брифинг,
"Украинский и европейский рынок
кондиционеров: итоги сезона 2005
года" на котором присутствовали журналисты специализированных и деловых изданий. В ходе брифинга была
предоставлена информация об объемах, тенденциях и динамике развития
мирового, европейского и украинского кондиционерного рынка в 2005
году. В пресс-брифинге принимали
участие: Брам Лернаут (Bram Lernout)
– заместитель Менеджера по продажам компании DAIKIN Europe N.V.,
Наталья Шестакова – ответственная
за продажи на территории СНГ компании DAIKIN Europe N.V. и Владимир
Степура – директор компании
«Ликонд», официального торгового
партнера DAIKIN Europe N.V.
Мировой рынок кондиционирования продолжает расти. Ожидается, что
на конец 2005 года он достигнет цифры в 62 млн. единиц техники. Наибольшие темпы роста в 2005 году
наблюдаются в Европе и Китае. Европа становится приоритетным рынком
для большинства мировых производителей. Япония и США продолжают
оставаться одними из крупнейших
кондиционерных рынков, однако рост
этих рынков не наблюдается, в связи
с определенным уровнем насыщения, а также по причине снижения
экономического роста.
По словам Владимра Степуры,
2005 год не стал «бумом» на украинском кондиционерном рынке. Общий
рост рынка оказался ниже, чем ожидалось, и составил, в среднем, 15%.
При этом, динамика роста в сегменте
бытового оборудования (сплитсистемы), в сегменте мультизональных систем (VRF/VRV) - около 15%, в
сегменте холодильного оборудования
(чиллеры) - около 30%. Среди основных причин были названы прохладное лето и нестабильная политическая ситуация, которая оказывает
влияние на темпы строительства круп-

ных объектов.
Общее количество кондиционерной
техники, проданной в Украине в течение
сезона 2005 года, по оценкам
В.А.Степуры, составило: split-системы около 145.000 шт., VRV-системы – около
240 шт., холодильные установки - chiller около 1.300 шт., системы промышленного
кондиционирования (FCU) - около 15.000
шт.
Более половины всех кондиционеров
продается в Киеве, более 20% - в Восточном и 17% в Южном регионе. При этом,
наблюдалось снижение активности по Южному региону, а Западный регион, вопреки
ожиданиям, не продемонстрировал роста
и занял 4% в структуре продаж кондиционеров на украинском рынке.
Сегодня на украинском рынке присутствуют практически все известные марки
кондицинеров (9 японских, 5 американских, 3 корейские и 8 китайских), которые
формируют 3 основных ценовых сегмента
рынка – премиум, средний и низкий. По
оценкам компании «Ликонд», премиумсегмент составляет около 25% рынка,
средний – около 4% и низкий – более 70%
рынка. Новой тенденцией этого года стала
«пересегментация» ведущих производителей, в ходе которой, одни из них
(например, корейские), позиционируют
свою продукцию в более высоком сегменте, а другие (например, японские) – выводят на рынок модели, позиционируемые в
среднем ценовом сегменте. В связи с указанными факторами, конкуренция на рынке значительно усилилась.
Основными проблемами украинского
рынка остаются нехватка квалифицированных специалистов и сравнительно низкая покупательская способность. Для региональных рынков характерна жесткая
ценовая конкуренция, зачастую в ущерб
качеству техники и рентабельности предложенного клиенту решения.
Основными направлениями обновле-

