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ЧТО ДЕНЬ ГРЯДУЩИЙ НАМ ГОТОВИТ?
В мире в целом происходят кардинальные изменения практически всех сфер жизни и деятельности
людей. И это касается не только сферы экономики, где, если присмотреться детальнее, никто с
уверенностью не может сказать, какая экономическая модель развития окажется наиболее
эффективной даже в среднесрочной перспективе. Меняются парадигмы и картина мира в целом.
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СОЦИАЛЬНЫЙ МАРКЕТИНГ В УКРАИНЕ – ТЕХНОЛОГИИ НОВОЙ ЭРЫ
По мнению американского ученого Филипа Котлера, существует три модели маркетинга: 1.0, 2.0 и
3.0. В эпоху маркетинга 1.0 главным был продукт. Основное внимание уделялось производству.
Потом пришло время маркетинга 2.0. Необходимо было знать запросы и потребности клиента и
уметь их удовлетворять. В настоящий момент началось время маркетинга 3.0. Целью этого маркетинга является стремление улучшить мир, а основной идеей — управление ценностями. Этот маркетинг обращается с потребителями как с людьми, которые имеют активную жизненную позицию.
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АНОНСИ

ТРЕНДЫ ОТЕЧЕСТВЕННОГО В2В МАРКЕТИНГА НА 2013
Значительное усиление влияния цифровых технологий на маркетинг и продажи В2В является главным и
доминирующим трендом на Западе. Украинские маркетологи стремятся идти в ногу со временем. Мы
видим, что количество конференций по интернет-технологиям только увеличивается. Такие термины как
«лиды», «клиенто-центричность», «контент-маркетинг»… уже не пугают маркетеров, но по большому
счету, все это еще находится в зачаточном состоянии. Тем более важной становится роль пионеров –
передовых предприятий и агентств, которые первыми осваивают новые подходы. Однако, как и раньше,
у нас есть огромный дефицит своих эффективных концепций и методик для В2В рынков.
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СИСТЕМЫ ПОДСЧЕТА – МОДНАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ВЕЩЬ ИЛИ
НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ В РАБОТЕ РОЗНИЧНЫХ СЕТЕЙ?
Так уж получилось, что мы живем, прилагаем маркетинговые усилия, исследуем и замеряем результаты предпринятых нами мер в эпоху тотальной ритейлизации, и ни для кого не секрет, что решение
о покупке целиком и полностью ушло в магазины. Покупатель может взвешивать, готовиться и собирать информацию, анализировать и планировать, но купить или отказаться от покупки он сможет в
магазине, т.е. непосредственно в розничной среде.
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ОБЛАЧНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ КОНТАКТ-ЦЕНТРА
Как быть в ситуациях, когда у компании есть потребность в построении своей целостной системы
обслуживания на базе контакт-центра, но нет для этого необходимых ресурсов, как финансовых, так
и человеческих? «Контакт-Центр по требованию» - это предоставление клиенту в аренду удаленных
рабочих мест с мощным функционалом Контакт-Центра, необходимого для качественного
обслуживания обращений клиентов, от функций управления очередями звонков, до записи
разговоров и сбора статистики по обращениям. При этом клиенту нужен только персонал с
компьютерами и подключением к Интернет.
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затверджуно Ірину Лилик.
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ЧТО ДЕНЬ ГРЯДУЩИЙ НАМ ГОТОВИТ?
АРТУР ГЕРАСИМОВ,
генеральный директор холдинга “Украинская маркетинговая граппа”

В мире в целом происходят кардинальные изменения практически всех сфер жизни и
деятельности людей. И это касается не только сферы экономики, где, если присмотреться детальнее, никто с уверенностью не может сказать, какая экономическая
модель развития окажется наиболее эффективной даже в среднесрочной перспективе.
Меняются парадигмы и картина мира в целом.

С каждым днем оцифровке подвергается все больше ранее недоступной информации, которая, в свою очередь кардинально меняет поведение индивидуумов в
соответствующих сферах деятельности.
Также происходит технологически обусловленный рост активности взаимодействия людей с этой информацией. Общество становится статистически зависимым
практически в каждом действии.
Но то, что мы видим сегодня – только
начало грандиозных процессов: "Экономика, основой которой является информация, только возникает. Вы можете
видеть первых ласточек этого процесса,
но технические, инфраструктурные и
даже бизнес-модели сейчас до конца не
ясны"(Крейг Джеймс Манди, Директор
по исследованиям и стратегическому
планированию, Microsoft).

А что же происходит со сферой
маркетинговых исследований?
Как всем известно, революциям в
науке часто предшествовали революции
в измерении. Следовательно, сфера мар-
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кетинговых исследований или даже
более широко - социальных измерений,
должна быть локомотивом происходящих сегодня фундаментальных перемен.
Но на практике мы имеем полностью
обратный результат - современная парадигма исследовательской деятельности
безнадежно и очень быстро устаревает.
Сфера маркетинговых исследований
сама находится в глубочайшем кризисе.
Не столько финансовом, сколько методологическом.
Но значение кризисов заключается
именно в том, что они говорят о своевременности смены инструментов (Томас
Кун «Структура научных революций»).

Каким же видится будущее
маркетинговых исследований?
1. Real-time data
Скорость принятия бизнес-решений
значительно возросла и это еще не предел. На Wall street победу от поражения
часто отделяют лишь доли секунды. А у
нас результаты исследований поступают
к заказчикам через значительные промежутки времени после момента фактического ответа респондента. А наибольшую
ценность уже сейчас представляют данные «сегодня на сегодня».

НОВИНИ УКРАЇНСЬКОГО МАРКЕТИНГУ
ПРОГНОЗИ ТА ТЕНДЕНЦІЇ

На наших глазах происходит
"Индустриальная" революция
данных
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2. Мобильность, мобильность и
еще раз мобильность!

НОВИНИ УКРАЇНСЬКОГО МАРКЕТИНГУ
ПРОГНОЗИ ТА ТЕНДЕНЦІЇ

Мобильные устройства будут определяющей технологией как минимум следующие пять лет. Мы живем в цифровом
мире и будущее этого цифрового мира в
мобильных устройствах.
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3. Маркетинговые исследования
на основе баз данных
Мы уже находимся на грани такой
информационной насыщенности, которая приводит к резкому увеличению
эффективности анализа накопленных
данных. И гиганты IT-индустрии: Google, Facebook, Microsoft, IBM, Amazon,
Yahoo, уже сейчас серьезно нацелены на
капитализацию своих огромных информационных ресурсов для понимания
смысла происходящего.
Успешно продвигаются разработки в
сфере автоматизации не только вычислительных, но и аналитических процессов. Совершенствование и оптимизация
аналитических алгоритмов сейчас являются одним из основных заданий разработчиков.
Также начаты процессы привлечения
массовой аудитории к анализу данных с
последующим автоматизированным текстовым анализом выводов и финальной
обработкой специалистами. Эта идея,
внедренная в сфере астрономии, находит
все больше последователей и в других
сферах деятельности.
Концепция синтеза больших и разрозненных объемов данных для глубокого
понимания сути происходящего и разработки более эффективных моделей прогнозирования становится одним из краеугольных камней работы с информацией.

4. Усиление роли текстового
анализа
Своеобразной базой данных и обширным источником полезной информации
были и являются тексты. Но ранее, в
силу технологической необеспеченности
исследователя, это был практически
недоступный кладезь. Сегодня ситуация
меняется кардинально. А успех в этой
гонке будут определять вычислительная
мощность, глубина и широта протоколов
анализа, а также доступ к большим массивам информации. Также значительно
продвинет текстовый анализ качественная система распознавания голоса и
перевода звуковой информации в текст.
Простой анализ мнений будет полностью заменен аналитическими алгоритмами для проникновения в суть информации, включая ее эмоциональное воздействие. Приложение текстового анализа к
транскриптам групп и сообществ, социальному дискурсу, CRM-данным и другим источникам текстовой информации
- только начало большого пути.

5. Чувства во главе угла
Технологии, позволяющие понимать
эмоции потребителя, становятся совершеннее, что ведет к более эффективному
использованию моделей поведенческой
экономики. И неважно на чем они будут
основаны: биометрическом, нейро,
лицевом или когнитивном моделировании. Бренды будут активно инвестировать в понимание драйверов потребительского выбора.
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6. Возрастание роли
наблюдения и эксперимента.

7. Исследования становятся
умными. Движение от
дискретных Ad-hoc опросов к
широким Tracking системам.
Все чаще выводы строятся на основе
синтеза пользовательской информации
из опросов, социальных медиа, профилей панелистов, CRM-систем, POS и
любых других доступных источников
информации. Такой подход значительно
увеличивает качество прогнозирования.
Рассказывать истории, соединять разрозненные данные для формирования
рекомендаций и прикладывать социальные науки для понимания человеческого
поведения, - важность таких навыков
будет только возрастать. Конечно, это
потребует изучения новых инструментов
и умения мыслить гораздо масштабнее,
чем прежде.

8. DIY системы
Системы «Сделай сам» - облачное программное обеспечение, которое позволяет даже неопытному пользователю провести маркетинговое исследование. Развитие таких систем идет полным ходом,
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9. С2С и С2В
Все чаще, в том числе и благодаря DIY
системам, начинается исследовательское
взаимодействие C2C, где и организатором исследования и его объектом являются сами потребители. А возникновение понятия «Я-компания», когда исследователь-одиночка в состоянии выполнять задачи, ранее подвластные только
крупной и многочисленной исследовательской структуре, в корне меняет
финансово-экономическую среду индустрии.

10. Глобальнее! Локальнее!
Напрямую! Интерактивно!
Социальные медиа и мобильные технологии будут продолжать работать в
тандеме. Безграничность пространства
цифровых коммуникаций создает беспрецедентные возможности выполнять
исследования, соединяющие в себе глобальный масштаб и локальный фокус без
необходимости проводить множество
отдельных проектов. Вместо трекингисследований в 18-и странах, состоящих
из нескольких волн по сбору данных
стоимостью в миллионы долларов будет
возможность сконструировать социализированные проекты, которые, будучи
единожды развернутыми в социальных
сетях или с помощью DIY, будут способны собрать огромное количество данных, как на макро- , так и на микроуровне, намного быстрее и дешевле чем
когда либо.

НОВИНИ УКРАЇНСЬКОГО МАРКЕТИНГУ
ПРОГНОЗИ ТА ТЕНДЕНЦІЇ

Развитие технологических решений
ведет к большей объективности и результативности наблюдения как метода
исследований. А развитие технологий
моделирования виртуальной реальности,
обладающей возможностью симулировать полноценный сенсорный опыт,
позволит расширить практику проведения экспериментов

не только расширяя круг заказчиковорганизаторов исследований, но и меняя
привычный ландшафт отрасли.
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И это вполне может происходить без
исследовательских агентств, так как прямой контакт между Производителем и
Потребителем возможен как никогда
ранее.

НОВИНИ УКРАЇНСЬКОГО МАРКЕТИНГУ
ПРОГНОЗИ ТА ТЕНДЕНЦІЇ

11. Роботизация
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На конференции «YES» в Ялте в 2012
году старшему советнику по инновациям
госсекретаря США Алеку Россу был
задан вопрос о том, что наиболее значительно повлияет на жизнь людей в ближайшие 10-20 лет. Его ответом было:
«Роботизация».
Сфера маркетинговых исследований
уже начинает чувствовать это. Вспомним, например, роботизированные телефонные опросы.

12. Сложность, скрытая в
простоте
Одной из определяющих характеристик нашего времени является перегруженность информацией. В сочетании с

высокой скоростью принятия решений,
это ведет к успешности тех исследователей рынка, кто может коротко и просто
формулировать выводы и рекомендации.
Также это касается исследовательских
продуктов и методологий, где при высокой сложности начинки необходима
полная простота в использовании и
понимании. Как тут не привести пример
продукции компании Apple, где простота
пользования и интуитивность интерфейса являются практически эталонными.
Таким образом, на наших глазах создается новая экосистема маркетинговых
исследований. Там точно есть место
тому, кто имеет собственные данные или
собственные технологии или способен к
эффективным "инсайт" консультациям.
Украина в силу разных причин отстает
от остального мира. Но именно поэтому
у нас есть время, чтобы перестроиться. А
вот есть ли у нас достаточные ресурсы
для этого?

N.B. Появление новых технологий повлечет за собой изменение структуры спроса на
персонал, когда высоко востребованными окажутся люди, получившие знания в области математики, программирования, статистической обработки БД и нейронаук.
Позиция Специалиста в области данных будет все более востребованной (программист, статистик, рассказчик, художник в одном лице). Все это выдвигает совершенно новые требования к структуре и принципам образования в сфере исследований. Возрастает значимость кросс-дисциплинарного подхода в образовании исследователей.
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СОЦИАЛЬНЫЙ МАРКЕТИНГ
В УКРАИНЕ – ТЕХНОЛОГИИ НОВОЙ ЭРЫ

Октябрина Юрьевна, почему именно
социальный маркетинг можно назвать
«технологией новой эры»?
Маркетинг меняется вместе с обществом, он реагирует на все изменения
рынка. Наверное, именно поэтому эта
наука определяет развитие любой компании. По мнению американского ученого Филипа Котлера, существует три
модели маркетинга: 1.0, 2.0 и 3.0. В эпоху
маркетинга 1.0 главным был продукт.
Основное внимание уделялось производству. Потом пришло время маркетинга 2.0. Здесь уже надо было знать запросы
и потребности клиента и уметь их удовлетворять. В настоящий момент началось время маркетинга 3.0. Целью этого
маркетинга является стремление улучшить мир, а основной идеей — управление ценностями. Этот маркетинг обращается с потребителями как с людьми,
которые имеют активную жизненную
позицию.
Давайте рассмотрим эти три модели
маркетинга по Ф.Котлеру.
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Как видим из таб. 1, сравнение трех
вариантов моделей маркетинга – 1.0, 2.0
и 3.0 Ф. Котлера, наглядно демонстрирует будущие тенденции развития маркетинга. На мой взгляд, без процесса
социализации, достижение бизнес целей компании, выживание бизнеса,
как такового будет практически невозможным в скором будущем.
Выходит, социальный маркетинг – это
направление, использующее инструменты
маркетинга для улучшения жизни, как
отдельных людей, так и всего общества в
целом?
Социальный маркетинг в Украине
явление достаточно новое и, обычно,
встречается в крупных иностранных
компаниях. Отечественный бизнес ошибочно полагает, что это либо пустая трата
средств, либо стоит так дорого, что
доступно лишь международным корпорациям. Проблема заключается в том,
что компании не всегда понимают,
какую выгоду дает им этот инструмент.

НОВИНИ УКРАЇНСЬКОГО МАРКЕТИНГУ
ПРОГНОЗИ ТА ТЕНДЕНЦІЇ

Управляющий партнер, директор по развитию компании
социального маркетинга «О Два» — Октябрина Лисовская, выступив на XII Международной научно-практической конференции «Маркетинг в Украине», которая прошла в Киеве 14-15
декабря 2012 г., как эксперт-практик поделилась с участниками мероприятия своим опытом, рассказав о преимуществах
использования социального маркетинга.
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Таблица 1

НОВИНИ УКРАЇНСЬКОГО МАРКЕТИНГУ
ПРОГНОЗИ ТА ТЕНДЕНЦІЇ

Сравнительные характеристики маркетинговых моделей.
Социальный маркетинг – ориентация на ценности.
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Источники: «Маркетинг 3.0: от продуктов к потребителям и далее к человеческой душе» (Marketing 3.0:
From Products to Customers to the Human Spirit), Филип Котлер, Хермаван Картаджайя, Айвен Сетиаван

Разрабатывая стратегию продвижения
продукта или услуги, специалисты по
маркетингу, рекламе и PR, слишком
свойствами и выгодами продукта, упуская из вида социальный портрет своего
потребителя. А украинский потребитель,
по данным Института социологии НАН
Украины, считает место своего жительства экологически опасным (60% населения), постоянно ощущает необходимость защиты от внешней среды (74%
населения), испытывает страх за свое
будущее и будущее своих детей (71%
населения). Как видим, при таких подавленных настроениях, социальный маркетинг может быть намного эффективнее

традиционных маркетинговых коммуникаций, что, безусловно, повлияет на
общественное сознание, формирование
«ответственного потребителя» и развитие образованного социально-защищенного общества.
Первоначально, социальный, или, как
его еще называют этичный маркетинг,
был направлен на убеждение людей
заниматься спортом, правильно питаться, бросить курить и т.п. В настоящее
время под термином социальный маркетинг, также понимается работа коммерческих компаний, направленная на
одновременное продвижение бренда и
социальных ценностей.
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Ценный конечный продукт (ЦКП)
социального маркетинга это и есть улучшение жизни, как отдельных людей, так
и всего общества в целом.
Как же выглядит тогда концепция
социального маркетинга, в чем ее суть,
особенности?

