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«Глобальна інноваційна програма еко-
логічно чистих технологій для малих та 
середніх підприємств України» (GCIP 
Ukraine) є частиною глобальної ініці-
ативи, спрямованої на просування ін-
новаційних технологій та створення 
екосистеми підтримки інноваційного 
підприємництва. 

Метою Проекту є сприяння розвитку низьковуглецевої економіки та підприєм-
ництва шляхом створення екосистеми для просування екологічно дружніх інно-
ваційних проектів.

Ігор Кирильчук
Національний 
координатор проекту

Катерина Пасічник
Асистент проекту

Тетяна Мазаєва
Національний   
експерт з комунікацій

Катерина Перната
Координатор 
тренінгових програм

Розбудова національного потенціалу 
> для підтримки та просування інновацій у сфері 
чистих технологій.

Посилення нормативно-правової бази 
> щодо інноваційних технологій та підприєм-
ницької екосистеми в Україні.

Створення національної плат-
форми чистих технологій 
> для просування інновацій за-
для забезпечення глобальних 
екологічних переваг і ство-
рення зелених робочих місць в 
Україні.

Компоненти проекту 

У січні 2019 року команда ЮНІДО за підтримки Гло-
бального екологічного фонду розпочала впроваджен-
ня Проекту в Україні. Партнери проекту – Міністерство 
економічного розвитку і торгівлі України, Міністерство 
екології та природних ресурсів України та Державна ін-
новаційна фінансово-кредитна установа, Національна 
академія наук України (Інститут відновлювальної енер-
гетики НАНУ). Міжнародний партнер Проекту – Мережа 
для глобальних інновацій (NGIN), США.

Микола Кобець
Експерт з питань підтримки національної 
політики для розробки та впровадження 
національної екосистеми інновацій та клінтех 
підприємництва 

Володимир Чернецький
Національний експерт по розробці бізнес планів

1 2
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Команда національного офісу Проекту
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ВСТУП Завершивши процес валідації для підтвер-
дження свого першого сегменту ринку і су-
міжних ринків, ви можете використати свої 
дослідження стосовно цільових клієнтів/спо-
живачів для початку створення своєї марке-
тингової стратегії і впізнаваності бренду.

У даному посібнику ви дізнаєтеся про важ-
ливість маркетингу і комунікацій у підпри-
ємницькій діяльності. Він також проведе вас 
через існуючі маркетингові та комунікаційні 
інструменти, які дозволять вам досягти ваших 
цілей і збільшити продажі. 

Короткий посібник для підприємців GCIP-Ukraine



МАРКЕТИНГ, СОЦІАЛЬНІ МЕДІА, 
ЗВ’ЯЗКИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ (PR), 
БРЕНДИНГ ТА ДИЗАЙН ДЛЯ СТАРТАПІВ
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Маркетинг 

Маркетинг 

Маркетинг-мікс

це діяльність, сукупність інституційних механізмів та процесів для створення, 
спілкування, надання та обміну пропозиціями, які мають цінність для споживачів, 
клієнтів, партнерів та суспільства в цілому

Початкові 4Ps 

пункти створені 

Е. Джеромом МакКарті 

в 1960 році є такими:

це наука, яка постійно розвивається

інструмент, який використовується бізнесом та маркетологами, щоб допомогти 
визначити пропозицію продукту або бренду. Він виріс від початкових 4Ps                 
(продукт, місце, ціна, просування) пунктів до 7Ps пунктів, та навіть 8Ps

PRODUCT PRICE

PLACE PROMOTION

4Р

МОДУЛЬ #2
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Ваш продукт повинен відповідати 
завданню, для якого він потрібен клі-
єнтам/споживачам, він має працювати 
і бути саме тим, що клієнти/споживачі 
очікують отримати.

Ваш продукт завжди повинен відпо-
відати співвідношенню ціни та якості. 
Це не обов’язково означає, що він має 
бути найдешевшими у наявності; одним 
з основних принципів маркетингової 
концепції є те, що клієнти/споживачі, як 
правило, раді заплатити трохи більше 
за те, що їм добре підходить.

В кінці 70-х маркетологами було широ-
ко визнано, що маркетинг-мікс потрібно 
оновити. 

Так, в 1981 році Booms & Bitner представи-
ли розширений маркетинг-мікс, який до-
дав 3 нові елементи в принцип 4Ps.

Ваш продукт повинен бути доступним 
там, де вашим цільовим клієнтам /спо-
живачам буде простіше його купувати.

Реклама, PR, просування продажів, 
персональні продажі та, останнім ча-
сом, соціальні медіа – це все ключові 
інструменти комунікації для компаній. 
Ці інструменти використовуються для 
того, щоб донести повідомлення ком-
панії до потрібної аудиторії так, щоб 
вона його почула, чи то в інформативній 
формі, чи апелюючи до її емоцій.