ния
техники в 2005 году были: продолжение перехода производителей на безопасные фреоны, дальнейшее повышение показателей энергоэффективности
оборудования, использование новых
эффективных фильтров, разработка
нового дизайна блоков (наружных и
внутренних), с целью сделать их более
компактными и эстетически привлекательными, а также дальнейшее совершенствование управления системами
кондиционирования
После пресс-брифинга состоялся
технический
семинар
“Интеллектуальные системы Hi-VRV
компании DAIKIN”, в котором приняло
участие более 120 специалистов –
представителей компаний-партнеров
«Ликонд» из всех регионов Украины.
Краткая справка.
Корпорация DAІKІN (Япония) - мировой лидер в области производства
климатической техники. Компания
представляет полный спектр оборудования: кондиционерное и холодильное
оборудование всех видов, конфигурации и системы любой сложности - для
жилых помещений, помещений коммерческого и промышленного назначения: сплит-системы; мультизональные системы (VRV); чиллеры; конденсаторные установки; очистители воздуха.
Компания «Ликонд» - авторизованный торговый партнер DAIKIN в Украине.
За дополнительной информацией
обращайтесь:
тел.
238-61-21,
іnfo@leacond.com.ua,
www.leacond.com.ua

238-61-20,
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Українські банки очима споживачів
Дослідження МАСМІ Україна
25 жовтня 2005 року відбулась презентація результатів дослідження „Українські
банки очами споживачів”, яке проводила
компанія „МАСМІ Україна” (до жовтня
2005 року МАСМІ Рейтинг) – один з лідерів українського ринку маркетингових
досліджень. Це не перше дослідження
банківської сфери на українському ринку,
але МАСМІ Україна (на сьогоднішній день)
є єдиною компанією, що провела системне дослідження цілісної банківської системи.
Як зазначив генеральний директор
МАСМІ Україна Станіслав Чиглінцев, що
причиною проведення такого дослідження
було, по-перше, те, що в Європі було проведено три конференції за даною тематикою і, по-друге, це був „реальний відгук на
реальний запит ринку”.
Саму презентацію проводив директор
проектів Володимир Богдан. Метою даного дослідження було вивчення поведінки
споживачів в сфері банківської діяльності,
а також їх відношення до української банківської системи. За його словами сигналом для вивчення споживчих вподобань у
банківській сфері було поява великих міжнародних гравців, які створили велику
конкуренцію вітчизняним. Дане дослідження репрезентує доросле міське населення, що складає чоловіків та жінок у віці
18-64 років, розмір вибірки – 2000 респондентів, покриття – 52 міста України,
погрішність вибірки – 4%.
Перше, на що звернув увагу Володимир Богдан – це загальний огляд, який
представляв собою наступні цифри: 43%
(близько 8 млн міських мешканців) дорослого міського населення використовували
за останній рік банківські послуги (не враховуючи оплати комунальних послуг), найбільша частка клієнтів банків припала на
споживачів у віці 21-44 років. Сфера діяльності також має великий вплив на споживання банківських послуг: найбільш
активними користувачами є державні
службовці, службовці в приватних компаніях та бізнесмени, що ведуть бізнес на свої
гроші. З цього випливає залежність споживання від доходів. За результатами найбільша кількість споживачів банківських
послуг знаходиться серед респондентів з
особистим доходом вище 1000 грн в місяць.
Друга частина презентації складалися
з представлення результатів знання та
використання банківських послуг. Відомими послугами було визначено кредити на
придбання товарів та послуг (95%), що
здивувало, адже оплата комунальних пла-