Какие основные принципы социального
маркетинга и примеры их применения на
практике в Украине Вы можете назвать?
Первый принцип – это ориентация на
аудиторию, когда с точки зрения равноправного партнерства, причинности своих
действий, ответственности за результат
компании руководствуются принципом
«снизу-вверх», применяются данные на
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НОВИНИ УКРАЇНСЬКОГО МАРКЕТИНГУ
ПРОГНОЗИ ТА ТЕНДЕНЦІЇ

Главная суть концепции состоит в том,
что в будущем именно качественный
продукт будет пользоваться спросом,
если он будет соответствовать не экономическим общественным потребностям
(защита экологии, безопасность продукции и т.д.) разделять ценности своей
целевой аудитории (ЦА). Компании,
которые ориентируются и используют в
своей практике социальный маркетинг в
ходе конкурентной борьбы, акцентируют
внимание на полезность/безопасность
своих продуктов/услуг для социума. Если
производство, удовлетворяющее потребность, вызывает негативные процессы в
природе или просто вредит обществу, то
оно должно быть модифицировано или
ликвидировано. Концепцию социального маркетинга применяют в основном
экономически развитые рынки, прошедшие этап массовой ориентации на маркетинг.

основании мониторинга проблематики и
ожиданий целевой аудитории. В качестве
примера, можно привести создание
социальной программы «Безопасность
детей в Интернете», инициированной
Коалицией за безопасность детей в
Интернете, основаной «Майкрософт
Украина» в рамках программы «Партнерство в обучении». Перед запуском программы было установлено, что 78% опрошенных родителей незнают об угрозах
использования Интернет детьми. Целевая аудитория нуждалась в дополнительной информации и обучении.
Второй принцип – сегментация, т.е.
выбор групп «наиболее готовых к действию». Проявление тенденции к индивидуализации маркетинговых технологий.
Сегминтация – это выявления того, кто
является «лидером мнения» группы.
Целевая аудитория программы «Безопасность детей в Интернете»: родители
и дети. «Лидеры мнения»: специалисты
института психологии им. Г.С. Костюка
НАПН Украины.
Третьим принципом можно назвать
мониторинг. Социальный маркетинг
является непрерывным процессом,
включающим в себя оценку и мониторинг данных о предпочтениях аудитории
и изменениях среды для эффективного
ведения бизнеса. Программа Коалиции
за безопасность детей в Интернете началась с изучения проблемного поля целевой аудитории, постоянно развивается,
проводя
мониторинг
потребности
общества. Появляются новые продукты в
рамках программы: web-сайт для тематического ресурса «Онляндия» - безопасная веб-страна»; пособие для родителей
«Дети в Интернете»; общенациональная
программа для украинских школ и др.
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Таблица 2

НОВИНИ УКРАЇНСЬКОГО МАРКЕТИНГУ
ПРОГНОЗИ ТА ТЕНДЕНЦІЇ

Читыри типа социальных изменений продуктов, по мере увеличения сложности
их достижений согласно Ф. Котлера

На чем сфокусирован социальный маркетинг?
Давайте попытаемся разобраться в
этом на примере 4-х типов социальных
изменений – продуктов, по мере увеличения сложности их достижений Ф. Котлера.
Поведение в данном случае определяется, как действие или отсутствие действия, которое можно наблюдать, фокус
сосредоточен именно на поведении.
Очевидно, преимущества социального
маркетинга имеют внутренний, внешний
и экономический эффект?
Да, внутренний социальный эффект
состоит в улучшении корпоративной
культуры и сопричастности персонала,
улучшении условий труда, социального
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климата, повышении квалификации
кадров и профессиональной компетенции, повышении производительности.
Внешний социальный эффект безусловно направлен на новые рынки (доступ к
новым аудиториям, возможность расширить круг потребителей и партнеров в
качестве единомышленников), на повышение социальной значимости и роли
компании, улучшение имиджа компании, повышение качества продукции,
развитие, удовлетворенность результатами. Экономическим эффектом можно
назвать увеличение рентабельности продукции, максимизацию прибыли, способность увеличить широту охвата, в том
числе при помощи новых средств передачи информации и сетей распространения, рост объема производимой продукции, получение добавленной экономической стоимости.
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Не для кого уже не секрет, что компании, внедряющие принципы социального маркетинга в свою оргсхему и позиционирование своих продуктов, успешнее, чем те, которые не знают, либо не
применяют его принципы.

Как один из прекрасных примеров
социальной программы, разработанной
специалистами компании «О Два», могу
назвать инновационную модульную
образовательно-воспитательную программу «Абетка харчування», которая
реализуется в школах Украины с 2009г. по
инициативе компании Nestle. Содержание программы соответствует требованиям глобальной программы Nestle Healthy
Kids (Nestle Здоровые дети).
«Абетка харчування» – на 2012 вариативная учебная программа для
начальной
школы,
одобренная
МОНСМС Украины и Министерством
здравоохранения Украины и рекомендованная для использования в учебно-воспитательном процессе общеобразовательных учебных заведений. 454 учебных заведения из 18 регионов на сегодняшний день являются учасниками программы.
Цель проекта: обучение детей основам
правильного питания и здорового образа жизни.
Целевая аудитория0 программы: дети 610 лет и их родители.
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u 72% начали употреблять больше
фруктов, овощей, каш и структурировать свое питание;
u 91% участников выразили желание
получать новые материалы по основам рационального питания и здорового образа жизни.
Для вовлечения как можно большей
аудитории в тематику здорового и полезного питания мы используем все возможные каналы коммуникаций off- и on
line: проведение уроков в школах, выступления на педагогических конференциях, проведение обучающих семинаров
для педагогов, распространение электронной версии программы, популяризацию web-ресурса: abetka-healthykids.
com.ua/.

НОВИНИ УКРАЇНСЬКОГО МАРКЕТИНГУ
ПРОГНОЗИ ТА ТЕНДЕНЦІЇ

Ваша компания 6 лет занимается разработкой и проведением социальных программ и проектов в Украине. Приведите,
пожалуйста, пример разработанных и
реализованных вами социальных программ
или проектов?

Краткое описание и направления реализации проекта:
За три года внедрения и реализации
программы мы охватили почти 45000
украинских семей. На сегодня, более
800 активных педагогов-новаторов, пропагандируют идеи рационального питания школьников младших классов.
Результаты проекта:
«Абетка харчування» является самой
успешной и цитируемой педагогами
школ Украины программой по здоровому питанию. По материалам программы
создаются региональные методики,
кружки, передачи, статьи. По результатам мониторинга, проведенного среди
участников программы:

Многие компании в Украине уже придерживаются идеи социальной ответственности бизнеса, какова на сегодняшний день
их социальная активность?
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НОВИНИ УКРАЇНСЬКОГО МАРКЕТИНГУ
ПРОГНОЗИ ТА ТЕНДЕНЦІЇ

Распределение компаний по размеру предприятий, придерживающихся
идей социальной ответственности
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Предлагаю рассмотреть данные мониторинга открытых источников компании
«О Два» относительно развития социально-ориентированного бизнеса в Украине
за июнь-август 2012.
Интересно, что за последние 6 лет
Украина зарекомендовала себя, как страна с наибольшим темпом распространения программ социально-ответственного бизнеса. Только за 2012 г. о реализуемых проектах социально - ответственного бизнеса заявили 200 компаний.
Украине есть чем гордиться. По данным
УАК уже 40 украинских компаний получили сертификаты EFQM «Признание
совершенства в Европе». Их опыт и реализованные программы не позволяют
говорить о них, как об аутсайдерах. Государство и общество должны уважать
такие компании не менее, чем великих
спортсменов и артистов, и поощрять их
дальнейшее эффективное развитие.
Именно поэтому, для того чтобы выявить и в дальнейшем развить потенциал
Украины в сфере социальных программ
и проектов Украинской ассоциацией
маркетинга совместно с компанией
социального маркетинга «О Два» инициировано проведение форума «Лучшие
социальные проекты Украины». На
форуме участники будут иметь возможность не только заслушать доклады веду-

щих специалистов, посмотреть экспозицию проектов, но и принять участие в
деловой дискуссии, мастер-классах, а
также получить практические рекомендации от профессионалов. Пообщаться
и обменяться опытом, презентовать свои
социальные проекты, найти новых бизнесовых партнеров и получить интересующую их информацию. Кроме того,
впервые в Украине планируется издание
каталога: «Лучшие социальные проекты
Украины».
За более детальной информацией относительно участия в Форуме можно обратиться в Оргкомитет по тел.: (044) 591
28 48, 223 09 32 (Компания социального
маркетинга «О ДВА»). Контактное лицо:
Литвищенко Анна, моб. 067 448 48 67, email: pr@o2.ua, www.o2.ua
Надеюсь, что украинские компании
смогут в дальнейшем последовать примеру европейского рынка, где использование программ и проектов социального
маркетинга, стало решающим фактором
в их продвижении. Только консолидировав свои усилия и действия, бизнес сможет добиться наилучших результатов в
своем развитии и процветании в Украине.
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ТРЕНДЫ ОТЕЧЕСТВЕННОГО В2В
МАРКЕТИНГА НА 2013
АЛЕКСАНДР ЮРЧАК
B2B-insight

Общая картинка 2012
Значительное усиление влияния цифровых технологий на маркетинг и продажи В2В является главным и доминирующим трендом на Западе. В 2012 г. значительно увеличился процент компаний,
системно использующих средства как
входящий (inbound) и контент-маркетинг, социальные медиа, платформы
Marketing Automation (МА) и т.д. На
Западе уровень принятия новых технологий в арсенал маркетинга уже давно превышает 60-70%. Однако их опыт показывает, что в новых тактиках и технологиях
нужно быть избирательными. Комбинация «правильных» каналов и тактик,
адаптация к конкретной отрасли, правильное использование новых инструментов, измерение результатов – остаются вызовами для многих маркетеров. На
фоне накопления опыта, - в том числе и
негативного (например, более 40% респондентов В2В негативно относятся к
социальной медиа), - возрастает роль
«правильных методик и концепций»,
флагманами которых выступают ведущие агентства, таких как Forrester
Research, Gartner Group, Sirius Decision и
другие.
Что у нас: украинские маркетологи
стремятся идти в ногу со временем. Мы
видим, что количество конференций по
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интернет-технологиям только увеличивается. К ним добавляются новые
направления – показательной была 1-ая
конференция по Lead Generation в декабре 2012, собравшая более 130 заинтересованных лиц, половина из которых представляла В2В сегмент. Такие термины
как «лиды», «клиенто-центричность»,
«контент-маркетинг»… уже не пугают
маркетеров даже с промышленных предприятий, но по большому счету, все это
еще находится в зачаточном состоянии.
Тем более важной становится роль пионеров – передовых предприятий и
агентств, которые первыми осваивают
новые подходы. Однако, как и раньше, у
нас есть огромный дефицит своих
эффективных концептов и методик для
В2В рынков.

Тактики и технологии маркетинга – бурное развитие
Западные агентства традиционно
пишут об изменениях цифрового маркетинга и связанных с этими технологиями
тактик маркетинга. Uni Bar-Josef, представляющий поставщика Marketing Automation компанию Optify пишет на портале MarketingProf о 10 ключевых трендах
2013, - приводим здесь только 5 наиболее
интересных и, на наш взгляд, актуальных
для нашего рынка:

НОВИНИ УКРАЇНСЬКОГО МАРКЕТИНГУ
ПРОГНОЗИ ТА ТЕНДЕНЦІЇ

Следуя доброй традиции подводить итоги года и прогнозировать следующий, попытаемся и мы это сделать для своей профессиональной области. В своих оценках мы пойдем
по главным категориям, которые традиционно освещают B2B-insight / B2B-Ray и попытаемся сравнивать западные тренды, где немало исследований - с нашими, базирующимися скорее на собственных наблюдениях
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1) по мере роста и распространения
цифровых технологий, возрастает
спрос на специфические услуги в этой
области. Uni Bar-Josef не уточняет
какие именно, но несложно догадаться
- от SEO до контент-маркетинга, – все
эти вещи требуют специальной подготовки и знаний. Почему будет возрастать роль агентств и консультантов во
всех областях цифрового маркетинга.
2) Контент-маркетинг становится сердцем всех технологий. И прежде всего,
из-за его лучшей эффективности обеспечивать необходимые результаты на
всех этапах жизненного цикла клиентов. Количество сервисов и техник,
которые улучшают качество этой дисциплины №1 маркетинга В2В (по VelocityPartners) будет только возрастать.
3) Интегрированный маркетинг (снова и
опять) приобретает популярность.
После
увлечения
автономными
попытками собирать максимальный
урожай по отдельным каналам, маркетеры все больше осознают необходимость интеграции в единые кампании,
целостности и оптимизации промоусилий.
4) Неизмеримое становится измеримым.
Тема ROI (ROMI) все также, или даже
более актуальна. Поэтому то, что еще
невозможно было измерить как
результаты действий, в 2013 году будет
находить новые средства и методы
измерений.
5) Ответственность по генерации дохода
все больше разделяется с Маркетингом. Речь идет, прежде всего, о генерации лидов. На фоне роста влияния
интернет и «цифры», ответственность
за верх воронки продаж переходит от
продаж в маркетинг.
Ситуация в Украине:
по нашим
наблюдениям только очень небольшая
часть рынка В2В начинает пользоваться
цифровыми технологиями. Это около
40-50% у поставщиков оборудования и