Product (продукт) 

Price (ціна) 

Place (місце) 

Promotion (просування) 

P

P

P

P

Короткий посібник для підприємців GCIP-Ukraine
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всі компанії залежать від людей, які керу-
ють ними, починаючи з передового від-
ділу продажів і закінчуючи генеральним 
директором. 

Наявність правильних людей є дуже важ-
ливим компонентом, тому що вони є такою 
ж частиною вашої бізнес-пропозиції, як і 
товари/послуги, які ви пропонуєте. 

Вони є обличчям вашої компанії.

майже всі товари/послуги включають деякі фізичні елементи, навіть якщо основна части-
на того, за що платить клієнт/споживач, нематеріальна. Наприклад, перукарня наддасть 
клієнту завершену зачіску, а страхова компанія наддасть своїм клієнтам якийсь роздруко-
ваний матеріал. Навіть якщо матеріал не надрукований фізично (напр. PDF-файл), клієнти 
все ж, за цим визначенням, отримають «фізичний продукт».

реалізація вашого товару/послуги зазвичай здійснюється за присутності клієнта/спожи-
вача, тому яким чином послуга надається також є частиною того, за що платить клієнт/
споживач.

People (люди) 

Physical Evidence (фізичні докази) 

Processes (процеси) 

PRODUCT PEOPLE

PHYSICAL
EVIDENCE

PROCESSES

PLACE PROMOTION

PRICE

P

P

P

7 P’s
VFRKETING

MIX

Розширені 7 Ps:

МОДУЛЬ #2
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цей елемент запитує: «Чи є те, що ви пропонуєте 
своєму клієнтові вигідною угодою?» Мова тут йде 
менше про вас як бізнес, що покращує власну про-
дуктивність для управління витратами, а більше про 
те, як ваша компанія передає це своїм клієнтам.

Ефективно використовуйте маркетинг-мікс для про-
сування вашої компанії, її продуктів або послуг.

У деяких сферах 

існує восьмий пункт 

маркетингу.  

8P маркетинг-міксу це:

Productivity & Quality 
(продуктивність і якість) 

P

Короткий посібник для підприємців GCIP-Ukraine
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Ведення успішного бізнесу - це не тільки про 
вибір відповідного ринку або наявність висо-
коякісного продукту. Йдеться також про ви-
користання правильного типу маркетингових 
прийомів для того, щоб охопити свою цільову 
аудиторію та перетворити їх у клієнтів.

Аудиторія може 
прямо взаємодіяти 

з вашою рекла-
мою в цифровому 

просторі

Це середовище,      
в якому ви можете 
чітко та зрозуміло 
передати пові-
домлення вашого 
бренду

У наш час велика частина маркетингу прово-
диться традиційним шляхом, але цифровий 
маркетинг невпинно набирає обороти.

ЦИФРОВИЙ МАРКЕТИНГ      VS  
ТРАДИЦІЙНИЙ МАРКЕТИНГ 

Традиційний маркетинг

VS

Цифровий маркетинг

МОДУЛЬ #2
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Традиційний маркетинг 

це звичайний спосіб маркетингу, 
який допомагає наблизитися до 
цільової аудиторії за допомогою 
різних офлайн-реклам та методів 
просування. 

Багато поширених тактик 
офлайн-маркетингу підпадають 
під наступні п’ять категорій:

ДРУК (журнали, газети і т.д.)

ТРАНСЛЯЦІЯ (ТВ, радіо і т.д.)

ПРЯМА ПОШТОВА РОЗСИЛКА 
(каталоги, листівки і т.д.)

ТЕЛЕФОН                                 
(телемаркетинг, смс-маркетинг та ін.)

ЗОВНІШНЯ РЕКЛАМА              
(рекламні щити, листівки і т.д.)

1

2

3

4

5

Цифровий маркетинг або онлайн-маркетинг відноситься до пов’язаної з просуванням на ри-
нок роботи, яку бізнес виконує через Інтернет або електронний пристрій. Будь-який бізнес 
може використовувати цифровий маркетинг, щоб вийти на свій цільовий ринок, знайти по-
тенційних клієнтів та перетворити більшість з них в клієнтів. Все, від маркетингу в пошукових 
системах до маркетингу в Facebook, підпадає під цифровий маркетинг. 

Далі, в цьому посібнику, ви ознайомитесь 
із базовою інформацією, яка потрібна 
для успішного маркетингу

Вдалий маркетинг може стати великою 
перевагою для вашого стартапу.

Короткий посібник для підприємців GCIP-Ukraine



Маркетинг допомагає вам виділити те, що відріз-
няє вас від ваших конкурентів і яку користь при-
носить ваш продукт вашому клієнту. Наприклад:

Вартість (ви знаєте, як оцінити продукт,           
краще за конкурентів)

Якість (у вас якісніше)

Краща співвідношення ціни та якості                                  
(їх комбінація)

Рекламуйте вигоду, а не просто порівняння з аль-
тернативними рішеннями. Ви можете перерахову-
вати особливості вашого продукту/послуги, але 
ви повинні продати переваги, які вони надають 
покупцеві! 