тежів (90%) частіше використовується
серед населення. Зняття готівки з
заробітних карт в практичному аспекті склало 61%, на другому місці по
використанню банківських послуг
розташувались оплата комунальних
платежів (50%). Ситуація про обізнаність таких послуг як вклади достатньо висока (на рівні 74%), але використання ще знаходиться на низькому
рівні (до 7%). Найбільш запитаним є
вклад на визначений строк під фіксований відсоток з виплатою процентів
в кінці строку. Серед послуг, які найменш відомі виявилися управління
рухом коштів на рахунках за допомогою мобільного телефону (обізнаність
– 28%, використання – 3%) та Інтернету (обізнаність – до 25%, використання – до 1%), а також лізинг (рівень
обізнаності до 17%, майже не використовується).
Наступна інформація доповідала
про знання та використання пластикових карт (кредитні, заробітної плати та
інше). На даний час на ринку є два
основних гравця – це Visa та Eurocard. Найбільше використовують Visa
Electron (21,4%), Visa (16,3%) та Cirrus Maestro (11,9%).
Щодо знання та використання
грошових переказів ситуація не здивувала дослідників. Безперечними
лідерами є Western Union та поштові
перекази Укрпошти. Загалом 22%
споживачів банківських послуг за
останній рік використовували різні
системи грошових переказів.
Найцікавішою частиною презентації я б відзначила представлення
результатів дослідження по відомості
та використанню послуг певних банків. Найбільш відомими банками відзначились Аваль (59%) та Приватбанк
(54%), здивував великий розрив між
цими двома та іншими банками
(третє місце посів Укрсоцбанк, який
мав всього 23%). Картина з використанням послуг склалась дещо інакше:
Приватбанк – 43%, Аваль – 26%. Але
позиції лідерів трималися за цими
банками.
Наступний параметр – це довіра
банкам. Більшість (71%) користувачів
довіряють українським банкам, але в
різному ступені. Недовіра до українських банків залежить від віку – молодь
довіряє більше ніж люди старшого
покоління. Якщо перейти до порівняння українського банку з міжнародним,

то вітчизняному довіряють більше
(52%), але молодь віддає перевагу
іноземним банкам. Найбільшою
довірою українських споживачів
банківських послуг, які віддають
перевагу не українським банкам,
володіють швейцарські (60%) та
німецькі (15%) банки.
В ході дослідження постало
питання: на скільки Ви задоволені
якістю послуг українських банків?
Повністю задоволених було 27%
опитуваних, а не задоволених – 1%.
Що дає привід радіти, адже українські гравці ринку мають прихильників.
В заключення Олег Соснюк,
керівник відділу якісних досліджень,
підвів підсумок та зазначив, що
найважливішими аспектами для
споживача
є
знання
банків
(брендів), впевненість в надійності
та вигода в співпраці. Не дуже приємним є те, що банки не мають
високої популярності. Але за словами Олега: „Потенціал у цій сфері є!”
Планами на майбутнє МАСМІ
Україна визначила регулярні дослідження споживчого ринку банківських послуг, дослідження корпоративного іміджу та репутації банків,
лояльності та задоволення клієнтів
та тестування комунікаційних концепцій та рекламних компаній.

Більш повну інформацію щодо
компанії МАСМІ Україна та дослідження в банківській сфері Ви можете отримати за адресою:
м.Київ, вул.. Велика Васильківська 72, під’їзд 1, 8-ий поверх
тел. 8(044)207-01-10, 8(044)
207-01-11
E-mail: office@masmi.com.ua
/Матеріал до друку підготувала:
Анастасія Зотова/
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Досье марок-лидеров европейского рынка кондитерских
изделий (история французских брендов)
Nestle (www.nestle.fr)
Объединяя 34 фабрики, компания Nestle является лидером на европейском рынке продуктов питания, в том числе
в категории шоколадных кондитерских изделий. Под брендом Nestle существуют такие марки как Maggi, Buitoni, Nescafe, Purina, Vittel и множество других марок в различных
товарных категориях (напитки, мороженое, замороженные
продукты, молочные продукты и десерты). Параллельно своей деятельности в отрасли продуктов питания компания
присутствует в медицине и фармацевтике, проводя исследования в офтальмологических лабораториях Alcon, а также
ведет совместную деятельность с компанией L’Oreal, продуктами которой является Galderma – в дерматологии или
Inneov – в косметологии.
Годовой оборот французского производственного объединения Nestle в 2003 году составил 6552 миллиона евро,
из которых 1164 миллиона евро приходится на экспорт.
Шоколадные кондитерские изделия, занимают 316, 3 миллиона евро.
Lindt & Sprengli SA (www.lindt.fr)
Компания Lindt – крупнейший конкурент лидера европейского рынка. Доля капитала французского филиала составляет 13 миллионов.
История марки берет начало в 1845 г. в Цюрихе, когда
кондитер Дэвид Шпрёнгли-Шварц и его сын Рудольф
Шпрёнгли-Амман принимают решение изготовлять твердый
шоколад – новое веяние моды, пришедшее из Италии.
В 1859 г. кондитеры открывают вторую кондитерскую.
С 1892 г., сыновья Рудольфа Шпрёнгли-Амман принимают бразды правления, и несколькими поколениями позже производственное учреждение становится известным во
всем мире.
В 1899 Джоан Рудольф Шпрёнгли-Шифферли расширяет
производство и модернизирует оборудование и впоследствии берет на себя управление производством шоколада
знаменитого Родольф Линдт в Берне.
Рудольф Линдт – самый известный кондитер своего времени. В 1879 он изобретает метод, позволяющий изготавливать шоколад, ароматические и вкусовые качества которого
значительно превосходят других производителей. «Тающий
шоколад» быстро получил известность во всем мире и внес
значительный вклад в репутацию швейцарского шоколада.
В 1905 Рудольф Линдт и двое ближайших родственников
Огюст и Вальтер Линдт покидают предприятие.
В 1947 г. компания открывает производство в Германии, в 1950 – в Германии и в 1954 во Франции.
В настоящее время группа имеет собственные фабрики
в Швеции, Германии, Франции, Италии, США и Австрии и
торговые дома в Англии, Испании, Швеции, Польше, Канаде, Мексике и Австралии. Кроме того, отделы продаж в Гонконге и Дубане.