услуг (согласно результатам исследования
ММГ и B2B Ray), и гораздо меньше у производителей промышленного сектора.
Сайтами в В2В, по-прежнему, пользуются
скорее как визитными карточками и
справочным бюро, нежели как инструментом для генерации лидов, улучшения
сервиса, лояльности и бренда.
Однако позитивные качественные
сдвиги есть. В 2012 их можно наблюдать на
отдельных, но показательных примерах
u Дискуссии об измерении результатов
промо-усилий в В2В приобретают все
более конкретный характер.
u Квалификация лидов это уже не теория и не только западная практика:
ведущий поставщик CRM в странах
СНГ, компания Terrasoft на нескольких конференциях представляла свою
практику квалификации и управления
лидами в В2В. Подобные методики
внедрены и в некоторых других компаниях в Украине, - преимущественно
западного происхождения. Все это
опровергает мнения скептиков, что
«мы еще к этому не доросли».
u Выход на рынок первых предложений
по Marketing Automation: другой
поставщик CRM, компания Integros в
сентябре объявил о коммерциализации на украинском рынке платформы
Act-on. Подобные продукты позволяют полностью автоматизировать действия по обнаружению, квалификации, подпитке лидов и интегрировать
их в маркетинговые кампании. Наряду с запуском российского LeadForce
и значительным ростом спроса на технологии генерации лидов, это может
говорить о новом, качественном этапе
развития маркетинга.
u Использование новых средств и тактик контент-маркетинга становится
все-более профессиональным: одесская компания Netpeak является специалистом в области интернет-маркетинга. Однако это типичный В2В биз-
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«Правильные» концепции и
методики маркетинга должны
доминировать… хотя у нас этого
еще нет
Глядя на вышеприведенные примеры,
можно подумать, что у нас все замечательно и мы идем «в ногу». Однако
повторимся, что есть три существенных
отличия в наших реалиях, которые медленно меняются годами
1) Общий уровень распространения
новых технологий и методов современного маркетинга у нас значительно
ниже. И особенно ярко это проявляется, когда мы анализируем промышленный сектор отечественных производителей.
2) Уровень овладения современными
средствами также гораздо ниже. Примеры профессионального уровня, указанные выше, также как в Terrasoft или
Netpeak – на самом деле единичные.
Напротив, примеров использования
социальных сетей в качестве каналов
распространения спама – хоть отбавляй. И особенно досадно, когда этим
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грешат профессиональные агентства,
досконально владеющими новыми
технологиями. По нашим оценкам это
типично для подавляющего большинства рекламных и маркетинговых
агентств, применяющих для своих старых подходов новые средства.
Важно также отметить, что это отставание в «цифре» неодинаково – представители В2В, близкие к торговле, консалтингу, профессиональным услугам в
разных областях, банковской сфере,
ИТ и телекоммуникаций, - намного
быстрее осваивают цифровые технологии, чем их коллеги из промышленного
сектора.
3) Также гораздо ниже процент предприятий, где маркетинг играет какуюлибо существенную стратегическую
или даже тактическую роль в бизнесе.
Изменение традиционных ролей маркетинга – как Марком-Пиар и поддержка продаж, - к Аналитике, Разработке
рыночных стратегий и профессиональному Продуктовому маркетингу,
можно увидеть в единичных случаях.
По мере эволюции рынка картина
меняется и задачей ведущих поставщиков услуг, агентств, консультантов и бизнес-школ является ускорение развития и
сокращение этих разрывов. В связи с
этим хочется коснуться еще одной категории трендов – влияния «правильных»
концептов и методик.
В 2009 г. Chartered Institute of Marketing
совместно Accenture и 16 другими компаниями мирового уровня объявили о
шести главных областях роста маркетинга. Туда попали и «рост количества и
качества лидов», и «цифровой маркетинг», и «выравнивание с продажами».
В течении 2010-2012 гг., эти темы не
сходят с повестки дня мировых агентств
и провайдеров услуг в В2В. Уже упомянутые выше Forrester Research, Gartner и
Sirius Decision формируют подходы и
методики, где обосновывают
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нес и для работы со своими клиентами
Netpeak эффективно задействует
целый комплекс средств контентмаркетинга – блоги, статьи, соц.
медиа, вирусные ролики, вебинары,
конкурсы, инфографику, событийный
маркетинг и т.д.
u Крупные компании начинают делегировать генерацию лидов маркетингу:
два крупных промышленных клиента
B2B Ray в уходящем году запустили
проекты, частичными результатами
которых является передача ответственности за результаты генерации лидов в
маркетинговые подразделения.
Все упомянутые компании имели значительный рост в 2012 году – в том числе
и благодаря использованию новых тактик и технологий В2В.
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а) приоритетность концепций над технологиями,
б) методики и приоритетные шаги по
построению целостных моделей маркетинга и продаж.
Модели как L2RM (Lead-to-RevenueManagement) от Forrester Research приобретают все большее признание и популярность во всех развитых странах.
У нас в этом плане почти полная
тишина. В области В2В маркетинга и
продаж практически ноль собственных
новых концепций, методик и даже адаптированных переводных вещей. В В2В
мы все еще не можем выйти «из воронки» и мыслим на уровне конца 90-ых.
Типичной доминантой мышления маркетеров остается «как продвинуть» (свой
продукт), а не «как понять (потребителя)
и решить его проблемы (а не свои)».

Тренды 2013
Итак, вот на наш взгляд список ключевых трендов, которые коснуться, прежде
всего, «пионерской» части украинского
сообщества маркетинга В2В и которые
будут в той или иной мере проявляться в
2013 и в дальнейшем.
Роли и функции маркетинга
u От частичного признания некоторых
важных для бизнеса ролей (как генерация лидов) – до кардинального
пересмотра ролей и фокуса на Стратегиях, Бренде и Генерации дохода
u От помощи продажам в генерации
лидов – до полной ответственности и
взятия под контроль этих функций
u От
соучастника
изолированных
мероприятий по измерению лояльности – к главному инициатору и
исполнителю программ лояльности и
управления опытом
u От ясного разделения областей ответственности с продажами – к сотрудничеству и большей интеграции в
общих зонах ответственности
Технологии и тактики
u От хаотичного и без системного тести-

рования новых тактик и технологий –
к осознанному выбору целостного и
оптимального комплекса тактик и технологий, - адаптированного под свою
отрасль, на основе эффективных методик с измеримыми результатами
u От единичных крупных мероприятий
(как выставки или семинары) – к
интегрированным кампаниям, включающим в себя комплекс средств и
тактик оф-лайн и он-лайн
u От использования новых средств (как
социальные медиа) в старых целях
(реклама и анонсы = спам) – к
использованию по предназначению
(слушать и понимать потребителя)
u От превалирования в «цифре» предложений е-рассылок, оптимизации
сайта и SMM – к конент-маркетингу,
как главному оружию В2В
Концепции методики
u От ложной, декларативной клиентоориентации - к настоящей клиентоцентричности на деле
u От воронки продаж – как отражения
только бизнес-процессов продаж, - к
комплексным моделям, которые отражают весь жизненный цикл клиента и
все факторы, способствующие росту
продаж
u От приоритетности эффективных технологий – к приоритетности эффективных концепций и методик
u От понимания лояльности, как процедур начисления баллов и измерению удовлетворенности – к комплексным подходам по измерению и
управлению опытом клиентов.
Что из этих прогнозов будет проявляться в большей или меньшей степени
– зависит от многих факторов. В том
числе, и от усилий самих пионеров
рынка. А также от их сплоченности,
общности взглядов и умения воздействовать на рынок консолидировано.
А что Вы думаете о трендах 2013? Вы
также можете нам помочь кристаллизовать картинку, ответив на вопросы нашего небольшого опроса размещенного на
сайте B2B-insight.
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СИСТЕМЫ ПОДСЧЕТА – МОДНАЯ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ВЕЩЬ ИЛИ
НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ В РАБОТЕ
РОЗНИЧНЫХ СЕТЕЙ?
АЛЕКСЕЙ НОВОСАД
менеджер по маркетингу Watcom Украина, 2013

Watcom Group – лидер и основатель рынка систем подсчета посетителей, эксперт в
области оценки и анализа посетительских потоков. Компания предлагает полный
спектр услуг в области профессионального управления посещаемостью.
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этим я хочу коснуться темы системы
подсчета как элемента грамотной работы
с розничной средой.
Кто не знаком с исследованиями в
непродуктовой рознице и с показателями работы торгового объекта, следует
отметить, что Системы подсчета посетителей (СПП) – это технические средства
сбора данных о трафике.

Мы работаем на этом рынке 12
лет. Кому и Зачем наши услуги?
Рынок услуг?
Мы пытались собрать аналитические
данные по этому рынку, но их практически невозможно найти, в силу разных
причин. В результате мы имеем очень
грубую статистику – объем рынка систем
подсчета в фунтах стерлингах: Британия,
Ирландия - 7.4 млн, Европа - 17.7 млн,
Восточная Европа (без России) - 12.1
млн.
По нашей оценке в России (да и в
Украине в т.ч.) СПП используются лишь
на каждом 4-ом объекте розничных
сетей. Это закономерно, ведь рынку системам подсчета лишь 12 лет, в то время
как возраст исследовательского рынка
исчисляется столетиями.
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Компания Watcom работает в сфере
бесконтактных исследований в розничной торговле.
В данной статье я хочу коснуться
исключительно непродуктового ритейла.
Так уж получилось, что мы живем,
прилагаем маркетинговые усилия, исследуем и замеряем результаты предпринятых нами мер в эпоху тотальной ритейлизации и ни для кого не секрет, что решение о покупке целиком и полностью
ушло в магазины. Покупатель может
взвешивать, готовиться и собирать
информацию, анализировать и планировать, но купить или отказаться от покупки он решит в магазине, т.е. непосредственно в розничной среде.
В нашей компании, под Розничной
средой мы понимаем - набор элементов,
что осознанно или не осознано влияют
на решение о покупке человека, что входит в контакт с ней.
Согласно данным исследовательских
компаний, 80% решений о покупке принимаются в розничной среде исключительно под действием ее элементов.
Поэтому, логично напрашивается желание исследовать эту среду управлять ею,
если мы хотим повысить наши продажи.
В компании Watcom мы работаем с
розничной средой напрямую, и в связи с
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Зачем это нужно?
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Отвлечения ради, хочу привести забавный пост с странички коллеги в соц.сети.
Мы часто слышим опрашивая аудиторию на выходе из магазина (бутика):
«Не смогла ничего подобрать…Хотя
были намерения….», «ничего не понравилось», «это почти то что я искала» и
наоборот «Не планировала покупки, но не
удержалась» . Более того, наши работы
регулярно подтверждают, что аудитория
описывает свое поведение, которого она
планировала придерживаться, а не то,
что совершила попав в Розничную среду.
Классический Маркет рисеч тут бессилен. Задачи, что ставит розничная среда,
нельзя решить традиционными методами. В данном случае мы имеем группу
качественных вопросов, таких как:
КТО? КАК? и ПОЧЕМУ? (вопросов
индивидуальных, поведенческих) и
количественных, таких, как: СКОЛЬКО?
(зашло, купило, искало, ждало у кассы,
время обслуживания, и т.д. сколько прошло мимо).
Мы можем работать с двумя группами
вопросов.
Сначала разберемся с количественны-

ми, что может быть проще простого
подсчета.
Наверняка, все думают о том, как
повысить трафик …. Для того, чтобы его
повысить, нужно от чего-то отталкиваться, повышая свой трафик мы: или выжимаем свою аудитории из общего трафика
в отдельно-взятой локации, или отнимаем долю у конкурента размещенного в
нашей локации, наконец, как максимум,
мы привлекаем нашу аудиторию в новую
для нее локацию (выполняем функции
«якоря локации»). Что же мы делаем на
самом деле? Так как же оценить эффективность такой работы?
Или зачем
считать?
Самое простое, что мы можем сделать
это - точно отследить успех или провал
рекламной кампании, сезонных или других мероприятий, направленных на увеличение нашего трафика и далее сравнивая наши данные продаж делать вывод о
причине нашего успеха или поражения.
Анализируя пики и провалы в посещении магазина, имея данные со счетчиков, мы можем сокращать расходы на
персонал, тем самым избегая простоя в
периоды спада посещаемости магазина и
выводить дополнительные силы в часы
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Работа с персоналом торговой
точки.
Существует множество теорий, ресурсов и специалистов в сферы мотивации
сотрудников (задействованных в ритейле), но ряд наших клиентов придерживается системы мотивации «борьбы за каждого ПОСЕТИТЕЛЯ», организации и
контроль которой основана на точном
подсчете посетителей.
В основе системы лежит утверждение,
что каждый пришедший пришел за
покупкой, каждому нужно уделить максимум внимания и сил.
Для примера, теоретически существующий магазин, что предпринимает
различные меры по увеличению своего
оборота.
Рекламные кампании, акции и распродажи, работа с посетителем, борьба за
каждого!
Стратегия 1: увеличивает поток (рекламные кампании), увеличение в 10%
дает аналогичный эффект.
Стратегия 2: увеличивает средний чек
(акции, распродажи т .д.) увеличение в
10% дает аналогичный эффект.
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пик. Составить оптимальный график
работы.
Кто знаком с работой, к примеру
фэшен-ритейла, знают что в будние дни
всплеск посещаемости приходится с 18
до 20, в выходные вершина графика
посещаемости смещается к середине
дня.
Зная общие, а лучшие индивидуальные пики и спады, что характерны для
нашей сети, нашего магазина в этой
локации, мы можем работать с процентом конвертации.
По нашему мнению, это ключевой
показатель работы торгового объекта,
соотношение пришедших/купивших,
дает намного больше возможности для
анализа и управления, чем привычные
показатели, такие как: средний чек,
время проведения и т.д.
Банальный, но точный подсчет поможет нам отследить количество ушедших
без покупки, проанализировать, почему
люди уходят без покупки (если с товаром
все нормально, это может быть – персонал, очередь, цены и т. д.).
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Стратегия 3: увеличивая конвертацию
на 2 процентных пункта имеем эффект в
20%.
Безусловно, оптимальный результат
возможен путем грамотной комбинации
всех стратегий.
Имея ввиду, что у нас не 1 магазин, а
сеть из 80 или 180 объектов и упускаем
мы прибыль каждый день, сложно переоценить важность данного коэффициента.

26

Маркетинговые, управленческие и др.
усилия дают разные эффекты на объекты
одной сети. Сложно сравнить 2 магазина
одной сети в разных районах Киева (ТЦ
Раён и Океан Плаза, к примеру ). Разная

аудитория, покупательская способность,
разный трафик и т.д., при этом это одна
сеть, один ассортимент, цены, выкладка... А если это магазины в разных городах, как понять какой работает хорошо, а
какой не очень?
По нашему мнению, коэффициент
конвертации является универсальным
методом сравнения.
Лишь сравнивая достигнутую конвертацию на каждой торговой точке, мы
можем делать безошибочные заключения о успешной работе торгового объекта .
Данные счетчиков – дополнительная
аргументация для корректировки арендной ставки.
Ведь магазин выбирая и покупая место
под размещение всегда делает свой
выбор с позиции обещанного трафика в
данной локации. Сейчас мы видим тренд
к переходу от фиксированной арендной
ставки на смешанную (т.е. ставка+%от
продаж). Говорить об эффективности
любого торгового места можно лишь с
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позиции точно-замеренного трафика,
что там генерируется.. Как следствие,
арендодатель прямо заинтересован в
привлечении целевого трафика своего
арендатора и требует от последнего
качественную работу с трафиком, т.е.
продажи.
Возвращаясь к группе качественных
вопросов КТО? КАК? И ПОЧЕМУ?,
ответы на которые ищет наше направление Watcom Shop Mechanics.
В данном направлении мы работаем
над воссозданием и управлением Пути к
покупке.
Это 100% бесконтактные исследования (основанные на наблюдении за
поведением), что по нашим взглядам
дают более точную картину происходящего в розничной среде.
Мы изучаем поведение покупателя на

входе в торговый цент, ведем до магазина, до отдела и там уже до полки. На каждом из отрезков этого пути покупатель
подвергается воздействию сотен сообщений, контактирует с носителями информации, отвлекается и меняет свое поведение множество раз. Именно благодаря
всем этим воздействиям совершается
или не совершается покупка. Данные
этих исследований лежат в основе разработки консалтинга, т.е. клиенту предлагаются конкретные решения по улучшению эффективности розничной среды.
Это простое на первый взгляд наблюдение, дает очень точную картину происходящего в торговой среде:
1.Внешний
поток
формирует
входящий (не важно это магазин в
торговой галерее или отдельно
стоящий стрит).
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Анализ выявляет внешние атрибуты,
которые влияют на входящий поток (что
заставило поток зайти к нам) – реклама,
вывеска, витрины, манекены, быстрая
навигация, комфорт и т. д.
После этого мы фиксируем сегментацию по времени пребывания в магазине
и его отдельным зонам, выявляем комфортность маршрутов (ширина прохода
..) различные параметры для категорий
покупателей, оцениваем взаимодействие
покупателей в торговым оборудованием
в различных зонах, контакт с продуктами
и брендами.
Лишь для иллюстрации пример важности простейших показателей (к приме-
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Магазин имея свою концепцию,
формат, товар, цены, ассортимент,
точно понимает кого он ждет для
обслуживания (свою ЦА), ведь
магазин не ждет всех проходящих
мимо
это
дорого
(работа
консультантов, службы безопасности
и т.д.) да и не нужно, ведь вероятность
покупки не ЦА очень мала.
2.Внешний поток анализируется по
полу, возрасту и формату посещения
(индивидуальное или групповое, что
существенно влияет на время
пребывания, комфорт посещения, и
на решение о покупке в конечном
счете).
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ру: удобство навигации и маршрута),
ниже сравнительная карта навигации по
одному магазину: мы видим как двигается женщина, подруги (формат посещения несколько женщин), одиночные
мужские посещения и навигация человека, что совершил покупку.
Наблюдая за посетителями, мы каждый раз сталкиваемся с сотнями нюансов
в моделях поведения (перемещение,
время пребывания, контакт с персоналом, видовые точки, выкладка и многое
другое).
Уверен, что уже на этом на этом при-

мере видно, насколько формат посещения различается, а ведь в данном случае
мы даже не говорим о посетителях с детьми, не касаемся таких важных составляющих как реакция на персонал, очереди в примерочной и кассе (ожидание при
оформлении кредита) и еще множество
других элементов, что формируют розничную среду.
Отслеживая поведение покупателей
мы очень часто находим грубые ошибки:
к примеру, несоответствие позиционирования Торгового Центра и магазинов, что
в нем размещаются (из недавних приме-
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ров, появление магазина элитной кожгалантерейной продукции в раненном торговом центре киевской окраины) и более
утонченные, как несоответствие реальной (посещающей и покупающей аудитории) к ожидаемой. В нашей работе не
редкость случаи, когда концепция, позиционирование, товар и ассортимент торговой сети нацелен на аудиторию, отличную от той, что делает покупки, дает
более 60% (были случаи, что и 80%) оборота сети.
Это те случае, когда созданная розничная среда стала благоприятной для
совершения покупок другой аудитории,
чем планировалось. Ведь аудитория
покупателей это не отчет исследователь-
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ской компании, это даже не точные данные СПП, это живые люди, что совершили покупку здесь и сейчас в нашей
розничной среде. Постоянная работа над
розничной средой, исследование, моделирование, экспериментирование (до
разумных пределов) помогают нашим
клиентам сгенерировать требуемый
поток покупателей.
В век ритейлизации, наши клиенты
борются за каждого покупателя, а
последние принимают решение о покупке за 6 секунд перед полкой. Розничная
среда при этом не оставляет времени для
промедления и построения прогнозов –
только ежедневная борьба за каждого
покупателя может привести к успеху.
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ІННОВАЦІЙНО-МАРКЕТИНГОВИЙ
ПОТЕНЦІАЛ ПРОМИСЛОВОГО
ПІДПРИЄМСТВА ЯК ІНСТРУМЕНТ
ПІДВИЩЕННЯ ЙОГО
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НА
СВІТОВОМУ РИНКУ
ВОЛОДИМИР ДУБНИЦЬКИЙ
д-р екон.наук, професор,
зав.кафедри міжнародної економіки ПВНЗ «ДЕГІ»

В статті визначено місце інноваційно-маркетингового потенціалу в підвищенні ефективності інноваційної діяльності підприємства та зростанні рівня конкурентоспроможності на світовому ринку.