При побудові своєї маркетингової стратегії вам 
необхідно враховувати 8Ps пунктів, а також кон-
курентів - прямих і непрямих - і профіль вашого 
цільового клієнта. Ви також повинні усвідомлюва-
ти свої сильні і слабкі сторони.

11

1 МАРКЕТИНГ

МОДУЛЬ #2
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Протягом валідації вашого продукту ви повинні дізнатися про процес покупки ваших 
клієнтів/споживачів:

Ці висновки є ключовими до того, щоб допомогти вам скласти образ 
покупця з огляду на ваших клієнтів/споживачів. Образ покупця - це до-
кумент, в якому перераховане все: від демографічної інформації до хобі 
і від кар’єрної історії до розміру сім’ї - все написано так, як ніби персона 
є реальною людиною. Цей процес може бути абсолютно застосований 
до бізнес-клієнтів і їх компаній. Здатність визначити ваших цільових 
клієнтів/споживачів допоможе сфокусувати вашу маркетингову стра-
тегію і визначити види діяльності і канали комунікації, які вам потрібно 
реалізувати, для досягнення успіху.

Ви та ваші продавці повинні прислухатися до клієнтів, перш ніж починати торгову презен-
тацію. Потрібно зосередитися на питаннях, запереченнях, згаданих товарах конкурентів і 
реакціях на функції і ціни, зазначених клієнтами. Це цінна інформація. Використовуйте кон-
сультативний підхід до продажів, щоб виявити біль та проблеми клієнтів, які в перспективі 
ви можете вирішити. Щоб вивчити потреби клієнтів/споживачів, дійте в якості наставника/
консультанта для клієнта/ споживача. Не зосереджуйтеся лише на торговій презентації.

Джерело: Ерік Сіу, підприємець та учасник журналу Підприємець

Де і коли вони купують (канали, які вони 
використовують для пошуку).

Скільки часу займає покупка, якими 
критеріями вони користуються та хто 
приймає рішення в межах компанії чи 
домогосподарства.

Скільки вони купують з часом – чи 
це повторюваний бізнес?

Наскільки вони задоволені своїми 
покупками.

2 ПОКУПЦІ/ВИЯВЛЕННЯ КЛІЄНТІВ

Короткий посібник для підприємців GCIP-Ukraine
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Маркетинг у соціальних мережах дає прекрасну 
можливість спілкуватися і взаємодіяти зі свої-
ми клієнтами протягом усього життєвого циклу 
клієнтів на соціальних платформах, за якими 
вони активно слідкують для отримання інфор-
мації. Використовуйте його для створення свого 
бренду, стимулювання попиту і залучення при-
хильників, споживачів/клієнтів, потенційних клі-
єнтів і партнерів.

Крім того, важливе значення мають нетворкінг 
та вплив peer-to-peer «рівний рівному». 

Більшість людей довіряють тому, що про про-
дукт чи послугу говорять їхні друзі чи товариші, 
а не рекламі компанії. Отже, як уже згадувалося 
раніше, визначте і зв’яжіться з інфлюенсерами із 
вашої сфери та залучайте їх до розмови через 
медіа-канали та блоги та перетворюйте їх на 
євангелістів вашої компанії.

Розробляйте пропозиції, рекламні акції, конкур-
си та контент, які глибше залучають аудиторію 
та стимулюють перехід: від заповнення форми 
до купівлі.

3 МАРКЕТИНГ У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ     
= SOCIAL SELLING (соціальні продажі)

Важливо! 

прислухуватися до клієнтів та використовуючи кілька інструментів, ді-
знаватися, які теми для обговорення викликають цікавіть. Ви можете 
використовувати Інтернет, щоб почути про що говорять клієнти. Вико-
ристовуйте пошук в Twitter щоб дізнатися, що говорять про ваш бізнес 
або про бізнес конкурентів. Ви також можете використовувати наприклад 
Right Relevance (https://www.rightrelevance.com/), щоб знайти статті та ін-
флюенсерів із вашої сфери. Ставте питання в соціальних мережах, на фо-
румах і сайтах, таких як Quora.

Відвідуйте профілі інших людей у соціальних мережах, щоб оцінити ку-
півельні інтереси. Приєднуйтесь до розмов, що відбуваються на блогах. 
Дізнайтесь, які ключові слова використовують люди, щоб знайти речі у 
вашій ніші. Використовуйте Google Trends, щоб отримувати інформацію 
про те, що популярно.

МОДУЛЬ #2
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Традиційний маркетинг та реклама можуть бути 
дуже дорогими, і у вас як у стартапа, ймовірно, 
таких коштів немає. Саме тут соціальні медіа та 
зв’язки з громадськістю (PR) стають у нагоді, 
оскільки вони надають вам можливість комуні-
кувати зі  своїми цільовими клієнтами, не вихо-
дячи за рамки вашого бюджету. Маркетологи 
кажуть, що вам необхідно донести своє пові-
домлення до потенційних клієнтів від 7 до 20 
разів, щоб воно було ефективним. 