Kraft Foods France (www.kraftfoods.fr)
В 1825 Филипп Сушард открывает свою первую кондитерскую в Швейцарии.
1883: в Бельгии Чарльз Ньюхауз почерпнув идею у Cote
d’Or – места произрастания какао-бобов, создает одноименную марку шоколада.
1895: Джоан Якобс открывает специализированный магазин по продаже кофе, чая, шоколада и печенья в Бремене,
Германия.
1901: рождение марки Milka в компании Suchard.
1903: Джеймс Льюис Крафт, сын немецкого иммигранта
создает специализированный магазин в Чикаго. В Швейцарии предприятие Toblerone создает знаменитый треугольник.
1925: одиннадцать американских предприятий, специализирующихся на производстве сладостей в результате слияния
становятся General Foods Corporation.
1963: на свет появляется французский филиал американской группы.
1982: кофейная компания Jacobs и кондитерская компания Suchard/Tobler объединяются в Jacobs Suchard.
1985: Филип Моррис приобретает General Foods Corporation.
1988: Филип Моррис приобретает Kraft Inc.
1989: Kraft Inc и General Foods объединяются в Kraft
General Foods Inc. и создается европейский филиал Kraft General Foods.
1990: Филип Моррис приобретает Jacobs Suchard, производителя шоколада Toblerone, Milka и Cote d’Or, как и кофе
Jacobs, Carte Noire и Jacques Vabre.
1993: Kraft General Foods Europe и Jacobs Suchard составляют Kraft Jacobs Suchard.
2000: Kraft Jacobs Suchard переименован в Kraft Foods.
2001: Kraft Foods входит на биржу 13 июня.
Poulain
(www.prodimarques.com/sagas_marques/poulain/
poulain.php )
1848: французский кондитер Виктор Огюст Пулен создает
свою марку. Решение обосновано желанием выделится из
множества кондитеров, сменив статус кондитера на производителя шоколада.
1852: подано первое заявление на рецепта приготовления
шоколада.
1862: Пулен строит фабрику в Blois, строительство продолжается до 1879г.
В 1870 количество занятых в производстве составляет 30
человек, в начале ХХ века – 700. Под именем «фабрика
Vilette» она фигурирует в настоящее время на упаковке.
1878: Дом Poulain имеет склады в Париже, Бордо, Марселе,
Лионе, Александрии, Алжире и Лондоне.
1880: Виктор Огюст Пулен прекращает свою деятельность на
предприятии, правление переходит к сыну – Альберту Пулен.
1910: изображение «маленький Пулен» - маленький школьник, сидящий на табурете становится логотипом марки.
1987: компания Poulain приобретена группой Midial
1988: компания Poulain приобретена группой CadburySchweppes.
1996: линия шоколада «1848» была признана товаром года.
/Материал к печати подготовила Анна Решетникова/
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Новони РАМ