Актуальність проблеми
В умовах ринкової трансформації
української
економіки,
діяльність
суб’єкта господарювання вимагає використання нових технологічних рішень,
організаційних змін, які створять базис
для відповідності внутрішніх можливостей підприємства актуальним змінам
інноваційної сфери національного та світового ринків. Успішна діяльність промислового підприємства (зокрема машинобудівного) на світовому ринку в період
зростання
глобалізаційних
змін
кон’юнктури залежить від комплексу
факторів, але перш за все базисним вектором, що визначає розвиток підприємства в системі «товар –інновація – світовий ринок» є інноваційно- маркетинговий потенціал, формування якого є
досить складним та суперечливим питанням. Отже, необхідно окреслити роль
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інноваційно-маркетингового потенціалу
(ІМП) у формуванні умов для підвищення екоспортоспроможності підприємства.

Аналіз останніх публікацій та
досліджень
Проблема формування інноваційномаркетингового потенціалу промислового підприємства в наукових дослідженнях вітчизняних вчених розглядається
лише з аспекту маркетингу інновацій
такими дослідниками як: А.М. Годін, В.І.
Захарченко, Н.С.Ілляшенко, С.М.Ілляшенко, Ю.В. Каракай, В.Я. Кардаш,
О.П. Костіна, Р.Г.Купер, Ю.А.Родіонова,
А.Б.Тітов, Ю.С. Шипуліна. Дані автори в
своїх дослідженнях розкривають необхідність використання маркетингу на
всіх етапах інноваційного процесу, але
при цьому не приділяється значної уваги
складовій, з якої починається старт про-
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НАТАЛЯ ДАНИЛІНА
здобувач ДВНЗ «ДонДУУ»
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цесу створення інноваційного продукту.
Отже, питання щодо ролі формування
ІМП та вплив його реалізації на діяльність промислового підприємства на світовому ринку залишається відкритим.
Метою статті є визначення ролі формування та розвитку інноваційно-маркетингового потенціалу підприємства для
зростання експортоспроможності інноваційної продукції та підвищення його
конкурентоспроможності на світовому
ринку в умовах глобалізаційних процесів.
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Тенденції розвитку іноваційномаркетингового потенціалу
Регіональний аспект
Викладення основного матеріалу
дослідження
Ключова роль інноваційно-маркетингового фактора в процесі економічного
росту більшості країн світу реалізується
на сучасному етапі через систему державних технологічних пріоритетів. Доля технологічних інновацій в об’ємі ВВП розвинутих країн складає від 70 до 90%. В
той же час сфера впливу наукоємних технологій обмежується не тільки економічною системою, зокрема, такими її важливими характеристиками, як ВВП,
об’єми промислового виробництва, зайнятість, продуктивність праці персоналу
і технологічного обладнання, але й системного управління інноваційними процесами, безпосередньо на промислових
підприємствах з використанням досвіду
міжнародного маркетингу.
Аналіз роботи промислових підприємств старопромислових регіонів України показує, що сьогодні зберігається тенденція падіння інноваційної активності
виробничої сфери [1, c.144]. Для того,
щоб інноваційно-маркетинговий розвиток промислового виробництва із декла-

рації та намірів перевести в реальність,
потрібно впровадити більш раціональну
модель. Світовий досвід вказує принаймні на дві інноваційні моделі, які вдало
реалізуються в розвинених країнах.
Свого часу Франція вибрала так звану
модель «100 провідних технологій». Японія, Фінляндія теж розвиваються за
подібною моделлю. А США, наприклад,
зосередили увагу на розвитку однієї
(«військової») галузі, а отримані тут технологічні розробки поширюють на інші
галузі економіки. Це, зрештою, забезпечило їм світове технологічне лідерство
майже у всіх сферах.
Аналіз роботи промислових підприємств старопромислових регіонів України показав, що вітчизняні підприємства
в більшості своїй продовжують використовувати інженерну (індустріальну)
модель розвитку виробництва, в той же
час як в розвинутих країнах вже здійснений перехід до інноваційно-маркетингово-інвестиційної моделі. Розвинуті країни знаходяться на етапі постіндустріального розвитку, в окремих галузях на етапі
технотронного розвитку (нанотехногій),
тому що індустріальна модель розвитку
промислового виробництва вичерпала
свої можливості і окреслила межі підвищення ефективності та конкурентоспроможності на світових ринках.
В теперішній час особливо актуальними стають проблеми формування конкурентоспроможності галузей промислового комплексу України, питання пов'язані
з управлінням конкурентоспроможністю
окремих машинобудівних підприємств в
рамках здійснення експорту та їхньої
продукції на сучасних світових ринках,
визначенням основних інноваційномаркетингових підходів, а також основних методів та інструментів забезпечення
конкурентних переваг з урахуванням
особливості господарювання в країнах
далекого зарубіжжя.
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ства, а також здатність за допомогою
маркетингового потенціалу забезпечувати ефективність використання інноваційних та маркетингових ресурсів. Важливим при реалізації інноваційно-маркетингового потенціалу (наприклад, машинобудівного підприємства) є перш за все
співвідношення його в системі «інновація-маркетинг-ринок». Результатом реалізації
інноваційно-маркетингового
потенціалу підприємства є конкурентоспроможній інноваційний продукт.
В галузі машинобудування в Україні є
попит на інновації, та зі зростанням конкуренції на ринках машинобудівної продукції він буде збільшуватися. В теперішній час тільки великі холдинги
можуть впроваджувати інновації на всіх
ланках ланцюгу «фундаментальні розробки – базові технології – розробка» з
метою конкурування на світовому ринку.
В таблиці 1 зображено кількість інноваційно активних підприємств промислового комплексу України.
За даними таблиці 1 спостерігається
загальна тенденція зменшення кількості
інноваційно активних підприємств в
Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській областях. При цьому лідером по

Таблиця 1
Кількість інноваційно активних підприємств промислового комплексу старопромислових регіонів України
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Конкурентоспроможність продукції
промислового підприємства на світовому
ринку залежить від декількох складових:
по –перше, рівня інноваційних рішень,
які необхідні та сприймаються споживачами; переваг від використання інноваційного продукту; конкурентної ціни;
правильно обраної системи маркетингового просування продукції (тобто враховуючи особливості ринку тієї країни, на
який виходить підприємство з інноваційним продуктом). Забезпечити ефективну реалізацію даних етапів- складових
можливо лише через побудову системи
інноваційно-маркетингового потенціалу
на підприємстві, який в свою чергу
допоможе не тільки прослідкувати на
всіх етапах інноваційного процесу необхідність та значимість певних вагомих
індикаторів чи параметрів (наприклад,
екологічності), але і створить умови для
підтримки рівня конкурентоспроможності продукції починаючи з виводу
товару на світовий ринок.
Інноваційно-маркетинговий потенціал в умовах промислових підприємств є
невід’ємною частиною загального потенціалу і представляє сукупність інтеграційно-ринкових можливостей підприєм-
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Таблиця 2
Показники інноваційно-маркетингового процесу на промислових підприємствах Донецької області

Розраховано на основі [1, c.145], [2, c.269], [3, c.327]
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збільшенню кількості інноваційно
активних підприємств ( з 19 до 62 у 2000
та 2010 роках відповідно) є Одеська
область.
Якщо розглядати основні показники
інноваційно-маркетингового процесу на
промислових підприємствах Донецької
області, то можна зробити висновок, що
спостерігається негативна тенденція
зниження основних показників (табл.2).
Так, наприклад, зменшилася не тільки
загальна кількість впровадження інновацій, але й майже втричі кількість маловідходних та безвідходних інноваційних
процесів, в 10 разів скоротилися витрати
на маркетингові заходи та витрати на
придбання нових технологій, що свідчить про доволі складну ситуацію на підприємствах та вимагає конструктивних
рішень для вирішення даної проблеми
не тільки на регіональному рівні, але і на
рівні безпосередньо підприємств. Зміни
необхідно починати з коригування внутрішніх бізнес-процесів, а саме нарощування
інноваційно-маркетингового
потенціалу, що стане передумовою для
успішного виходу на зовнішні ринки.
Одним із показників, що характеризує
успіх продукції на зовнішньому ринку є
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обсяг експортованої продукції в вартісному вираженні.
Так, лідер машинобудування Донецького регіону ЗАТ «Новокраматорський
машинобудівний завод» має високі
показники експорту продукції ( рис.1.).
Але при цьому 32 % експорту складає
Росія, 18 % – Україна, 21 % – Казахстан,
10 % – Білорусь, можна зробити висновок, що обладнання, виробництва ЗАТ
«НКМЗ» має попит на ринку цих країн.
На долю країн далекого зарубіжжя приходиться від 0,4 до 4 %, а в цілому доля
складає 9 %, що свідчить про недостатньо високий рівень конкурентоспроможності продукції на ринках країн далекого
зарубіжжя.
Зміни в інноваційній системі підприємств необхідно починати з коригування
внутрішніх бізнес-процесів, а саме нарощування інноваційно-маркетингового
потенціалу, що стане передумовою для
успішного виходу на зовнішні ринки.
В процесі реалізації ІМП повинна
перш за все діяти функція превентивності, тобто передбачення властивостей
інноваційного продукту, що будуть необхідні в тій чи інший країні .
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Рис.1. Питома вага експорту інноваційної продукції по відношенню до загального експорту України, %
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Рис. 2. Вплив інноваційно-маркетингового потенціалу підприємства на конкурентоспроможність
підприємства на зовнішньому ринку

Процес виводу інноваційного
продукту на світовий ринок
можна представити у вигляді
наступних етапів:
1) дослідження особливостей ринку
країни (чи групи країн) на які буде
орієнтовано інноваційний продукт;
2) діагностика можливостей підприємства на національному та світовому
ринках;
3) скоординована діяльність виробництва з відділом маркетингу в
процесі розробки властивостей та
необхідних параметрів інноваційного продукту. Фахівці з маркетингу
повинні донести до конструкторів,
інженерів яким споживач хоче
бачити новий продукт. При розробці
напрямів НДДКР на підприємстві
слід також враховувати переваги
споживачів щодо характеристик
нової продукції. Тому однією з умов
ефективної реалізації інноваційномаркетингового
потенціалу
є
наявність системи маркетингу та
збуту, що здійснює зв'язок зі

споживачами з метою постійного
виявлення нових вимог споживачів,
що пред'являються до характеристик і якості вироблених товарів і
послуг).
4) тестування інноваційного продукту
на визначених ринках;
5) визначення ціни (важливим є аспект
урахування цінностей додаткових
параметрів, таких як екологічність,
маловідходність) Підприємству, що
здійснює розробку інноваційної
продукції необхідно враховувати
конкуренцію, яка може виникнути з
місцевими
підприємствами
в
обраній
країні
(країнах)
аналогічного профілю по витратам,
коли вартість інноваційного продукту буде перевищувати очікування
споживача, в той час коли на
локальному (місцевому) ринку є
аналогічне обладнання за значно
нижчою ціною .
6) виведення інноваційного продукту
на ринок
7) отримання зворотного зв’язку щодо
переваг/недоліків функціонування
виробу
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На рис. 2. зображено структурно –
логічну схему впливу правильної реалізації інноваційно-маркетингового потенціалу підприємства на конкурентоспроможність промислового підприємства.
За даними рис. 2 можна побачити, що
використання інноваційних та маркетингових рішень в комплексі на всіх етапах інноваційного процесу вже на початкових стадіях передбачає високий рівень
експортоспроможності підприємства,
яка в свою чергу складає основу конкурентоспроможності підприємства на світовому ринку.
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Нововведення неминучі і мають бути
вчасно сприйняті організацією, промисловим підприємством. Керівники підприємств виходять з того, що нововведення в умовах світових ринків пов’язані
з ризиком, але відмова від них – ще
більш ризикова. Визначенню факторів
успішності і невдач нововведень в умовах
світового ринку присвячено чимало
досліджень в Європі, США, Японії,
висновки яких дають схожі результати.
Перш за все зазначається висока «смертність» нових ідей. Зі ста ідей у розробку
береться 26,6% до стадії випробувань
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Рис.3. Внутрішні фактори сприяння інноваціям в умовах промислових підприємств
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доходить 12,4%, введеними і комерційно-маркетингово успішними виявляються 9,4% [4, c.132]. За даними М.А.Йохни,
В.В. Стадник для успіху одного нововведення продукувати потрібно 18 нових
ідей [5, c.138].
Спроможність промислових підприємств створювати і маркетингово комерціалізувати нововведення залежать першочергово від її сприятливості до новацій. Існує дві групи факторів, які визначають можливість введення новацій з
використанням механізмів промислового маркетингу з розрахунком рівня інноваційно-маркетингового потенціалу на
світові ринки, - зовнішні та внутрішні.
Зовнішні фактори: конкуренція, стійкий
попит на нововведення, виробничо-технічні визначають рівень залежності підприємства від зовнішнього середовища.
Серед внутрішніх факторів можна виділити кілька найважливіших (рис.3).
Крім розглянутих факторів, на рівень
сприйнятливості промислових підприємств до нововведень впливає і характер
нововведення власності технології чи
продукту, які розглядаються як набір певних властивостей, що дадуть переваги
користувачам, набір вигод, які одержить
підприємство, як користувач нововведення.
Таким чином, на рівень сприйнятливості нововведень мають вплив як характер нововведень, рівень його радикальності, життєвий цикл, рівень економічного потенціалу, в тому числі важливої
складової – інноваційно-маркетингового потенціалу, так і параметри підприємства, яке здійснює інновацію в умовах
світових ринків.