Коли ви займаєтеся піаром, або коли про вас говорить представник ЗМІ, що висвітлює 
вашу галузь, це є створенням та підтримкою бренду. Коли клієнти бачать назву відомих 
медіа (наприклад TechCrunch або PV Magazine) поруч з назвою вашої компанії, це викликає 
довіру.

Тож, не соромтеся звертатися до редакторів ключових технічних видань чи споживацьких 
журналів, щоб попросити їх поділитися інформацією чи написати фрагмент про вас.

Завдяки новому маркетинговому ландшафту, ви можете використовувати онлайн відео-
маркетинг, соціальні медіа, блог-інфлюенсерів, краудсорсинг, конкурси, контент-марке-
тинг, інтелектуальне лідерство та багато іншого. Те, що ви протестуєте, а потім застосуєте, 
базуватиметься на профілі ваших перспективних клієнтів, визначеному раніше. 

Навіть якщо ваші продукт/послуга ще не готові, вам все одно слід розробити маркетинго-
ву кампанію по підвищенню поінформованість про бренд у соціальних мережах, орієнто-
вану на ваших потенційних споживачів/клієнтів, щоб оцінити їх сприйнятливість та попит. 
Зробити це через бизнес-сорінку у Facebook або LinkedIn - це чудовий спосіб підвищити 
впізнаваність бренду та послухати відгуки, які він буде генерувати.

4 ЗВ’ЯЗКИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ (PR)

Короткий посібник для підприємців GCIP-Ukraine
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Зароблені, власні та платні медіа

РЕКЛАМА
•  оплата за натискання 

•  показ реклами

•  ретаргетинг

•  оплата роботи 
інфлюенсерів

•  просування платного 
контенту

•  реклама в соціальних 
медіа

Збільшення поширень              
та залученості з платною 

промоуцією

Оптимізатор пошукових систем  
і контент бренду стимулюють 
зароблені медіа (поширення)  

 та трафік

Досягніть більшого впливу на веб-ресурсах 
за допомогою оптимізатора пошукових систем 
та оплатою за натискання (pay per click)

Використовуйте власні, 
зароблені і платні медіа   
для комплексної 
маркетингової стратегії

ПОШИРЕННЯ
•  згадування

•  обміни 

•  репости

•  огляди 

ТРІЙЦЯ ЦИФРОВОГО МАРКЕТИНГУ
Зароблені, власні та платні медіа 

ВЕБ-РЕСУРСИ 
•  Веб-сайт

•  мобільна версія сайту

•  блог

•  соціальні мережі

ВЛАСНІ 
медіа

ПЛАТНІ 
медіа

ЗАРОБЛЕНІ
media

МОДУЛЬ #2
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відносяться до контенту, який 
хтось створює про вашу компа-
нію. Це контент, який ви не мо-
жете контролювати. Це може 
бути огляд вашого продукту, 
відео про вашу компанію або 
зворотні посилання, які ви от-
римали з інших сайтів. Одна з 
найкращих речей стосовно за-
роблених медіа є те, що вам за 
них не потрібно платити.

Власні медіа ресурси дозволяють поширювати інформацію про ваш продукт 
та формувати вашу аудиторію.

відноситься до контенту  який 
ви оплачуєте. У цьому випад-
ку у вас є контроль над кон-
тентом такого типу, але, тим 
не менш, вам потрібно мати 
детальні знання, якщо ви за-
хочете зробити це самостійно. 
Деякі з найпоширеніших плат-
них медіа-каналів включають 
оголошення в пошукові мере-
жі, партнерські маркетинго-
ві програми та спонсорський 
контент.

це будь-який веб-ресурс, ко-
трим ви можете керувати і 
який є унікальним для вашо-
го бренду. Цей контент може 
бути створений у вашому бло-
зі/на сайті або через сторонню 
платформу або провайдера 
(наприклад, канал Facebook). 
Тут дійсно важливо те, що ви 
повністю контролюєте свій 
контент.

Зароблені медіа    Платні медіа Власні медіа

Короткий посібник для підприємців GCIP-Ukraine
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Як зазначено вище, вам необхідно розробити стратегію, що враховує різні моменти,             
про які говорилося вище:

Поставте цілі та завдання для своєї стратегії в соціальних медіа

Збільшуйте лайки, залучайте клієнтів до розмови, збільшуйте продажі… 

Залучайте команди для подачі заявки на програму

Як ви будете це вимірювати?

Визначте цільову аудиторію та пріоритезуйте її.

Дослідіть та проаналізуйте поточну поведінку вашої цільової аудиторії та її вподобання 
в соціальних медіа: де вони спілкуються?

Визначити інфлюенсерів, які впливають на ринок та конкурентів, з їхньою ефективніс-
тю та впливом у соціальних медіа.