Best Cases for Best Marketing Conference
8–9 декабря 2005 г.
Российская ассоциация
марк етинг а проводит
IХ Международную конференцию
"Маркетинг
в России".
Полностью сформирована программа следующих секций: "Брендинг.
Стратегии, приносящие
прибыль", "Customer
in Focus: готовые решения", "Маркетинг: тенденции XXI века". На этих секциях с докладами выступят
с п е ц и а л и с т ы
по маркетингу ведущих
российских компаний,

таких, как группа компаний
I B S ,
" С в я з н о й " ,
"РосБизнесКонсалтинг", Samsung Electronics, "Петерстар",
"РОСМЭН", "Роллтон" и другие.
Оргкомитет продолжает
принимать заявки на выступления в рамках следующих
секций: "Маркетинг в сфере
телекоммуникаций и IT",
"Маркетинг в России
и за рубежом. Лучшая маркетинговая
практика",
"Маркетинговые методики
повышения прибыльности
российских компаний".

От УАМ на конференции
выступят Ирина Лылык, генеральный директор УАМ с докладом: «Маркетинг в Украине» и
Андрей Длигач с докладом:
«Выведение украинских компаний на Российский рынок и
российских на Украинский».
Если у вашей компании
есть опыт маркетингового
"прорыва" на российском или
зарубежном рынках, пожалуйста, обращайтесь к Ирине Малашенковой, mia@ram.ru, тел.
(095) 231-70-68.

ДІЯЛЬНІСТЬ УАМ
Тренинги Украинской Ассоциации Маркетинга
на 2-е полугодие 2005 года
21-26.11.2005 (понедельник-суббота)
КУРСЫ "Практический маркетинг"

•
•

Управление маркетингом

•

Стандарты
качества
исследований

•
•
•
•
•

Организация эффективного сбыта

Маркетинговые исследования и методы его
проведения
маркетинговых

Защита товарных знаков и логотипов
Бизнес-планирование
Креативный бриф
Медиапланирование

Стоимость недельных курсов 995 грн. с уч. НДС.
21.11.2005 (понедельник)
Тренинг Управление маркетингом в новых условиях
Тренер – бизнес-консультант Сергей Будько
Диагностика и оптимизация маркетинговой среды на
предприятии. Маркетинговая информация. Внешние
и внутренние источники. Исследовательские
возможности службы маркетинга, рекламы, PR.
Бренд-менеджмент. Функции бренд-менеджера.
Стратегия бренда. Репозиционирование.

22.11.2005 (вторник)
Тренинг Бизнес & исследования. Семь раз отмерь, один раз
отрежь.
Тренер – бизнес-консультант Сергей Будько
Затраты или инвестиции. Виды и направления исследований.
Процесс и методы. Источники информации.
Исследовательские компании и их продукты. Измерение
торговой марки, продукта, упаковки, рекламы. Измерение
потребителей. Количественные и качественные показатели.
Измерение рыночных тенденций и субъектов рынка
(конкурентов). Измерения в условиях дефицита бюджета.
Исследовательские возможности службы маркетинга,
рекламы, PR.
23.11.2005 (среда)
Тренинг Бизнес планирование.
Тренер – генеральный директор УАМ, к.э.н. Ирина Лылык
Цель тренинга: получение практических навыков написания
бизнес-плана для развития бизнеса и получения кредитов в
банках Украины.
24.11.2005 (четверг)
Тренинг Защита товарных знаков, логотипов.
Тренер – патентовед - эксперт Елена Карпенко
Механизм защиты прав знака для товаров и услуг, виды
товарных знаков и особенности их защиты, пути защиты
логотипа, этикетки.