Висновки
Таким чином, оскільки на сьогодні
успіх промислового підприємства на світовому ринку залежить від комплексу
складових як конкурентоспроможна
продукція, наявність ефективної системи розподілу, фінансова стійкість, ефективна маркетингова підтримка, однак
базисом залишається внутрішня можливість підприємства створити такий інноваційний продукт, який буде рентабельним на ринках багатьох країн.
Отже, промисловим підприємствам,
які прагнуть випускати продукцію конкурентоспроможну не тільки на національному, але і на світовому ринку необхідно приділити уваги внутрішнім бізнес-процесам в підприємстві, а саме
формуванню ІМП.
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ІННОВАЦІЙНА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА:
СУЧАСНІ ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ОЛЕНА ПРИГАРА,
к.е.н., асистент кафедри міжнародної економіки
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Ефективна інноваційна діяльність є
основою успіху будь-якої країни, галузі
та підприємства сьогодні. Інноваційна
економіка, економіка знань забезпечують світову першість провідним країнам
світу, які її створюють. Ефективний розвиток будь-якого підприємства за сучасних умов зростаючої конкуренції та
насиченості більшості ринків неможливий без впровадження інновацій. Сучасні ринкові умови стимулюють підприємства до пошуку нових ефективних методів роботи. Інновації дають змогу підприємствам набути конкурентних переваг у жорсткому конкурентному середовищі та зайняти стійкі позиції на ринку1.
Найбільш інноваційними галузями
світу є галузі виробництва електроніки та
комп’ютерної техніки, автомобільна

галузь та охорона здоров’я (рис.1) [8]. Це
галузі, в яких витрати на інноваційні розробки є найбільшими. Це пов’язано з
високим рівнем конкуренції у цих галузях, що відповідно призводить до того,
що інновації стають ключовим фактором
успіху підприємств і забезпечують підприємствам конкурентні переваги.
Головною метою інноваційної політики є формування умов для створення і
збереження тривалих конкурентних
переваг підприємства. Загальна стратегія
розвитку підприємства визначає напрям
інноваційної діяльності, впливає на
вибір форм її організації. Розроблення
стратегії як довгострокової моделі розвитку підприємства спирається на його
внутрішній потенціал і здійснюється з
урахуванням обмежень зовнішнього
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Розглянуто можливості формування інноваційної політики підприємства використовуючи ідею аналізу ланцюга створення вартості на підприємстві. Розглядаючи інновації
як засіб досягнення конкурентних переваг підприємства, запропоновано розглядати
можливість створення цих переваг за рахунок впровадження різних типів інновацій на
різних ланках даного ланцюга.
Ключові слова: інновація, інноваційна ідея, інноваційна політика, ланцюг створення
вартості.

1

Питання інноваційного розвитку підприємств підіймаються у численних наукових працях таких вітчизняних та зарубіжних авторів:
Александров В.В., Бажал Ю.М., Друкер П., Завлін П.Н., Ілляшенко С.М., Кузьмін О.Є., Пересада А.А., Фатхутдинов Р.А., Черваньов Д.М.,
Чухрай Н.І, ін. У літературі висвітлюються підходи до формування інноваційних ідей, моделі розвитку інновацій, напрямки реалізації
інноваційних проектів на підприємствах. Зважаючи на зростаючу актуальність інноваційної діяльності за сучасних умов господарювання,
подальшої розробки вимагають питання формування інноваційної політики підприємств.
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Програмнне
забезпечення 8%

аерокосмічна
галузь 4%

інші 5%

електроніка та
комп’ютерна
техніка 28%

Хімічна
промиловість 7%

промислове
виробництво 10%
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автомобільна галузь
15%

42

охорона здоров’я
22%

Рис. 1. Витрати на науково-дослідні роботи у світі за галузями народного господарства, 2011р.

середовища та тенденції їх змін у прогнозуванні майбутнього.
Реалізація інноваційних рішень можлива за умови виваженої інноваційної
політики, яка формує умови залучення
до інноваційної діяльності певних функціональних служб підприємства. Так,
своєчасне розпізнавання нових вимог
забезпечується кваліфікованими маркетинговими дослідженнями, за результатами яких визначають напрями інноваційних змін і окреслюють завдання у
сфері науково-технічних та конструкторсько-технологічних робіт. Реалізація
інноваційної політики потребує формування розвинутого механізму управління
інноваційним розвитком підприємств,
який охоплює всі питання виробничої,
комерційної, науково-дослідної, постачальницької діяльності господарського
суб'єкта.
Розглядаючи інновації як засіб досягнення конкурентних переваг підприємства, можна розглядати можливість створення цих переваг за рахунок реалізації
різних типів інноваційних заходів на різ-

них ланках “ланцюгу створення вартості” запропонованого М.Портером [6,
с.59-62]. Цей ланцюг відображає процес
створення вартості на підприємстві та
складається з різних елементів основних
і допоміжних (підтримуючих) процесів.
До основних елементів належать: вхідна
логістика, виробництво, вихідна логістика, маркетинг і продаж, обслуговування.
До допоміжних функцій належать:
інфраструктура компанії, матеріальнотехнічне забезпечення, розвиток технології, управління трудовими ресурсами.
Кожен з цих процесів у ланцюгу цінностей є потенційним джерелом конкурентної переваги та може розглядатись як
напрям формування інноваційної політики підприємства. Розглянемо можливі
напрями формування інноваційної політики підприємства за наведеними елементами.
Розглядаючи інфраструктуру компанії,
при розгляді можливостей покращення
конкурентних позицій та можливих
напрямків формування інноваційної
політики за цим елементом перегляда-
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Прикладом розвитку технологій може
бути інноваційне співробітництво, яке
набуває значних темпів сьогодні у багатьох галузях народного господарства у
відповідь на зростаючу конкуренцію на
ринках та зростаючі витрати на науководослідні роботи. Інноваційні альянси є
вагомим інструментом реалізації інноваційної політики підприємств в рамках
високотехнологічних галузей. Яскравим
прикладом є створення альянсу «Молекулярне проектування у медицині» компаніями «Bayer Schering Pharma AG»,
«Boehringer Ingelheim Pharma GmbH &
Co. KG», «Carl Zeiss AG», «Karl Storz &
GmbH Co. KG» і «Siemens AG». з метою
пошуку нових засобів діагностики і
вивчення біологічних процесів на клітинному та молекулярному рівнях. Бюджет досліджень цього альянсу складає
близько 900 млн. євро [7].
Провідні автомобільні виробники
об’єднують зусилля у сфері науководослідних робіт з проблем безпеки конструкцій автомобілів і зниження рівня
токсичності відпрацьованих двигуном
газів. Так компаніями «Renault», «Peugeot», «Daimler», «Citroen», «Fiat», «Volkswagen» створено організацію «ККМК»,
до функцій якої належить забезпечення
обміну НДДКР, збільшення бюджетів на
наукові дослідження у сфері безпеки,
досягнення у державах ЄС більшої уніфікації технічних вимог безпеки європейських автомобілів [3].
Розглядаючи управління трудовими
ресурсами як один з напрямів формування інноваційної політики підприємства,
слід зосередити увагу на можливості
збільшення рівня інноваційності програм по підбору кадрів, застосування
провідних схем навчання та періодичної
атестації персоналу. Обов’язковими для
багатьох компаній є періодичне проходження різного роду тренінгів для пра-
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ється стиль керівництва, система управління та планування на підприємстві.
Сьогодні набувають поширення сучасні
інноваційні концепції управління –
концепція Lean Management (Ощадне
управління), Total Quality Management
(Комплексне управління якістю), Business Process Reingineering (Реінженіринг
бізнес-процесів), Change Management
(Менеджмент змін), Benchmarking (Бенчмаркинг), Time Business Management
(Управління бізнес-часом) [5, c.52-66].
Наприклад, виробнича система в автомобільній корпорації Toyota Motors Toyota Production System (TPS) орієнтована на повне виключення втрат і базується на принципі "точно в час" з використанням засобів передачі інформації
"КАNBAN". Сутність цієї системи полягає в тому, що всі виробничі підрозділи
заводу постачаються матеріальними
ресурсами лише в тій кількості і до такого терміну, який необхідний для виконання замовлення підрозділу споживача
[2].
Попереднім кроком до застосування
виробничої системи TPS стає повна ідентифікація втрат: втрати через надвиробництво; втрати часу через очікування;
втрати при непотрібному транспортуванні; втрати через зайві етапи обробки;
втрати через зайві запаси; втрати через
непотрібні переміщення; втрати через
випуск дефектної продукції. Усунення
цих втрат може значно підвищити ефективність роботи підприємства.
Розвиток технологій як засіб визначення перспективних напрямків створення і подальшого розвитку конкурентних переваг підприємства, передбачає
здійснення науково-дослідних розробок
у сфері виробництва, продажу, сервісу,
досліджень та ін. Тобто передбачає готовність до технологічних новацій у будьякій сфері діяльності підприємства.
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цюючого персоналу. Провідні компанії
мають власні навчальні центри та центри
атестації кадрів.
Підприємство може підвищити рівень
власних конкурентних переваг, а також
формувати елементи власної інноваційної політики шляхом вдосконалення
системи роботи з постачальниками.
Наприклад, провідні автовиробники
сприяють підвищенню рівня конкурентоспроможності своїх постачальників.
Компанія «Toyota Motors» розробила
систему стимулів для постачальників
щодо інвестування у спеціалізоване
обладнання, підвищення кваліфікації
працівників, що створює обопільні
довгострокові вигоди.
Інновації можливі у постачанні ресурсів, перевезенні вантажів, складуванні,
зберіганні і управлінні запасами. Логістичні комунікації є важливою сполучною
ланкою в логістичних системах. У діяльності складів застосовують автоматизовані транспортно-складські системи
(AS/RS), відомі як «автоматизований
склад» [2]. До управлінських інновацій,
які застосовуються у логістиці відносять і
аутсорсинг, відповідно до якого виконання неключових функцій компанії покладається на зовнішню (третю) сторону, що
представляє собою спеціалізованого
професійного провайдера послуг.
Інноваційні ідеї можуть з’явитись при
аналізі можливих шляхів вдосконалення
процесів обробки, збирання, обслуговування обладнання та тестування виробів.
Наприклад, компанії «Ford», «Audi»,
«BMW», «General Motors», «Daimler AG»
та «Volkswagen» беруть участь у чотирирічній дослідницькій програмі німецького уряду за назвою «Safe Intelligent Mobility – Testfield Germany». Її завдання
полягає у випробуванні інтелектуальних
автомобільних систем, які дозволяють
збільшити безпеку дорожнього руху, а

також вироблення єдиного стандарту для
технологій «спілкування» машин один з
одним. Інвестиції в даний проект досягають 65 мільйонів доларів. Серед новинок, випробовуваних автовиробниками,
представлені системи, що дозволяють
інформувати водіїв про небезпеки на
дорозі та про екстрене гальмування
попереду їдучих автомобілів, що перебувають поза зоною видимості. «General
Motors» зараз розробляє систему, здатну
визначати місце розташування пішоходів
за допомогою Wi-Fi сигналу, який видають смартфони пішоходів [1].
Важливими елементами формування
інноваційної політики підприємства є і
вихідна логістика, маркетинг та продаж,
які досить часто застосовуються як засоби підвищення власних конкурентних
переваг підприємств. Мова йде про
пошук можливостей скорочення часу
між одержанням замовлення та відправкою продукції споживачу, впровадження
інноваційних логістичних технологій,
маркетингових заходів та технологій
обслуговування споживачів.
На сьогодні серед логістичних технологій у дистрибуції поширення набули
системи Efficient consumer response
(ефективна реакція на споживача), QR
(швидка реакція) [2]. Поширення набувають і CRM-системи – системи управління взаємовідносин з клієнтами, прикладне програмне забезпечення для
организаций, з метою автоматизації
стратегій взаємодії із замовниками,
збільшення рівня продажів, оптимізації
маркетингу і покращення обслуговування клієнтів шляхом збереження інформації про клієнтів та історії взаємовідносин з ними. На етапі маркетингу і продажу компанії намагаються покращувати
стандарти обслуговування клієнтів,
застосовують різні методи просування
продукції та формування іміджу марки.
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Важливим напрямком формування
інноваційна політики сьогодні є сервіс.
Більшість компаній в Україні, які є торгівельними представниками іноземних
підприємств, активно використовують
даний елемент, зважаючи на те, що він
стає одним з найважливіших елементів
досягнення їх конкурентних переваг.
Інноваційні рішення можливі у сферах
підтримки клієнтів, налаштування,
навчання, постачання запасних частин.
Прикладом можуть бути пропозиції по
обслуговуванню, які пропонують провідні автовиробники. Більшість з них мають
власні сервісні центри оснащені новітнім
обладнанням для проведення діагностики технічного стану автомобіля, здійснення робіт щодо технічного обслуговування та ремонту. Крім того, компанії
розробляють програми лояльності клієнтів. Наприклад, компанія «Ніссан Мотор
Україна» пропонує програму надання
швидкої технічної допомоги власникам
автомобілів цієї марки, і у випадку необхідності, безкоштовної евакуації до найближчого дилерського центру на всій
території України [4].
Описаний вище підхід до формування
інноваційної політики підприємства
передбачає застосування комплексного
підходу до пошуку можливих сфер
виникнення інновацій на підприємстві.
Головним завданням при пошуку джерел
формування інноваційних ідей шляхом
аналізу складових ланок ланцюга створення вартості є здійснення ґрунтовного
моніторингу внутрішнього середовища
діяльності підприємства та зовнішнього
середовища ринку.
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Анотація. Розвинені країни здійснюють послідовну політику щодо створення національних і наднаціональних логістичних систем, які базуються на мультимодальних логістичних центрах регіонального, національного та наднаціонального значення, що є основою логістичного середовища. Для країн ЄС характерним є створення загальноєвропейської наднаціональної логістичної системи, що забезпечує внутрішній економічний розвиток, а також ефективну інтеграцію у світовий економічний простір.
Ключеві слова. Глобальні логістичні системи, транспортно-логістичні послуги, експорт, міжнародна торгівля, логістичні послуги.

Вступ та постановка проблеми
Розвиток світового ринку логістики
визначається досить суперечливими тенденціями. Будучи складовою інфраструктурного сектору міжнародної економіки, світовий транспортно-логістичний
комплекс перебуває в залежному положенні від галузей матеріально-речового
виробництва. Тому кризові явища у
виробничій сфері не можуть не позначатися на світовому ринку логістичних
послуг. Водночас логістичний ринок сам
виступає чинником інтенсифікації та
оптимізації виробництва. Тому виробничий сектор і сектор транспортно-логістичних послуг взаємопов’язані складним
чином, однак мають дещо відмінну один
від одного динаміку та тенденції розвитку.

Аналіз останіх досліджень
Дослідник С. Саркісова [3,C.16-17]
вважав, що ринок логістичних послуг
нині перебуває на стадії фундаментальних змін, які суттєво впливають на роль і
масштаби діяльності його учасників та
структуру їх взаємовідносин. Також цією
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проблематикою займались такі вчені, як
Д. Уотерс, В. Лукинский, В. Сергеев, В.
Васильців.

Виклад основного матеріалу
На початку третього тисячоліття світовий ринок транспортно-логістичних
послуг оцінювався більше ніж у 1 трлн
дол. США, що становить близько 4 %
глобального ВВП [00, С. 68]. Розвиток
галузі в найближчі роки визначається
динамікою зростання світової промисловості та торгівлі, а також розширенням
глобальних мереж дистрибуції. Існує два
найважливіші чинники, що стимулюють
розширення операцій провідних логістичних провайдерів, насамперед щодо
експансії на нові ринки. Це вступ Китаю
у ВТО, що надало могутній імпульс розвитку світової торгівлі, та розширення
Євросоюзу з введенням нових країн у
транс’європейські виробничі, торговельні та транспортні мережі. Унаслідок
цього світовий ринок транспортнологістичних послуг розвивається досить
динамічно (рис. 1).
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Як бачимо з рис. 1, у 2008 році відбулося суттєве зниження темпів приросту світового ринку транспортно-логістичних
послуг. Ця тенденція продовжувалася й у
2009 році і проявилася зменшенням
обсягів ринку в абсолютному вираженні,
порівняно з попереднім роком. Передусім це пов’язано з кризовими явищами в
економіці США та країн Європи, які є
найбільшими регіональними сегментами
міжнародного ринку транспортно-логістичних послуг. Ще одним чинником,
який зумовив суттєвий негативний спад
на розглядуваному ринку слід вважати
зменшення обсягів міжнародної торгівлі
в 2009 році .
У 2010 році розвиток світового ринку
транспортно-логістичних послуг відзначався позитивною динамікою. Зростання
відбувалося переважно за рахунок відновлення вантажопотоків з країн Азії до
Європи, Північної та Латинської Америки, що надзвичайно зменшилися за
2008–2009 рр. Крім того, в 2010 році
спостерігалося стабільне збільшення
імпорту сировини й інвестиційних товарів в азіатсько-тихоокеанський регіон .
Проаналізуємо товарну структуру експортного виробництва (табл. 1).
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Дані, подані в табл. 1, демонструють,
що в ХХІ столітті найбільшу питому вагу
в світовому експорті займають промислові товари, хоча їх динаміка у посткризовий період (після спаду в 2009 році)
поступається динаміці мінеральних
корисних копалин і сільськогосподарської продукції. Це також вказує на те,
що добувна промисловість і сільське господарство стають дедалі більш експортно-орієнтованими.
У виробництві промислової продукції
найбільш
експортно-орієнтованими
галузями є хімічна промисловість,
виробництво офісного та телекомунікаційного
обладнання
(зокрема
комп’ютерної техніки), автомобілебудування. Металургійна та легка промисловість мають меншу питому вагу, проте
експорт цих галузей у 2011 році зростав
вищими темпами, ніж експорт продукції
хімічної промисловості та офісного і
телекомунікаційного обладнання. Втім у
кожному регіоні складається власна
структура експортоорієнтованого виробництва (табл. 2). Так, структура зазначеного виробництва у регіонах Північної
Америки та Європи подібна: експортується переважно продукція переробної
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Рис. 1. Обсяги та динаміка світового ринку транспортно-логістичних послуг
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Таблиця 1
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Товарна структура світового експорту
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Таблиця 2
Товарна структура експорту за регіонами у 2011 році
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переважно європейським регіоном і
регіоном Середнього Сходу. Експортноорієнтоване виробництво продукції
переробної промисловості локалізовано
переважно в Європі та Азії. Причому Азія
є найбільшим у світовому масштабі експортером текстилю, одягу, офісного та
телекомунікаційного обладнання, а
Європа – експортером продукції хімічної
промисловості та автомобілебудування.
Країни СНД як регіон локалізації експортоорієнтованого виробництва відіграють помітну роль у експортному
виробництві заліза та сталі, а також
нафти та нафтопродуктів, однак роль
зазначеного регіону є нижчою, ніж
Середнього Сходу та Європи в експорті
нафти та нафтопродуктів, Європи та Азії
– в експорті заліза та сталі.
Як бачимо, експортно-орієнтоване
виробництво локалізовано в трьох географічних регіонах: Європі, Азії та Північній Америці. Одним з вагомих чинни-
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промисловості, зокрема хімічної та автомобілебудування. В експорті Північної
Америки дещо більша частка офісного та
телекомунікаційного обладнання, ніж у
Європі. У країнах СНД, Африки та
Середнього Сходу основу експорту становить продукція добувної промисловості. Експорт регіону Азії також (як у Північній Америці та Європі) формується
переробною промисловістю, однак у ній
найбільш експортно-орієнтованим є
виробництво офісного та телекомунікаційного обладнання.
Представляє також науковий інтерес
географічна локалізація експортно-орієнтованого виробництва за основними
товарними групами світового експорту
(табл.3). Згідно з даними таблиці можна
дійти висновку, що основними регіонами
локалізації експортоорієнтованого сільськогосподарського виробництва є
Європа і меншою мірою – Азія. Експорт
добувної промисловості забезпечується