Прислухайтеся до розмов та вчіться.

Оцініть свій поточний вплив на ринок, якщо такий є, а потім розробіть свою стратегію 
для соціальних мереж, включаючи бюджет та ресурси, медіа-канали, тактику та інстру-
менти для її реалізації.

Що ви намагаєтеся досягти за допомогою стратегії в соціальних медіа?

Більш сильної присутності бренду? 

Лідогенерації? 

Більшої кількості клієнтів / річних підписників? 

Визначте, чого ви хочете досягти, щоб розробити свою стратегію соціальних медіа

5 ПОБУДОВА СТРАТЕГІЇ В СОЦІАЛЬНИХ 
МЕРЕЖАХ

МОДУЛЬ #2
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Визначте цільову аудиторію 
та  пріоритезуйте її

#1

#2

#3

#4

Рівень 
важливості

Що ми 
їм 
пропонуємо?

Чому 
так оцінили?

Що 
вони хочуть 
від нас?

Який  
ресурс?

Twitter/
Facebook/ 
email/YouTube / 
Linkedln/Mobile/ 
Blog/інші

Короткий посібник для підприємців GCIP-Ukraine
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Будьте готові інвестувати час та гроші

За допомогою Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram та інтерактивного блогу                    
ви будете обмінюватися інформацією, слухати відгуки та ділитися ідеями в режимі 
реального часу.

Визначте необхідні ресурси для підтримки розмов через різні засоби масової 
інформації.

Визначте та оцініть інструменти, які допоможуть відслідковувати бесіди та дії, 
викликані спілкуванням в соціальних мережах.

Чи є у вас ресурси, для ведення блогу, якщо ви плануєте його створити?                         
Або зробити це самостійно? Чи є у вас навички і час?

Розробіть дорожню карту, щоб зробити блог центральним серед всього контенту                
в соціальних мережах.

Який канал соціальних мереж вам слід використовувати?

Виберіть канал(и), на якому більшість ваших споживачів/клієнтів спілкуються.

Запитайте споживачів/клієнтів, на кого вони підписані в соціальних мережах

Використовуйте максимум 2 або 3 канали

Для бізнес до бізнесу  - B2B - кращі канали LinkedIn і Twitter

Для бізнесу до споживачів  - B2C - як правило, Facebook, Instagram і Pinterest

МОДУЛЬ #2
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Залежно від вашого бізнесу, створіть особистий профіль, бізнес-профіль або
і те, і інше;

Оновлюйте основи свого особистого профілю - обов'язково! Посада, компанія, 
місце розташування, навички;

Використовуйте професійне фото. Профілі з фотографіями = Збільшення кількості 
переглядів в 11 разів;

Напишіть хороше резюме!

Уникайте помилок та одруків!

Використовуйте ключові слова з наміром: визначте слова, за якими ви хочете 
щоб люди вас знаходили в пошуку в LinkedIn та використовуйте ці ключові слова 
у вашому заголовку, резюме та профілі;

Використовуйте додаткові розділи LinkedIn , такі як мова, відзнаки, патенти тощо;

Передивіться свої лайки - не все може бути доречно;

Персоналізуйте запрошення на приєднання;

Знаходьте та приєднуйтеся до тематичних груп та беріть участь у бесідах;

Переглядайте інші профілі відкрито або приватно – залежно від налаштувань 
акаунту;

Пом’ятайте, де, коли і з ким ви контактували- додавайте нотатки до своїх контактів;

Як найкраще налаштувати свої 
канали в соціальних медіа 

Короткий посібник для підприємців GCIP-Ukraine
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Залежно від вашого бізнесу, створіть особистий профіль, бізнес-профіль 
або і те, і інше

Щомісяця перевіряйте аналітику Twitter, щоб отримувати дані про ваших підписників 
і ефективність ваших твітів:

analytics.twitter.com

business.twitter.com/en/analytics.html

Зв'яжіть свої акаунти в LinkedIn і Twitter

Дізнайтеся, як використовувати Twitter, щоб бути більш ефективним;  
blog.bufferapp.com/twitter-analytics

Періодично перевіряйте своїх підписників та тих, на кого підписані ви: підпишіться 
або відпишіться;

Використовуйте Right Relevance для перегляду розмов, інфлюенсерів та тем: 
rightrelevance.com

Ознайомтесь з кількома додатковими порадами в наступній статті:
computerhope.com/tips/tip149.htm

Публікуйте або діліться статтями - залишайтеся позитивними;

Просіть рекомендації - будьте вибіркові;

Періодично експортуйте свої контакти 

business.linkedin.com/marketing-solutions/company-pages/best-practices

linkedin.com/help/linkedin/topics/6042/6059/430

МОДУЛЬ #2
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Створіть бізнес-сторінку, а не особистий акаунт для просування вашого бренду. 
Дотримуйтесь цих інструкцій:

facebook.com/pages/create 

Запросіть власний URL вашої сторінки, а не випадково призначений URL 
facebook.com/settings?tab=account&section=username 

