
МАРКЕТИНГ У ТУРИЗМІ 
ПІД ЧАС ОБМЕЖЕНЬ У 
2022

Як врятувати маркетинг у туризмі у сучасних 

умовах? Читайте далі, які чинники впливають 

на маркетинг та як втриматись “на плаву”.
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Маркетинг в туризмі

• В умовах подій 2022 року, що маркетинг, що 

туризм дуже постраждав. 

Адже пандемія коронавірусу і війна знеможливлюють

стабільну роботу, як це було раніше.

• Велика кількість туристичних бізнесів знищена, 

інші намагаються втриматися “на плаву”. Туризм 

є актуальним і на цей час, але звісно попит на 

нього значно зменшився.

• То як же врятувати маркетинг в туризмі в 

межах сучасних подій, якими інструментами 

маркетингу зараз доречно користуватися та що 

найбільше впливає на маркетинг в туризмі – зараз 

дізнаєтесь.
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Що впливає на 
маркетинг в туризмі?

• На сферу туризму впливають майже всі зміни, 

які відбуваються у світі.

• Це можуть бути погодні умови, економічна ситуація, 

політична ситуація, хвороби та ін. Також можуть бути 

й позитивні фактори, як от музичні фестивалі чи сезонні 

знижки.

• На маркетинг в туризмі відповідно це все впливає так 

само. Маркетинг має бути актуальним, тому завжди треба 

стежити за ситуацією в країнах та у світі. Реклама має 

бути доречною у будь-якому часі.

• Використання маркетингу у сфері туризму потрібно для 

того, щоб більша кількість людей дізнавалась про акційні 

пропозиції. Наприклад гарячі пропозиції: квитки можуть 

бути на наступний день, але значно дешевше.

www.mdopen.pro 3

http://www.mdopen.pro


Вплив пандемії на 
маркетинг в туризмі

• Коронавірус на піку своєї розповсюдженості знеможливив

подорожі взагалі, задля безпеки здоров’я населення, країни 

закривали свої кордони. Відповідно маркетинг в туризмі 

був взагалі не потрібен, бо туризму не було як такого.

• Але з часом, розповсюдження хвороби зменшилось та 

країни почали відкривати свої кордони. Туристичні компанії 

пропонували послуги за доступними цінами, адже охочих 

стало менше.

• Тоді в допомогу прийшов маркетинг – розповсюдження 

реклами для пошуку потенційних клієнтів, щоб Ваш 

туристичний бізнес знаходили саме ті, хто його шукає.

• У 2020-2021 туристичний бізнес отримав глобальні збитки 

через пандемію, адже була відсутня вакцина і досить 

велика кількість людей хворіли.
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Війна в Україні та 
маркетинг

• Жахливі лютневі події, що тривають досі вплинули на всю 

Україну та на сферу бізнесу в цілому. Але населенню 

потрібно жити, працювати, сплачувати податки, тому 

українці займаються бізнесом, працюють та завдяки цьому 

донатять на допомогу Україні.

• Сфера маркетингу в туризмі має менший попит, зрозуміло 

чому – більша частина населення не має можливості 

виїхати, велика кількість людей взагалі покинули територію 

країни.

• Але існують категорії людей, яким подорожі необхідні для 

роботи, категорії людей, які за допомогою подорожей 

доносять до інших країн інформацію про події в Україні. 

Тому маркетинг в туризмі може існувати на цей час і більше 

скажемо, він існує.
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Як врятувати маркетинг в 
туризмі?

• Сьогодні в Україні існує безліч туристичних агенцій, 

які здійснюють поїздки постійно. Найчастіше це виїзди із 

Заходу України на автобусах, або спочатку до Польщі, а далі 

літаком.

• Для того, щоб врятувати Ваш маркетинг в туризмі, 

необхідно визначити на яку аудиторію Ви націлені. Це 

можуть бути подорожі для роботи, подорожі для збору 

допомоги, подорожі для мам із дітьми, подорожі для 

підйому в гори та ін. Важливо віднайти свою особливість та 

аудиторію.

• Просто подорожі зараз не актуально і не цікаво, має 

бути “the main idea”. Тобто насправді, необхідності рятувати 

може і не бути, якщо Ви використаєте цільовий 

“прийомчик” і віднайдете головну ціль.
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Інтернет інструменти 
маркетингу в туризмі

• Контекстна реклама (розміщення контенту);

• Банерна реклама (розміщення графічних банерів з 

пропозицією туристичного продукту);

• Вебворонки (цифрові інструменти);

• SEO просування (пошукова оптимізація для підняття сайту у 

пошуку);

• SMM просування (соціальний медіамаркетинг).

• Використання інструментів інтернет маркетингу допоможе 

залишатись в тренді та просувати бізнес в мережі, що 

відповідно збільшить кількість клієнтів та продажів.
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Що в першу чергу треба 
зробити власнику 
туристичного бізнесу?

• Варто розпочати із дослідження, аналізу та оцінки потреб 

реальних та потенційних клієнтів Вашого бізнесу (не 

забуваємо про головну ідею). Наступним кроком буде 

маркетингове забезпечення розробки нової стратегії 

відповідно до головної ідеї.

• Далі – аналіз і прогнозування розвитку туристичного ринку, 

включаючи дослідження стратегії конкурентів. Наступний 

крок – формування пропозицій (асортименту) та цінової 

політики (не забуваємо про акції).

• Створення соціальних мереж та сайту, залучення 

маркетолога у команду, підтримка постійного зв’язку з 

аудиторією, визначення потреб особистої аудиторії.
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Зміна "орієнтації" туризму

• Невдовзі на українському ринку переважатиме все 

українське – товари, послуги, сервіси, продукти. Тобто 

туристичному бізнесу також варто мати у своєму 

сегменті подорожі по Україні.

• Орієнтуйтесь на своє, адже Україна має безліч цікавих 

місць, які варто відвідати кожному. Тому зараз супер 

актуально відкривати нові місця та влаштовувати такі 

подорожі, яких ще точно не було в жодного конкурента.

• Краще розвивати своє, ніж чуже. Не бійтесь створювати 

щось нове, результат не змусить себе чекати.

www.mdopen.pro 10

http://www.mdopen.pro