Джерело: розраховано автором згідно з даними [201]
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ків такої географічної структури експортно-орієнтованого виробництва є високий розвиток регіональних сегментів світового ринку логістики.
Головною тенденцією розвитку світового ринку транспортно-логістичних
послуг є збільшення питомої ваги логістичного аутсорсингу.
Логістичні функції, які найчастіше
передаються в аутсорсинг у міжнародній
практиці. Транспортні компанії, сферою
діяльності яких є логістичний аутсорсинг, беруть на себе виконання багатьох
важливих завдань: розроблення маршруту вантажоперевезень, забезпечення
складського обслуговування, вибір логістичних схем перевезення вантажу тощо.
Доручення цих завдань спеціалізованим
логістичним компаніям є набагато вигіднішим за самостійне їх виконання, що й
зумовлює розвиток логістичного аутсорсингу.

Висновки
Отже, зазначимо, що з розглядом світового ринку логістичних послуг можна
виявити домінуючу тенденцію – зростання аутсорсингу та концентрацію в так
званій «логістичній тріаді»: перший
полюс – країни ЄС, другий – США та
Канада; третій – Японія, Сінгапур, Гонконг, Південна Корея та Китай, Індія і
Таїланд. Функціональними трендами
розвитку міжнародного ринку логістичних послуг є: глобалізація діяльності
компаній-клієнтів; укрупнення логістичних компаній за рахунок операцій зі

злиттів і поглинань; зростання ролі
інформаційних технологій у логістиці та
SCM; відхід від спеціалізованих послуг і
концентрація на наданні закінчених і
комплексних логічних рішень у ланцюгах постачань; інтенсивний розвиток
мультимодальних перевезень; збільшення частки 3PL-провайдерів.
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ПОЧЕМУ ФАРМА ДОЛЖНА БЫТЬ УМНОЙ?
ТАТЬЯНА КУЗЬМИНА,
маркетолог, Фармацевтическая Ассоциация Lege Artis

31 января в гостеприимном Концерт-Холле «ОАЗИС» состоялся 1 Маркетинговый
Форум «Умная Фарма».
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ческих компаний. В отличие от стандартных форумов и конференций, в «Умная
Фарма» были 3 поединка, презентация
Премии Pharma Awards и выступления 28
спикеров, ранее не принимавших участия в мероприятиях для специалистов
фармацевтического рынка. Рекламные
агентства, продвинутые маркетологи с
других рынков, и компании с других
рынков – обычно не привлекались, и
таким образом, руководители фармацевтических компаний и маркетинг-специалисты фармрынка не имели возможности узнать о новейшем бенчмаркинге с
других рынков, о мировых тенденциях в
современном маркетинге и о лучших
практиках работы компаний и рекламных агентств как на различных рынках,
так и с Фармой. В рамках Форума прошли 3 Поединка: «Кто главнее: маркетинг vs продажи?», «Чудо упаковочного
мастерства», «Какой промоции быть и
как правильно покупать лекарства»,
которые вызвали особый интерес участников и настоящие баталии. Например,
оказалось, что врачам нужно: несколько
не то, с чем приходят к ним фармацевтические компании, также - как отметили
специалисты по продажам: хотелось бы
чаще видеть специалистов по фарммаркетингу на визитах и на продуктовых
презентациях «в полях».
В этом материале я хочу рассказать о
выступлениях некоторых спикеров
«Умной Фармы».
На 1 Маркетинговом Форуме первый
модуль – «аудиторский» и он был представлен докладами маркетинговых
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Цель Форума заключалась в том,
чтобы способствовать развитию фармацевтического рынка Украины за счет
инноваций, лучших маркетинг-практик
и повышения эффективности маркетинговой деятельности компаний. Организаторами 1 Маркетингового Форума
«Умная Фарма» выступили Фармацевтическая Ассоциация Lege Artis и КОМКОН Фарма Украина. Форум посетили
руководители фармацевтических компаний, директора по маркетингу и продажам, и продвинутые маркетологи фармкомпаний - продакт-менеджеры,
бренд-менеджеры. 1 Маркетинговый
Форум «Умная Фарма» поддержали:
Украинская Ассоциация маркетинга,
Европейская Бизнес Ассоциация, МИБ,
Ассоциация
АIPM,
Ассоциация
АPRAD,Ассоциация МАМИ, Маркетинг
Клуб «Marketing Jazzz», клуб «B2B
Ukraine», Чартерный институт маркетинга и Чартерный институт PR,
ADVERTIZING SCHOOL, ЮК «Правовой Альянс» и ведущие рекламные агентства Украины. С 9 утра до 8 вечера гости
1 Маркетингового Форума имели возможность принять участие в очень насыщенной программе, вступить в дискуссии с коллегами и спикерами, поделиться мнениями, принять участие в Поединках Форума. Этот проект был проведен
впервые и явился действительно уникальным, так как дал возможность получить современные маркетинговые знания и множество новых идей для развития продуктов фармацевтики/парафармацевтики и для развития фармацевти-
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исследовательских компаний.
Ведь без анализа необходимых данных,
работа маркетолога, да и всей компании может оказаться неэффективной.
Открыла этот модуль Ирина Викторовна Лылык, Генеральный директор Украинской Ассоциации Маркетинга, зам. главного редактора журнала «Маркетинг в
Украине».
Как правило, для выведения продукта
на рынок, необходимо в первую очередь
оценить и исследовать потребителя,
рынок и тот сегмент рынка, где планируется осуществлять продажи нового продукта. Поэтому в своем выступлении
Ирина Викторовна привела ряд фармацевтических компаний, которые принимают решение на базе маркетинговых
исследований. И это действительно те
компании, которые занимают лидирующие позиции на фармрынке. В работе
этих компаний есть определенные специфические нюансы, ведь решение о
покупке лекарственных средств принимает пациент, а рекондантом - назначателем лечения – является врач. Во-вторых, присутствуют некоторые ограничения на законодательном уровне. Интересным моментом выступления было
представление рейтинга маркетинговых
исследовательских агентств, где в ТОП10 кроме различных непрофильных маркетинговых исследовательских агентств,
входит и в т. ч. специализированое агентство Medical Data Management. Ирина
Викторовна предложила классификацию
маркетинговых методик.
В первую очередь Treat Flow - определение специалистов, вовлеченных в
рекомендацию продукта, изучение процесса диагностики, оценка доли не диагностированных пациентов. Product Flow,
где идет изучение критериев выбора
группы и препарата, оценка места существующего продукта на рынке. Через
Concept Flow определяют наиболее важные характеристики препарата, оценивают концепции нового продукта. В Promo
Flow специалисты изучают процесс

рекомендации препарата, тестируют
промоматериалы, выбирают оптимальный Key message и имидж.
Какие же критерии выбора провайдера
маркетинговых исследований предложила Ирина Викторовна? Было акцентировано внимание на наличии базы данных
врачей и фармацевтов, что даст возможность репрезентативную выборку, обеспечить точности экстраполяции и дополнительный контроль данных. Также при
выборе компании-провайдера надо уделить внимание его экспертным возможностям в области фармацевтического
рынка, возможности говорить с агентством на «одном языке», чтобы интервьюеры в этом агентстве были с медицинским или фармацевтическим образованием. Маркетинговое исследовательское агентство, которое вы выбираете должно использовать современные технологии, а именно, - обеспечить автоматизацию исследовательских процессов,
современные системы бизнес аналитики.
Еще одним немало важным фактором при
выборе агентства, должно быть наличие в
нем социологов и маркетологов.
Илья Костин, партнер ЮК «Правовой
Альянс», адвокат, патентный поверенный
Украины, в своем выступлении на 1 Маркетинговом Форуме «Умная Фарма» рассказал об инструментах защиты интеллектуальной собственности в работе маркетолога. Маркетолог в своей работе
сталкивается с данными объектами на
каждом шагу. Проблема, по словам Ильи
Костина, состоит в том, что многие
отличники маркетинг - отделов не знают
какие возможности и преимущества
существуют у них для продвижения продуктов на рынке с помощью этих инструментов. Как известно, главная цель –
получение максимальной прибыли,
может быть осуществлена с помощью
индивидуальных достижений маркетолога. Но как же защитить свою интеллектуальную собственность? Как сделать
так, чтоб твоим умом и идеями не заработали деньги конкуренты? В работу
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идеи, защищать их, и блокировать от
воздействий конкурентов.
Андрей Горбатенко, советник ЮК «Правовой Альянс» на 1 Маркетинговом Форуме «Умная Фарма» начал свое выступление с разграничения юристов на своих и
чужих. Как он сказал, юристы, это люди,
которые создают проблемы. Но самые
большие проблемы создают не свои
юристы, а чужие. Так как роль юристов
сегодня возросла. Это связано с нововведениями в государственном законодательстве. А именно с ограничениями: что
мы можем, и что нам запрещено делать в
рекламе фармацевтической продукции.
В своем выступлении юрист осветил
ограничения и возможности промоции
при нынешнем законодательстве. А это в
первую очередь возможность продвигать
продукты, которые нельзя рекламировать. Так, например, разрешенной является информация о товаре в месте продажи, дистанционная информация о товаре, индивидуальная информация, частное объявление некоммерческого
характера.
А. Горбатенко были представлены
креативные решения, на которые сейчас
на фармрынке появился спрос. Например, опровержение недостоверной
информации, новости, ассоциативный
образ. По словам А. Горбатенко, юристы
должны становиться креативными. Ведь
дело в том, что от юриста не ждут сегодня простого ответа: соответсвует рекламный материл законодательству, или нет, а ждут толкового предложения. Следовательно предложения юристов должны
отличаться креативом.
В следующих публикациях мы продолжим информацию о выступлении Дины
Онищенко, творческого директора и
управляющего рекламного агентства
«PASSPORT» и Оксаны Добрянской, директора по развитию бизнеса
RAM
360°Agency.
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маркетолога входит много движущих
продукт факторов. Это в первую очередь
и слоган, и упаковка, и ТМ. На этих составляющих было акцентировано внимание докладчика. А так как фармацевтический рынок достаточно специфичен,
И. Костин выделил такие моменты: это
нынешние ограничения в законодательстве, которые закрывают путь продвижение для многих продуктов через прямую
коммуникацию с потребителем. Таким
образом, остается меньше путей достижения цели бизнеса. Изначально продукт разрабатывается с «0». При этом
важно знать и помнить, что идея может
быть ловко использована вашими же
конкурентами. Неприятно, правда? На
Форуме Илья Костин предложил решение для таких случаев. Оно начинается с
регистрации права интеллектуальной
собственности (торговые марки, слоганы, упаковки и т.д.). Далее нужно вести
строгий учет объектов права интеллектуальной собственности. Проводить анализ наименований зарегистрированных
лекарственных средств, регулярный
мониторинг наименований лекарственных средств поданных на регистрацию,
зарегистрированных торговых марок и
выпускаемых упаковок. Не забывать и об
анализе слоганов, рекламных материалов, распространяемой конкурентами
информации. Для защиты нарушенных
прав необходимо: во-первых приостановить или запретить регистрацию лекарственного средства. Также возможно,
запретить использовать подобные названия, бренды, слоган, внешний вид
лекарственного средства - упаковку,
приостановить таможенное оформление
товара нарушающего права интеллектуальной собственности. Во всех этих случаях правосуд установит Антимонопольный комитет Украины или суд, как
конечная инстанция. И в заключении, И.
Костин сказал, что маркетологи принимают одно из главных решений в компании, от них зависит все, они «рождают»
спрос. Поэтому нужно хранить и лелеять
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Как быть в ситуациях, когда у компании есть потребность в построении
своей целостной системы обслуживания
на базе контакт-центра, но нет для этого
необходимых ресурсов, как финансовых, так и человеческих?
Можно пойти по очень популярному
сегодня пути – построить систему
обслуживания с помощью аутсорсингового Контакт–центра. Очень удобно,
когда работу с клиентами проводят специально обученные этому люди, и при
этом Вам не надо думать о персонале,
покупать техническое решение Кон-

такт-Центра, организовывать помещение и прочее.
Но всегда ли Вы можете быть уверенными в качестве того, что делается не
Вашими руками? Особенно этот вопрос
актуален тогда, когда качество работы с
обращениями Ваших потенциальных и
существующих клиентов является одной
из ключевых составляющих успеха
Вашего бизнеса.
Ответ на этот вопрос даст Вам облачное решение «Контакт-Центр по требованию».
«Контакт-Центр по требованию» - это
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Какие же все-таки преимущества дает
«Контакт-Центр по требованию»?
1. Отсутствие капитальных затрат и
затрат на поддержку
Все, что нужно для запуска услуги это сотрудники, компьютеры на их
рабочих столах, Интернет, подключенный к этим компьютерам. Ну и
конечное же, Ваше желание обслуживать своих клиентов качественно. Техническая сторона вопроса закрывается провайдером услуги.
2. Скорость внедрения и обновление
технологии
Облачное решение «Контакт-Центр
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по требованию» с любым количеством рабочих мест может быть развернут в течение одного часа. Пользуясь
данной услугой, Вы имеете доступ к
самым новым функциям современных Контакт-Центров первыми, что
позволит Вам идти впереди всего
рынка
Так же, решение делает возможным
привлечение к работе с клиентами тех
Ваших сотрудников, которых раньше
нельзя было привлечь в силу их территориальной удаленности (территориально распределенный Контактцентр).
3. Высокая продуктивность сотрудников и контроль
Теперь Ваши сотрудники не только
будут принимать входящие звонки, но
и, благодаря мультимедийности
решения, работать со всеми каналами
коммуникаций по единым правилам в
рамках одной системы. Кроме звонков, теперь это могут быть видеозапросы, чат, электронная почта, Web
запросы, СМС. «Контакт-Центр по
требованию»
дает
возможность
достичь лучшего контроля бизнеспроцессов благодаря набору отчетов и
сбору статистики.
4. Информационная безопасность
Это очевидное преимущество, о котором нельзя не упомянуть. В отличие от
аутсорсинговых Контакт-Центров, вся
информация остается внутри компании
и обрабатывается по тем правилам,
которые Вы сами создали.
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предоставление клиенту в аренду удаленных рабочих мест с мощным функционалом Контакт-Центра, необходимого для качественного обслуживания
обращений клиентов, от функций
управления очередями звонков и их
приоритезацией, до записи разговоров и
сбора статистики по обращениям. При
этом клиенту нужен только персонал с
компьютерами и подключением к
Интернет.
Контакт-Центр по требованию является ярким примером всемирно известной концепции Software as a Service
(SaaS) – нового подхода в предоставлении ИТ услуг, за которым будущее.
«Контакт центр по требованию» как
услуга только появился на рынке стран
СНГ, но по всему миру уже широко
используется, и такие клиенты услуги,
как Samsung, Sony, British Telecom, Land
Rover, BASF, Air France только являются
доказательством ее преимуществ.
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ІРИНА ЛИЛИК,
генеральний директор ВГО “Українська асоціація маркетингу»,
Національний представник ESOMAR в Україні
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ESOMAR1 щорічно проводить дослідження розвитку галузі. Кожен з Національних
представників ESOMAR відповідає на масивну анкету щодо розвитку галузі маркетингових індустрій в його країні, та надає свої відповіді та коментарі в штаб-квартиру. В
свою чергу в кожній країні відбувається дослідження розвитку галузі, коли компанії відповідають на анкети, які їм надсилають Національні представники. Як правило, Національний представник ESOMAR – це президент або генеральний директор відповідної
фахової асоціації в країні.
Кожен рік Україна приймає участь у такому дослідженні. В даній статті ми намагалися окреслили основні тенденції розвитку галузі в світовому масштабі, спираючись на
публікації ESOMAR, які подані в щорічному звіті «Global Market Research».