Додайте хорошу фотографію профілю, щоб привабити та утримати відвідувачів;

Додайте фотографію на профіль, яку можна розпізнати - ваш логотип або аватар, 
якщо це індивідуальний підприємець 

Оптимізуйте розділ «Про нас»

Вчасно відповідайте на повідомлення, котрі ви отримуєте та заробіть значок           
«Дуже швидко відповідає» від  підписників 

facebook.com/help/www/475643069256244 

Додайте події, щоб висвітлити найбільші досягнення вашого бізнесу, такі як 
нагороди, випуск продукції, інші великі події та успіхи;

Опублікуйте посилання на ваш кращий контент у блозі, щоб залучити людей                  
на ваш вебсайт;

Зв'яжіть свої акаунти в Instagram і Twitter з вашою сторінкою в Facebook

Розміщуйте найбільш привабливий візуальний контент - фотографії і відео - 
привертають увагу найбільше;

Тримайте розмір своїх постів до 60-99 символів, не пишіть твори;

Використовуйте Facebook Insights, щоб побачити, хто відвідує                                           
вашу сторінку і які повідомлення є найбільш популярними;

Короткий посібник для підприємців GCIP-Ukraine

https://www.facebook.com/pages/create
https://www.facebook.com/settings?tab=account&section=username
https://www.facebook.com/help/www/475643069256244


23

Плануйте публікації наперед;

Додайте кнопки Facebook «Мені подобається» і «Поділитися на Facebook» на своєму 
вебсайті та блозі; 

Регулярно переглядайте сторінки своїх конкурентів, щоб побачити, що вони роблять і 
які розмови відбуваються; 

Щоб отримати більше інформації щодо Facebook Ad, перегляньте це відео: 
youtube.com/watch?v=N8M5-FqJw- o&feature=youtu.be& s=rsvvsvm928upitbhzsey

Instagram - це безкоштовний додаток, який дозволяє користувачам робити 
фотографії та відео та ділитися ними у популярних соціальних мережах, таких                
як Facebook, Twitter, Tumblr та Flickr

Налаштуйте бізнес-аккаунт для отримання аналітики щодо вашої діяльності: 
business.instagram.com/getting-started

За посиланням ви можете знайти поради щодо використання Instagram: 
digitaltrends.com/photography/instagram-tips-and-tricks/

МОДУЛЬ #2
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Отримуйте  в реальному часі показники 
ефективності ваших історій та рекламних 
публікацій;

Дізнавайтеся більше про своїх підписників                   
і про те, як вони взаємодіють з вашими 
публікаціями та історіями;

Додайте інформацію про свою компанію,                   
а саме: час роботи, місцезнаходження та номер 
телефону;

У налаштуваннях вашого аккаунта, переведіть 
його на бізнес-аккаунт;

Користуйтеся функціоналом мобільного 
телефону - просто у користуванні на ходу;

Використовуйте візуальний контент. Люди   
краще збирають та інтерпретують інформацію 
через зір. Візуальний маркетинг дуже  
популярний в даний час

Публікуйте новий контент. Новизна привертає 
увагу молодих користувачів – частіше всього 
близько 30 років.

Короткий посібник для підприємців GCIP-Ukraine
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Як часто слід публікувати пости 
в соціальних медіа?

Встановіть свою стратегію і цілі

Зосередьтеся на цих перевірених стратегіях публікацій:

Послідовність публікацій важливіша, ніж їх частота.

Якість контенту важливіша, ніж кількість контенту;

Не маючи мети для соціальних медіа, ви не знатимете, чи успішні ваші публікації чи ні.

Прислухайтеся до розмов - дізнавайтеся, де ваші клієнти проводять час;

Використовуйте хороші зображення та графіку;

Робіть речі максимально стислими та легкими;

Завжди включайте заклик до дії, чи то повертатися на ваш сайт, чи брати участь                  
у конкурсах;

Нагороджуйте своїх підписників, надаючи їм ексклюзивний контент, знижки                  
або при нагоді подарунки - навіть повідомлення з подякою

Чарівної формули немає

МОДУЛЬ #2
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Стратегія вашого бренду представляє те, 
що ви відстоюєте, обіцянку, яку ви даєте, і 
особистість, яку ви передаєте. І хоча ваш ло-
готип, колірна гама і слоган - креативні еле-
менти, які передають ваш бренд, спочатку 
вам потрібно визначити стратегію вашого 
бренду. 

6 СТРАТЕГІЯ 
БРЕНДИНГУ

26
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Концепція стратегії бренда

Візія Місія

Mетодологія

Візія описує довгострокову мету вашої 
компанії, зазвичай на термін від 5 до 10 
років або довше.

Ваше твердження щодо місії - це до-
рожня карта того, як досягти цілей, 
визначених у вашій візії. Вона визначає 
мету вашої організації.