Листопад 2005
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Конференции ESOMAR
November

May

QUALITATIVE 2005 — Barcelona / 13-15 November

GLOBAL DIVERSITY — Miami / 8-10 May

CONSUMER INSIGHTS Barcelona / 15-17 November

INNOVATE — Miami / 10-12 May

February

June

HEALTHCARE — New York / 6-8 February

WAM—Dublin / 11-16 June

BRANDMATTERS — New York / 8-10 February
AUTOMOTIVE — Lausanne / 27-28 February
March
ASIA PACIFIC — Mumbai / 19-21 March

Издания Украинской Ассоциации Маркетинга
Издания УАМ:

•
•
•

•
•

Аналитический журнал
«Маркетинг в Україні».
Ежегодное информационное
издание «Щорічник УАМ».
«Директиви та Керівництва
ESOMAR» - официальный перевод на украинский язык
Codes&Guidelines ESOMAR.
Электронное издание Маркетинг Газета.
Диск з нормативними документами

Журнал «Маркетинг в Україні» - аналитическое, профессиональное издание
ассоциации.
В каждом номере журнала печатаются
международные нормативные документы для маркетологов и рекламистов.
Украинская Ассоциация Маркетинга
имеет право на перевод и печать документов ESOMAR, EFAMRO, CMOR.
Рубрики издания:
Новости украинского маркетинга/

Обзоры рынков/
Коммуникации: реклама, PR/
Маркетинговые исследования/
Управление брендами/
Прикладные аспекты маркетинговой
деятельности/
Маркетинг услуг/
Маркетинг в мире/
Объем – 72 страницы.
Язык – украинский.
Географический охват – Украина.
Периодичность – 1 раз в два месяца.
Как приобрести: подписка в ДП ПРЕССА
(подписной индекс 22942), в подписных
агентствах Украины, в офисе УАМ.
Стоимость подписки одного номера – 25
грн.
Стоимость годовой подписки (6 номеров)
– 150 грн.
Ежегодное информационное издание
«Щорічник УАМ».
Справочное издание. Содержит информацию членах ассоциации: маркетинговых и консалтинговых агентствах, выставочных компаниях, контакт-центрах,
юридических компаниях, периодических

изданиях, разработчиков программного обеспечения. Все компании, представленные в
«Щорічнике УАМ» работают в маркетинговой
индустрии. Издание содержит информацию
об учебных заведениях, которые готовят
маркетологов.
«Директиви та Керівництва ESOMAR» официальный перевод на украинский язык
Codes&Guidelines ESOMAR.
ESOMAR – мировая ассоциация профессионалов социологических и маркетинговых исследований. Была организована в 1948 году
как Европейская организация социологов и
маркетологов. Объединяет 4000 членов в 100
странах мира, среди членов – как заказчики,
так исполнители исследований. Все члены
ESOMAR
работают
согласно
Codes&Guidelines ESOMAR.
Официальный перевод Codes&Guidelines
ESOMAR осуществлен при финансовой поддержке Посольства Королевства Нидерландов в Украине, предоставлен ведущим преподавателям маркетинга – членам УАМ, в библиотеки Украины, распространен среди коллективных членов УАМ. Ознакомится с документами можно на веб-страничке УАМ http://

Над Маркетинг Газетой работали:
Директор проекта Ирина Викторовна Лылык , Редактор Андросенко Артём.
Адрес редакции: пр-т. Победы 54/1, оф. 436, г. Киев, 03057, Украина.
Телефон/факс: +38 044 456 08 94, 459 62 09. E-mail: uma@kneu.kiev.ua
Распространение: электронная рассылка по подписке членам, партнерам, представителям УАМ.
Тираж: 3000 электронных адресов.
Ответственность за рекламные материалы несут рекламодатели.
По вопросам получения издания, размещения информационных материалов и рекламы в Маркетинг Газете обращайтесь в
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