Загальні тенденції
За даними ESOMAR оборот глобального ринку маркетингових досліджень в
2011 році становить 33,5 млрд. дол.,
ринок показує щорічне зростання на
3,8%, або 0,4% зростання з врахуванням
фактору інфляції. Це говорить про стабільність ринку в глобальному сенсі,
однак, як підкреслюють дослідники,

існує великий розрив між країнами, який
обумовлений різними подіями в політичному та економічному житті цих країн.
У 2011 році загальні обороти ринків
маркетингових досліджень зросли в 51
країні. Тенденції щодо зменшення обсягів ринку показали 32 країни. У Північній Америці, яка вже в 2010 році показала, що почалося відродження ринку маркетингових досліджень після значної

1

ESOMAR – світова організація яка сприяє кращому дослідженню ринків, споживачів та суспільства. Об’єднує понад 4900 членів в більше ніж
130 країнах. Метою ESOMAR є просування цінностей досліджень – маркетингових, соціологічних, досліджень громадської думки – які вивчають
питання, що допоможуть приймати ефективні рішення. www.esomar.org.
В Україні в 2012 році до ESOMAR вступило 26 дослідників:Олександр Іванченко, директор з досліджень, Перша Рейтингова Система, Олександр
Федоришин, директор компанії ГФК ЮКРЕЙН, Анна Добривечір, заст. генерального директора, керівник направлення постійних досліджень,
компанія TNS в Україні, Артур Герасимов, генеральний директор групи компаній «Українська Маркетингова Група», Володимир Паніотто,
компанія КМІС, Дмитро Аграчов, директор компанії Український Маркетинговий Проект, Дмитро Гайдук, генеральний директор КОМКОНУкраїна, Євген Зав’ялов, директор з маркетингу MarketSense Ukraine, Олена Житник, маркетинг - директор компанії InMind, Олена Кононова,
генеральний менеджер компанії Таргет груп ЛТД, Іван Любарский, керуючий директор компанії Innovative Research Solutions, Іван Федорищенко,
Ірина Лилик, національний представник ESOMAR в Україні, генеральний директор Української Асоціації Маркетингу, заст. головного редактора
журналу «Маркетинг в Україні», Ірина Панталій, заст. генерального директора компанії TNS в Україні, Надежда Попова, генеральний директор
компанії Міжнародний маркетинг-центр (Харків), Наталя Бухалова, заст. генерального директора групи компаній «Українська Маркетингова
Група», Микола Чурилов, генеральний директор TNS в Україні, Оксана Плєскова, генеральний директор MarketSense Ukraine, Ольга Невінчана,
менеджер з методології та аналітики iVOX Ukraine, Светлана Вінославська, заст. генерального директора, керівник направлення Ad hoc
досліджень, компанія TNS в Україні, Сергій Даскелу,президент компанії Action Data Group, Сергій Лях, директор компанії MEMRB-UMG, Станіслав
Чиглинцев, генеральний директор MASMI Україна, Тетяна Желтомирська, Едуард Золотухин, директор компанії Research & Branding Group, Юрій
Щирін, директор Агентства Індустріального Маркетингу.
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Дослідники ESOMAR щодо
регіональних ринків
маркетингових досліджень.
Європейський ринок.
Європа досі вважається одним з найбільших ринків маркетингових досліджень в світі. Вона займає 42% від всього
світового ринку маркетингових досліджень і оборот цього ринку досягає 14140
млн. дол. США. Європа також показує
щорічне зростання, хай і невелике.
Темпи приросту європейського ринку
маркетингових досліджень оцінюються
дослідниками у 1,8%, а з урахуванням
інфляції 1,3%.
Спостереження показують, що рейтинги найбільш зростаючих ринків в
Європі змінюються. Австрія, яка займала
першу позицію в 2010 році, сьогодні
навіть не присутня на діаграмі. Ми тут
також не бачимо Польщі, Італії, Франції,
Португалії та Бельгії. Україна займає 4
позицію у цьому списку, що особливо
важливо та приємно для нас, українських
дослідників. Відсутність більшості країн
в цьому списку пояснюється продовженням економічної кризи та спадів у цих
країнах.

МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ

кризи, обороти ринку досягли позначки
11,2 млрд. дол. США. Латинська Америка, де постійно спостерігався досить
високий темп росту ринку маркетингових досліджень, сьогодні відмовилася від
позиції лідеру в приросту ринку. Хоча
ріст ринку спостерігається в цьому регіоні постійно. Особливе місце тут займає
така країна як Бразилія, яка, незважаючи
на кризу, показує досить високі темпи
росту ринку. Регіон Північної Америки
та Тихого Океану тримають пальму першості щодо оборотів і в 2011 році.
Щодо європейського ринку, який
дослідники називають найбільшим ринком для глобальних досліджень, він
показує зростання на 1,3% з врахуванням
інфляції. При аналізі цієї цифри потрібно вважати, що на результат вплинули
позитивні дані від Скандинавських
країн, Латвії та Болгарії, яка сьогодні є
великим аутсорсинговим центром для
проведення досліджень, і це певним
чином зменшило збитки, які зазнав
ринок через економічні проблеми у
Великобританії та Південній Європі.
Падіння також спостерігалося на Середньому Сході та в Африці.

Рис. 1 Найбільш швидко зростаючі ринки Європи за даними ESOMAR в 2011 р. (%)
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Найбільш цікавим є досвід Латвії2, яка
показує найбільші темпи зростання 59,7%, при цьому не потрібно забувати,
що це невелика країна з населенням
понад 2 млн. мешканців. За Латвією слідує Болгарія (11,2%), яка є сьогодні найбільшим аутсорсинговим центром проведення досліджень, та яка показала найбільше зростання в секторах дослідження
на замовлення держави та роздрібний
аудит. Третє місце посідає Туреччина, яка
показала 10,3% чистого приросту ринку
маркетингових досліджень.
В той же час ринок Іспанії показав
падіння на 8,4%, Італії 2,9%, Греції 9,7%.

8% із збільшенням на 202 млн. дол. Японії, незважаючи на те, що вона зазнала
серйозних пошкоджень від землетрусу у
2011 і наступної ядерної кризи, як і раніше вдається зберегти місце в топ-5, тримаючи 6% частки світового ринку, із
зростанням обороту на 210 млн. доларів .
Великобританія все ще перебуває на
спаді. Сподівання на реабілітацію досі не
виправдалися. Тут спостерігається найменше зростання - лише на 4 млн. дол.
США.

П'ять найбільших ринків
досліджень за даними ESOMAR.

Як і в попередні роки, дослідження
ESOMAR збирає інформацію, яка дозволяє визначити, які країни виступають в
якості координаторів регіональних та
міжнародних проектів. Кількість країн,
які повідомляють про такі проекти збільшується з кожним роком.
У 2011 році, згідно даних ESOMAR,
три країни виступають у якості основного координатора для свого регіону. Сінгапур (Азіатсько-Тихоокеанський регіон)
52% свого обороту формує за рахунок
проектів, які виступають як субпідряди в
інших країнах; Коста-Ріка (Латинська
Америка) 25% відповідно, і Грузія (Центральна та Східна Європа) формує до
40% свого ринку за рахунок саме таких
проектів.
Хоча ці 3 країни - ті, хто виділів вели-

2011 р. не бачив драматичних змін в
п'яти найбільших ринках, які й досі складають дві третини від загального світового обороту дослідження ринку.
Існує невелика зміна в ранжируванні
топових п'яти ринків; США зберігає
свою першу позицію, незважаючи на
невелике зниження на 1 процентний
пункт своєї частки на світовому ринку.
Німеччина, чий зріст залишився у відповідності з очікуваннями, піднялася на
друге місце, перевищивши Сполучене
Королівство, яке на додаток до економічного спаду, побачило також значне
зниження державних витрат.
Франція зберігає свою частку ринку -

Міжнародний субпідряд, проекти
та клієнти

2

Латвія (латис. Latvija), офіційна назва Латвійська Республіка (латис. Latvijas Republika) — держава в Східній Європі, на північному сході Європи.
На півночі межує з Естонією (загальний кордон — 339 км), на сході — з Росією (217 км), на півдні — з Білорусією (141 км) і Литвою (453 км). На
заході омивається Балтійським морем. У вересні 1991 Латвія стала членом ZOPI, в 1992 — членом Всесвітнього банку і Міжнародного валютного фонду, а в 1995 — членом Ради Європи. 29 березня 2004 Латвія приєдналася до НАТО, 1 травня 2004 стала членом Європейського Союзу.
Латвія уперше отримала державність 18 листопада 1918, відділившись від Росії, але 17 червня 1940 була анексована СРСР, і 5 серпня 1940
увійшла до складу СРСР. 21 серпня 1991 країна відновила власну незалежність. Населення Латвії за станом на липень 2010 року становить 2,245
млн. чоловік. За даними Центрального статистичного управління на кінець жовтня 2009 року питома вага дитячого населення (від 0 до 14 років)
становить 13,8% від усього населення республіки.
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Ринкова частка 5 найбільших компаній за даними ESOMAR.

Однак, деякі з найбільш цікавих результатів
розробок останнім часом були зроблені не
обов’язково дослідницькими компаніями, але
насправді впливають на нашу індустрію:
u IBM продовжує своє придбання аналітичних
фірми, з покупкою i2.
u Jana, встановлюючи свою присутність в Африці,
продовжує розширюватися по всій ПівденноСхідної Азії, нещодавно відкривши офіси в
Сінгапурі.
u Facebook і CNN співпрацюють з рядом
досліджень, які відстежують ставлення людей до
виборів у США.
u Google запустив обидві свої пропозиції Consumer
Surveys і великий аналіз даних, BigQuery.
Для тих з нас, хто залишається в сумніві про
розмитості межі між нашими традиційно
визначається індустрії та іншими постачальниками
інформації, дивіться далі ...
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Наприклад, Ipsos нещодавно досягла успіхів у
В’єтнамі і Пакистані, розширила свій бізнес в
Саудівській Аравії, Об’єднаних Арабських Еміратів і
Катару і представила нові біометричних методології
телевізійні дослідження у партнерстві з Innerscope.
Наслідуючи коментар Мартіна Соррелла в
минулому році, що WPP відклало GBP 200 мільйонів
фунтів стерлінгів для інвестицій, вони не втратили
жодного часу на початку роботи, починаючи з їхнього
придбання GMI (згодом об’єдналася з Lightspeed),
наслідуючи їхнє придбання LMRB в Шрі-Ланці, Oasis
Insights в Пакистані, Press Index в Франції, і китайські
соціальні медіа дослідницького агентства CIC тощо.
GfK, яку представив їх новий генеральний
директор Маттіас Хартманн в грудні 2011 року, також
була дуже активна з придбанням Media Behaviour
Institute, Nurago і SirValUse.
Інші визначні події були ComScore придбання
AdXpose; Gartners придбанні Australian Ideas
International і MarketTools придбання Metrix Lab,
який також купив CRM Metrix.

ESOMAR джерела формування оборотів ринку досліджень
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кий відсоток від обороту і показав проекти щодо досліджень в інших країнах,
фактична кількість може бути дещо меншою, ніж очікувалося.
З країн, які показали значний оборот
щодо міжнародних проектів є такі країни як: Франція (175 млн. дол.), Бразилія
(137 млн. дол.) і Сінгапур (100 млн. дол.).
Щоправда, ці дані порівняно невеликі
щодо загальних обсягів ринку досліджень у цих країнах. Необхідно звернути
увагу на те, що Великобританія і США не
змогли представити свою інформацію
для цього звіту.
Важливою тенденцією, на яку звертають нашу увагу дослідники ESOMAR, є
розвиток координаційних центрів «другого рівня», в який входять Південна
Корея
(Азіатсько-Тихоокеанський
регіон), Бразилія (Латинська Америка),
Бельгія (ЄС) і Фінляндія (Балтійський
регіон).
Опора на внутрішніх клієнтів для бізнесу, які до сьогодні домінують, не гово-

рить про зниження значення для багатьох країн великих мультинаціональних
покупців і досліджень, вони продовжують шукати нові можливості на існуючих
та нових ринках. Сьогодні загальна питома вага міжнародних досліджень в обороті всього ринку складає 25% , і ця частка
зросла на 20% в порівнянні з минулим
роком.

Консолідація ринку за даними
ESOMAR.
Частка ринку, яка припадає на 5 найбільших компаній, безперечно та стійко
зростала протягом останніх 5 років. У
2007 році на ці компанії припадає 37%
ринку, але тепер вони представляють
42%.
З часу останнього «великого» придбання - Synovate був придбаний Ipsos, більшість з останніх подій в індустрії більш
зосереджені на заповненні географічних
або методологічних розбіжностей.

Рис.1 ESOMAR джерела формування оборотів ринку досліджень

60

№6 s 2012

МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Рис.2 ESOMAR галузі замовників

Рис.3 за даними ESOMAR
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Рис.4 ESOMAR: дані щодо методів дослідження
Відповідно до тенденції останніх кількох років, виробничий сектор продовжує
демонструвати високий попит на дослідження — більш ніж у два рази перевищує
наступний за розміром сектор — ЗМІ.
Однак, у відсотковому вираженні ця частка дещо знизилася порівняно з минулим
роком (до 39% від 45%), але це частково
пов'язано з тим, що попит на дослідження заявлений телекомунікаційним сектором значно виріс, і в даний час займає
четверте місце спільно з фінансовими
послугами та роздрібною торгівлею.
За виробничою класифікацією FMCG
товари зберігають своє панування, але на
більш низькому рівні, ніж раніше. У
минулому році відбулося зменшення
попиту майже в три рази в наступній
індустрії (26% проти 10% для Pharma &
Healthcare), в той час як FMCG в цьому
році у два рази перевищує попит на
Pharma & HC: 22% проти 9 %.
Структура клієнтів індустрії (всього
39%)

Розвиток методів дослідження.
Кількісні методи дослідження займають стабільно велику частку. В 2011 році
їх питома вага серед інших методів
дослідження, згідно даних ESOMAR,
становила 76%. Співвідношення між
кількісними та якісними методами
досліджень (18% припадає на якісні
методи дослідження) майже не змінюється останнім часом.
Постійно зростає частка онлайн
досліджень. В 2011 році питома вага цих
досліджень складала 26%, в грошовому
виразі це становило 8,71 млрд. долл.
На рис. показані дані ESOMAR щодо
топ 10 країн, в яких використання
онлайн досліджень росте найбільш високими темпами.
Дослідження ESOMAR показує питому вагу різних типів дослідницьких проектів. Лідерами залишаються проекти
щодо вивчення ринків та аудиторій.
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Основні дискусії щодо розвитку
маркетингових досліджень.