Щоб розробити свою стратегію бренду, вам потрібно провести співбесіди з різними стей-
кхолдерами: вашими клієнтами, партнерами, постачальниками та дистриб’юторами, щоб 
зрозуміти , як вони сприймають вашу компанію. 

Вам також потрібно переглянути вебсайти ваших конкурентів та акаунти їх соціальних 
мереж, щоб зрозуміти, як вони себе позиціонують та як спілкуються з клієнтами. 

Яка стратегія їхнього бренду? 

Потім вам варто заповнити структуру стратегії.

МОДУЛЬ #2

Керівництво з маркетингових комунікацій



Структура стратегії бренду
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Тема Питання

Ціль Кого ми обслуговуємо?

Потреба Що їм потрібно?

Альтернативи Які є альтернативи запропонованих нами продуктів і послуг,   
які, наш цільовий клієнт, спробував і знайшов прийнятними? 

Який ймовірний досвід клієнта з цією альтернативою? 

Чому це не відповідає його потребам?

Наша 
пропозиція

Що ми пропонуємо?

Конкурентні 
переваги

Що ми робимо краще за інших?

Короткий посібник для підприємців GCIP-Ukraine
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Визначте свою унікальну ціннісну 
пропозицію 

Визначте індивідуальність свого бренду

Ціннісна пропозиція - це складова вашого бізнесу, яка вирішує проблему, яку не можуть вирішити 
ваші конкуренти. Ваша ціннісна пропозиція – це ваш унікальний ідентифікатор. Без цього у людей 
немає причин працювати саме з вами, а не з іншими. 

blog.hubspot.com/marketing/write-value-proposition

smartsheet.com/value-proposition-positioning-templates

Індивідуальність бренду - це сукупність людських характеристик, що приписуються бренду. Інди-
відуальність бренду - це те, на що відкликається споживач; ефективний бренд збільшує свій капі-
тал, за рахунок узгодженого набору характеристик, які подобаються конкретному споживацькому 
сегменту. Ця індивідуальність являє собою якісну додаткову вартість, яку бренд отримує на дода-
ток до своїх функціональних переваг.

Він основується на ключових словах, які найкраще описують характер вашого бренду, так якщо б 
ваш бренд був людиною. Ви маєте подумати про те, як ваш бренд хоче, щоб його сприймала ваша 
цільова аудиторія - як він хоче, щоб вони себе почували. Це можуть бути такі слова, як новатор-
ський, прогресивний, компетентний, щирий, складний, грубий і т.д.

ПРОБЛЕМА 
КЛІЄНТА 

ПРОДУКТ, ЯКИЙ
ВИРІШУЄ ПРОБЛЕМУ 

ЦІННІСТЬ ТОВАРУ 
З ТОЧКИ ЗОРУ КЛІЄНТА

МОДУЛЬ #2
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Визначте вашу цільову аудиторію

Шаблон розробки ключових повідомлень

Важливо визначити вашу цільову аудиторію аналогічно до того, 
як ви це робите  для своєї стратегії в соціальних медіа. Це потріб-
но для того, щоб ви могли пріоритезувати  їх та створити цільові 
повідомлення для кожної аудиторії серед ваших потенційних клі-
єнтів, партнерів, преси тощо.

10-ти секундний Elevator Pitch (міні-презентація): В основному, одне речення;

30-ти секундний Elevator Pitch (міні-презентація):

Ключові характеристики товарів/послуг: 3 -5 головних пунктів 

Ключові переваги товарів/послуг: 3-5 головних пунктів

Опис організації (15, 25, 100 і 250 слів)

Нова версія Footer Boilerplate (розробка шаблону)

Основні варіації повідомлень для кожної аудиторії.

Переконайтеся, що всі ваші співробітники знають стратегію брендингу вашої компанії та 
ключові повідомлення для аудиторії, оскільки ви точно хочете, щоб всі говорили одне і 
теж саме вашим клієнтам, потенційним клієнтам і партнерам. Ви можете переглядати свою 
стратегію брендингу кожні 3 роки в міру зміни вашої бізнес-моделі.

Короткий посібник для підприємців GCIP-Ukraine
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31

Дизайн важливий, але вам не потрібно витрачати тисячі 
доларів, щоб отримати логотип та налаштувати свій веб-
сайт. Є різні сайти, де ви можете знайти дизайнерів та не-
обхідні інструменти. Наприклад: 

Для дизайну логотипів можна звернути увагу на 
99designs:             99designs.com

Щоб знайти веб-дизайнерів та розробників, подивіться   
             upwork.com 

Для системи управління контентом (CMS) загляніть до 
Wix або Weebly:      
             websitetooltester.com/en/blog/wix-vs-weebly/

Створюючи свій вебсайт, сторінки у Facebook та Instagram, 
пишіть просто. Не робіть зайвої роботи і переконайтеся, що 
ваші сторінки легко читати. Перш ніж створювати вебсайт, 
продумайте навігацію по сайту та досвід, який юзери отри-
мають від користування ним. Запитайте себе:

Яка інформація є актуальною для розміщення попереду 
та по центру?