№6 s 2012

Використані джерела:
1. Global Market Research 2012/ An
ESOMAR Industry Report in cooperation
with KPMG Advisory. Published by ESOMAR, Amsterdam, The Netherlands. 2012
– 122 p. ISBN 92-831-0243-6
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Однією з найважливіших тем, яка розглядається аналітиками - це аналіз тенденцій розвитку галузі. Головною тенденцією було названо швидку зміну
методів досліджень, їх бурхливий розвиток. «Технології змінюються щотижня», зазначають дослідники. Доступ до даних
стає все більш відкритим, а бар’єри для
входження в галузь просто руйнуються. В
той же час все більш затребуваним стає
консультування, яке базується на глибокій обробці значних масивів даних.
Великий бізнес створює свої власні
дослідницькі команди для вивчення глибинних мотивів клієнтів.
Все більше набуває значення дискусія
щодо місця держави та саморегулювання. В цьому зв’язку підкреслюється роль
стандартів якості та важливості їх дотримання операторами ринку. Це розглядається як основа для довіри до індустрії та
базис для її росту.
Дискусія серед дослідників точиться
навколо питання: «Чи можемо ми називати IBM, яка є сьогодні чи не найбільшою інформаційною компанією, а також
Google та Facebook, з їх широкою базою
респондентів та бізнес консалтинговими
групами – дослідницькими компаніями?» - так узагальнено поставили питання Вандер Мейжер (Wander Meijer) та
Сьорд Корнстра (Sjoerd Koornstra). Існування таких компаній, звичайно змінює
методи збору даних, однак, на думку
більшості, важливим залишається роль

дослідника, який може обробляти дані,
інтерпретувати їх та комуніціювати з
компанію для просування результатів
досліджень та прийняття ефективних
рішень.
Звичайно, дискусія точиться навколо
питань, яке завжди було в центрі уваги
індустрії, а саме: Як бізнес обирає агенцію? Загальною думкою є те, що бізнес
часто комбінує співпрацю з агенціями.
Для одних спеціальних досліджень обирається невелика «бутикова» компанія з
чіткою спеціалізацією, середня компанія
- для більших проектів, які передбачають
наявність досвіду в проведенні певних
проектів, і, нарешті, великі компанії обираються тоді, коли узгодженість проведення дослідження на глобальному
ринку є ключем його успіху.
І, нарешті, Мартін Окслей (Martin
Oxley) представляє групу членів
ESOMAR, які задають питання щодо
розвитку досліджень : «Ми ближче до
кінця чи до початку?».
Хотілось би підтримати оптимістичний висновок Мартіна, що ми скоріше
на початку, що виникнення нових обставин вимагають від нас їх осмислення та
освоєння. Запрошуємо до дискусії наших
дослідників.
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КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ЭКЗАМЕНЫ
СПЕЦИАЛИСТОВ АВТОМОБИЛЬНОГО
БИЗНЕСА
16 февраля Комиссия Украинской Ассоциации Маркетинга
экзаменовали маркетологов автомобильного бизнеса Украины.

ОСВІТА ТА КВАЛІФІКАЦІЯ

Состав Квалификационной
Комиссии автобизнеса
Украинской Ассоциации в
феврале 2013 года:
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1. Председатель
комиссии
Георгий
Овсянников – директор департамента
маркетинга и промышленно-экономического анализа Ассоциации автопроизводителей Украины;
2. Заместитель председателя комиссии –
Ирина Лылык, к.э.н., генеральный
директор Украинской Ассоциации маркетинга;
3. Заместитель председателя комиссии –
Геннадий Четверухин, коммерческий
директор дистрибьюторской компании
«Hyundai Motor Ukraina».

4. Член комиссии - Галина Манылова,
ведущий аналитик департамента стратегического маркетинга и аналитики
корпорации «УкрАвто»;
5. Член комиссии - Михаил Сокол,
директор департамента стратегического маркетинга и развития бизнеса
корпорации «Богдан»;
6. Член комиссии - Инна Гальчинская,
директор по маркетингу Медиагруппы
«Автоцентр»;
7. Член комиссии - Диана Сєдышева,
руководитель департамента маркетинга компании «ВІДІ авто менеджмент
групп»;
8. Член комиссии - Александр Калинин,
начальник отдела маркетинга «АвтоЗАЗ – сервис» корпорации «УкрАвто»

№6 s 2012

№6 s 2012

тификаты на украинском и английском
языках. Сертификаты вручил Председатель комиссии Георгий Овсянников –
директор департамента маркетинга и
промышленно-экономического
анализа
Ассоциации автопроизводителей Украины

Поздравляем:
Юлию Андрушко,
Сертификат № 11/13
Валентину Монько
Сертификат № 12/13
Андрея Холявка
Сертификат № 14/13
Юлию Стрижкову
Сертификат № 15/13
Олесю Марущак
Сертификат №16/13

ОСВІТА ТА КВАЛІФІКАЦІЯ

Несмотря на то что во многих компаниях автобизнеса суббота 16 февраля
2013 года была рабочим днем, основной
состав комиссии прибыл на экзамены и
заслушал экзаменационные работы
выпускников «Высших Курсов подготовки кадрового резерва автобизнеса Украины» и принял решение о подтверждении
квалификации «Директор з маркетингу
та продажу автомобілів (level C)» молодых специалистов: Юлии Андрушко,
Валентины Монько, Андрея Холявка,
Юлии Стрижковой, Олеси Марущак.
Добрые напутственные слова молодым
руководителям сказали директор департамента маркетинга и промышленно-экономического анализа Ассоциации автопроизводителей Украины Георгий Овсянников, руководитель департамента маркетинга компании «ВІДІ авто менеджмент
групп» Диана Седышева, директор департамента стратегического маркетинга и
развития бизнеса корпорации «Богдан»
Михаил Сокол, к.э.н., генеральный директор Украинской Ассоциации маркетинга
Ирина Лылык.
Выпускники-будущие руководители
украинского автобизнеса получили Сер-
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АКАДЕМИЯ КАЧЕСТВЕННЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ.
ПЕРВАЯ УКРАИНСКАЯ ШКОЛА
МОДЕРАТОРОВ

ОСВІТА ТА КВАЛІФІКАЦІЯ

Первая украинская школа модераторов организована компанией UMG
International под эгидой Украинской ассоциации маркетинга, КНЭУ и
факультета социологии Национального университета
имени Тараса Шевченко.
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Основная цель школы – научить молодых исследователей проводить качественные исследования.
Занятия в школе построены как мастерские лучших специалистов украинского рынка качественных исследований
– Юлии Слесаренко, Станислава Чиглинцева, Ирины Чудовской, Артура Герасимова. Обучение сочетает уникальные лекции по качественным методам исследо-

ваний с практическими классами, в ходе
которых слушатели самостоятельно
организовывают и проводят Фокус групповые интервью (ФГИ, фокус группу).
Это дает возможность «вживую» проверить полученные знания.
Основная задача обучения – максимальная приближенность получаемого
материала к реалиям будущей профессиональной деятельности.
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По окончанию курса выдаются Квалификационные Сертификаты Украинской
ассоциации маркетинга тем, кто успешно сдал экзамен и выполнил квалификационную работу «Отчет по качественному исследованию».

Модератор – маркетологаналитик, профессионально
осуществляющий
качественные исследования.

Модератор должен уметь:
u использовать эффективные инструменты и методы понимания психологии и поведения людей для проведения
фокусированных
интервью
(ФГИ)
u легко и быстро устанавливать контакт
и взаимопонимание с разными людьми
u вести и управлять беседой
u обрабатывать материалы исследования и правильно составлять отчеты по
качественным исследованиям
u анализировать полученную информацию и писать отчет

ОСВІТА ТА КВАЛІФІКАЦІЯ
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УКРАИНСКАЯ АССОЦИАЦИЯ МАРКЕТИНГА
ПОДВЕЛА ИТОГИ ВЫПОЛНЕНИЯ МАРКЕТИНГОВЫХ
СТРАТЕГИЙ ПО ПРОДВИЖЕНИЮ ЛЕГКОВЫХ
АВТОМОБИЛЕЙ-ИНОМАРОК НА РЫНКЕ
ЗАПОРОЖСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2012 ГОД.

ДІЯЛЬНІСТЬ УАМ

Лучшими (1 место) признаны стратегии трех компаний которые продвигали на рынок автомобили «Hyundai»:
u ТОВ “Богдан Авто Запорожье”
u ТЦ Навигатор,
u Капитал Авто
2-е место заняли стратегии продвижения на рынок автомобилей
u «KIA» компаний ТОВ "Запоріжжя-Авто",
u ТОВ "Техноцентр "Навігатор",
u ТОВ "АЛЕКС АВТО"
3-е место заняла стратегия по продвижению на рынок автомобилей
«Geely»
u компании «АИС Автоцентр Запорожье»
Компании награждены дипломами Украинской Ассоциации Маркетинга и памятными подарками –
книгами «Маркетинг на рынке легковых автомобилей».

Вручала дипломы и подарки
Руководитель
Запорожской
областной организации Украинской Ассоциации Маркетинга Ирина Белецкая
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НОВЫЕ КНИГИ БИБЛИОТЕКИ УКРАИНСКОЙ
АССОЦИАЦИИ МАРКЕТИНГА
Михаил Сокол. Маркетинг на рынке легковых автомобилей. Современное пособие для
практикующего маркетолога . -Киев: ВОО «Украинская ассоциация маркетинга».2012.- 500 с.
Впервые в СНГ издана книга, посвященная «секретам» маркетинга на рынке легковых автомобилей. В ней собран воедино накопленный за десятилетия опыт маркетологов и продавцов автомобильного рынка. В книге в доступной форме показаны
методики сегментации рынка, выбора конкурентов, проведения анализа рынка легковых автомобилей и разработки прогнозов продаж автомобилей, приведены схемы,
шаблоны, пошаговки, идеи, используемые ведущими профессионалами авторынка.
Изучив материал книги специалисты автобизнеса повысят свои личные конкурентные преимущества до «уникальных» на рынке труда
Книга является современным пособием для практикующих маркетологов, менеджеров-продавцов и руководителей компаний, продающих автомобили и сервисные
услуги на авторынке. Будет интересна и полезна студентам, мечтающим о карьере в
автобизнесе. Привлечет внимание всех, кто интересуется практическим опытом лучших специалистов авторынка.

ДІЯЛЬНІСТЬ УАМ

Маркетинг. Стань лидером! Авторы: Олеся Марущак, Юлия Стрижкова, Марта
Коронкевич, Андрей Холявка, Галина Савалайнина, Марина Чикусова, Вячеслав Редькин, Антонина Редькина, Александр Кальченко, Ирина Лылык, Михаил Сокол.
Книга написана молодыми авторами из Украины, России, Беларуси, объединившимися в литературный клуб при Украинской Ассоциации Маркетинга. Это призыв
изменить свою жизнь, оставаясь собой!
В книге десять небольших частей - по одной от каждого автора. И в каждой части множество идей, приемов и советов, которые опробовал автор на собственном опыте
и которые Вы сможете применить для построения личной стратегии Лидерства. Они
могут мотивировать Вас задуматься над смыслом собственной жизни и помочь стать
кем-то большим, чем тот, кем вы являетесь сейчас.
Мини-повести посвящены молодым людям, которые хотят что-то изменить глобально в своей жизни и на рынке, повлиять на ход событий.
Если вы будете не просто читать, а применять советы, успех гарантирован. Вы
нигде не найдете рецепта успеха и удачи, потому что Вы сами способны создать свой
путь, в который другие будут верить и даже повторять. Но Вы всегда можете учиться на ошибках других, этим лидер и отличается от "ведомого". Вперед, к своему пути!

Заказ книг по электронной почте umaukr@mail.ru
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Дата

РАСПИСАНИЕ ТРЕНИНГОВ 2013 ГОД

с 21 января
по 16 мая

70

23-25 марта
16.00-19.00

Мероприятие

Академия качественных исследований.
Первая школа модераторов

Анализ эффективности рекламы.
Работа с Markdata Media Workstation

Организатор

Стоимость
(с НДС)

UMG под эгидой УАМ
1900 грн
при поддержке КНУ
(50% скидка
им. Шевченко и КНЭУ
для студентов)
им. Вадима Гетьмана

УАМ совместно с
GfK- Ukraine

980 грн

2 – 3 марта

SPSS

УАМ

1200 грн

с 16 марта
по 01 июня

Высшая школа для специалистов автобизнеса. Курсы повышения квалификации директоров по маркетингу
и продажам.

УАМ

7400 грн

2 марта

Контекст и лендинг - прибыльный союз

УАМ

980 грн

15 марта

ДНИ ИНТЕРНЕТ МАРКЕТИНГА

УАМ и ЮДЖЕС ГРУПП

2250 грн

23 марта

Продвижение ресторанов в Интернете

УАМ

1500 грн

с 15 апреля
по 20 апреля

КУРСЫ Практический маркетинг

УАМ

1980 грн

30 апреля

Конференция
«Молодежь осваивает маркетинг»

УАМ и КНЭУ им. Вадима Гетьмана и компания, TNS Украина

15 июня

Шестой международный форум
ПРОМЫШЛЕННЫЙ МАРКЕТИНГ

УАМ
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1245 грн

Дата

Захід

Організатор

Вартість участі
з ПДВ

Обороти ринку МД
Ukrainian price study
Друковані та Інтернет видання

Журнал Маркетинг в Україні

УАМ

Вартість номеру
35 грн. (передплата в редакції)

Маркетинг газета

УАМ

Спонсорський
внесок та реклама А4 1000 грн.

Колективна монографія
«Стандарти реклами проти ґендерної дискримінації»

Замовлення по
Діяльність здійснюється за фінансо- електронній
пошті
вої підтримки
umaukr@mail.ru
Фонду Еберта

Ф. Котлер, К.Ф. А. Фокс
Стратегічний маркетинг для навчальних закладів
(переклад з англ.)

Вартість 1 примірника 100 грн

Тетяна Примак. Практичний ПР

Вартість 1 примірника 80 грн

А. Андреасен, Ф. Котлер.
Маркетинг неприбуткових організацій

Готується до
друку

Михаил Сокол
Маркетинг на рынке легковых автомобилей.
Анализ. Прогнозирование. Продвижение
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Вартість 1
примірника
160 грн.

ПЛАН РОБОТИ УАМ НА 2012 - 2013 МАРКЕТИНГОВИЙ РІК

Дослідження УАМ

71

Передплата на журнал
здійснюється в усіх відділеннях зв’язку через ДП «Преса»
(передплатний індекс – 22942),
або через передплатні агенції.

Київ

ПЕРЕДПЛАТА

ДП «Преса» – 044 2495045
Самміт – 044 5212605
Прес Центр – 044 5261180
Ідея – 062 2922022; 044 4178767; 044 2219794
Меркурій – 044 7324845; 056 3749095

72

Здійснити передплату можна також у Редакції журналу
Тел.: 044 4530620; 067 7758561; 093 9576852
Електрона пошта: umaukr@mail.ru
www.uam.in.ua

ЗАМОВЛЯЙТЕ КНИЖКИ:
ü Михаил Сокол. Маркетинг на рынке легковых автомобилей. – Киев, УАМ, 2012. – 160 грн.
ü Старостіна А.О. Маркетингові дослідження національних і міжнародних ринків: Підручник.
2012. – 180 грн.
ü Школа-студія професійних тренерів та консультантів з питань ґендерної рівності та соціальної справедливості в соціо-економічній сфері. Збірник інформаційно-методичних матеріалів. /Під заг. ред. Магдюк Л.Б. – Публікацію здійснено за підтримки Канадського фонду
підтримки місцевих ініціатив. – Київ, УАМ, 2012. – за замовленням без оплати.
ü Олександр Гладунов. «Дітям капітана Гранта. Професійний маркетинг для грантоїдів». –
Рівне, 2011. – 60 грн.
ü Стандарти недискримінаційної реклами за ознакою статі: українська практика та міжнародний досвід./Під заг. ред. Лилик І.В. Публікацію здійснено за підтримки Фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні. – К., УАМ, 2011. – за замовленням без оплати.
ü Ф.Котлер, К.Ф.А. Фокс. Стратегічний маркетинг для навчальних закладів. Перше українське видання, здійснене за підтримки Відділу преси, освіти та культури Посольства США в
Україні. – Київ, 2011. – 100 грн.
ü Тетяна Примак. Практичний ПР. – Київ, УАМ, Зовнішня торгівля, 2011. – 60 грн.
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