Якщо у вас є кілька типів користувачів, як ви можете 
полегшити їхню навігацію по сайту та зробити її більш 
зрозумілою?

Як це роблять ваші конкуренти?

МОДУЛЬ #2
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Використовуйте тільки пару шрифтів та розмірів. Зведіть об’єм текстів до мінімуму і при-
кріпляйте до них посилання  на більш інформативні сторінки, щоб користувач міг само-
стійно вибрати, що читати.

Кольорова гама також має бути простою. Оберіть пару хороших кольорів та дотримуйтесь 
їх у всіх маркетингових матеріалах.

Зображення коштують тисячі слів, саме тому виберіть відповідні фотографії/зображення, 
що можуть продемонструвати ваші продукти чи послуги.

Переконайтеся, що текст є стислим і легко читається. Описуючи свій товар чи послугу, 
зосередьтесь на перевагах, а не на функціях. Підкресліть переваги, які отримують ваші 
клієнти, використовуючи ваш продукт чи послугу. Люди купують, не тому що  ви щось 
робите, а тому, чому ви це робите.

Зробіть свій дизайн емоційним. Ваші клієнти повинні відчувати себе добре та щасливими, 
використовуючи ваш продукт або послугу.

Я зрозуміла, що люди забудуть те, що 
ви сказали, люди забудуть те, що ви 
зробили, але люди ніколи не забудуть 
те, як ви змусили їх себе почувати 

Майя Енджелоу
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Навички переконання мають вирішальне значен-
ня в бізнес діяльності. Клієнтів потрібно переко-
нати  купувати товари або послуги вашої компанії, 
вашу команду -  слідувати новому розробленому 
стратегічному плану, а інвесторів – повірити та ін-
вестувати у ваш проект. Незважаючи на те, що на-
вички переконання важко переоцінити, більшості 
керівникам важко висловити свою думку. Розпо-
вісти людям переконливу історію може бути дуже 
корисним для їх переконання.

Фото : 
Сьюзи Хейзелвуд. 
Pexels

8 СТОРІТЕЛІНГ 
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Сьогодні, якщо ти хочеш досягти успіху 
як підприємець, ти також повинен бути 
хорошим оповідачем

Річард Бренсон, засновник Virgin Group

МОДУЛЬ #2
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Сторітелінг - це інтерактивне мистецтво використання слів та дій для розкриття 
елементів та образів оповіді, підсилюючи уяву слухача. 

Створіть потужну уявну картину зі сло-
вами і слайдами, яку  ваша аудиторія 
запом’ятає на довгі роки.

Створіть ефективний опис з яскравими  
деталями, які дозволять вашим слуха-
чам/глядачам стати співтворцями істо-
рії в тому вигляді, в якому вона є.

Багато інвесторів хочуть бачити про-
дукт, який зосереджений навколо однієї 
рушійної ідеї, а не той, який намагається 
бути усім для всіх. Саме тому, найкраще 
бути простим у своєму основному пові-
домленні.

Особисті історії мають найбільший 
вплив на аудиторію. У випадку зі стар-
тапером було б корисно показати, що 
ви знаєте про проблему своїх слухачів/
глядачів із особистого досвіду і знаєте, 
як її вирішити.

Щоразу, коли ви розповідаєте історію, 
намагайтеся надати достатньо деталей, 
щоб оживити персонаж у свідомості ау-
диторії. Покажіть вашим слухачам/гля-
дачам подію в оповіді, переносячи їх на 
сцену.

Занурте свою аудиторію        
в історію

Подумайте про своє 
основне повідомлення

Позитивне закінчення

Є кілька порад щодо вашої успішної розповіді:

Розкажіть особисту історію

Візуалізуйте

1

3

5

2

4
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Пам'ятайте, що найефективніші презентації мають 
позитивне рішення.

Додаткову інформацію про сторітелінг ви можете знайти 
тут:  

medium.com/@cambridgetricia/storytelling-your-
way-to-startup-success-8a75bce01594. 

Якщо ви хочете зануритися в сюжет, є онлайн-курси, 
наприклад, на Coursera    

coursera.org/search?query=storytelling&.

МОДУЛЬ #2
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ВПРАВИ

За 3 хвилини напишіть чітке резюме своєї компанії, 
яке кожен може зрозуміти із 7 (семи) слів. 

Розкажіть мені свою історію? 

Переваги та рішення, кому ви допомагаєте? 

Хто є основними клієнтами? ...



ПІДСУМОК

Наявність хорошого продукту - це не завжди 
дарований шлях до успіху. Не варто недооці-
нювати важливість вашої маркетингової стра-
тегії. Будьте готові чітко розповісти про свою 
компанію та викликати інтерес.

37МОДУЛЬ #2
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