
ТОП-12 явищ, як Сучасний Маркетинг для бізнесу змінює ринок

Як знання про сучасний маркетинг навчать прогнозувати й 
задовольняти потреби потенційних клієнтів. Читайте далі, CITY 

PROFIT навчить.
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1. Сучасний Маркетинг - що це означає?

▪ Сучасний маркетинг являє собою сукупність актуальних

методів залучення клієнтів.Яскраві“прийомчики”на

кшталт як зробити так, щоб саме на Вас звернули увагу.

▪ Сучасний маркетинг відрізняється від

маркетингу трендовими методами, тобто тими, які

актуальні просто сьогодні або будуть завтра.

▪ Знання сучасного маркетингу необхідне кожному

підприємцю, кожній людині, яка просуває свій продукт.

▪ Маркетингполегшує життя і робить зрозумілим, як

розвивати бізнес. Сучасний маркетинг аналізує Ваш

бізнес, кількість клієнтів, націленість, дизайн, допомагає

створити суперстратегію розвитку і гарантує результат.

▪ Сучасний маркетингмає вплив на ринок, він одночасно

його змінює та підлаштовується під його зміни.
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2. Яка "орієнтація" сучасного маркетингу?

▪ Сучасний маркетинг називають філософією бізнесу, тому що

як філософія є наукою про розуміння світу, так і сучасний

маркетинг є наукою про розуміння ринку.

▪ Чому жодне важливе рішення у сфері бізнесу не приймається

без узгодження з маркетологом? Тому, що маркетолог, у своїй

компетенції, вивчає поведінку клієнта, маркетингове

середовище ринку й аналізує стратегії маркетингу.

▪ Потреби клієнта – це найважливіше у маркетинговій стратегії. 

Адже проаналізувавши потреби, можна чітко

сформувати продукт.

▪ Орієнтація сучасного маркетингу залежить від того, 

що відбувається у світі, від трендів, соціальних мереж, моди, і

навіть політики.

▪ Саме тому маркетологу так важливо бути “в

курсі” соціального життя та бути активним у ньому.
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3. Сучасний Маркетинг тримає "на плаву"

▪ Сучасний маркетинг допомагає бізнесам триматись “на

плаву” у зв’язку з глобальною конкуренцією. Ринок зараз має

таке різноманіття товарів і послуг, що навіть складно уявити.

▪ Професійні маркетологи вигадують нові способи розвитку, 

нові способи як привернути увагу, через це і виникає шалена

конкуренція.

▪ Кожен намагається бути кращим, ніж його конкурент. Бізнес, 

який не займається сучасним маркетингом, практично не має

шансів на успіх. Тому, що без налаштованої реклами, Вас

можуть не помітити.

▪ Один із видів маркетингу, який зараз найбільш актуальний –

це інтернет маркетинг.

▪ Інтернет маркетинг використовує тільки сучасні інструменти

для розвитку соціальних мереж і сайтів.
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4. Найбільший вплив на ринок бізнесу за допомогою

сучасного маркетингу

▪ Як би це дивно не було, але сучасний маркетинг має більший

вплив на ринок, ніж клієнт. Як це відбувається?

▪ Маркетологи намагаються один одного перевершити, 

вигадуючи все нові інструменти для маркетингу.

▪ Споживач чи клієнт насправді зацікавлений в економії, 

естетиці та практичному використанні.

▪ Йому не дуже цікаво за допомогою якої програми створений

цей сайт, скільки на це витратили часу, та чи відповідає він

вимогам.

▪ Тому в сучасному маркетингу важливо не забувати, що

мінімалізм і простота – це наші друзі.

▪ Вплив на ринок має постійно відстежуватися маркетологами, 

для того, щоб була можливість створювати актуальний

контент.
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5. Соціальні мережі створюють сучасний маркетинг

чи навпаки?

▪ Сучасний маркетинг в більшій частині прижився у соціальних

мережах.

▪ Соціальні мережі як майданчики для реклами майже ніяк не

обмежені. Створення естетичних фото, яскравих відео, 

заворожуючих текстів – все, що приверне увагу споживача.

▪ Соціальні мережі мають безпосередній вплив на ринок.

▪ Соціальні мережі приводять клієнта та показують йому Вашу

рекламу і відповідно мають особисту зацікавленість в якісній

рекламі.

▪ Соціальними мережами користуються абсолютно всі, тому це

найвигідніший спосіб налаштування реклами.

www.mdopen.pro 6

http://www.mdopen.pro


6. Сучасний Маркетинг - світові тренди

▪ Світові тренди також мають вплив на сучасний маркетинг. 

Будь-які гучні світові ситуації відразу стають трендами.

▪ Наприклад серіали на Нетфлікс. Серіал подобається людям та

стає дуже відомим, потім актори починають зніматись у

рекламі, або рекламу знімають в стилі серіалу.

▪ Це також дуже крутий маркетинговий хід.Адже глядачі та

фанати Нетфлікс є по всьому світу і продукти відповідно

також стають актуальними по всьому світу.Це може бути, 

наприклад, виробництво одягу із зображенням акторів.

▪ Людям подобається бути частиною спільноти, тому ми часто

звертаємо увагу на те, чим цікавиться багато людей.

▪ Сучасний маркетинг – це використання світових трендів.
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7. Просувати бізнес - рішеннямаркетингу

▪ Найчастіше новостворений бізнес та його власник не знають

як налаштувати рекламу, як визначити націленість бізнесу, як

вийти на конкурентний ринок, як обрати соціальну мережу

для реклами, яких маркетологів обрати для реклами та ще

безліч важливих факторів.

▪ Правильним рішенням для початкового бізнесу буде обирати

професійну компанію маркетологів, які повністю займаються

усіма питаннями розвитку бізнесу, лише корегують все під

Ваші бажання.

▪ Ось і ще одне явище впливу на ринок – бажання власників

бізнесу. Не завжди ці бажання актуальні у сучасному світі, 

тому варто прислухатися до маркетологів.
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8. Сучасний маркетинг розв'язує проблеми

▪ Важливо розуміти всі проблеми, які існують на ринку бізнесів. 

Але це не означає, що не потрібно займатись

бізнесом. Сучасний маркетинг як створює проблеми, так і

допомагаю їх вирішувати.

▪ Завжди можна вигадати щось, чого ще немає:)

▪ Професіонали, які дійсно розуміються на інструментах

сучасного маркетингу, вміють впливати на ринок, та розуміти

його коливання стануть необхідністю.

▪ Яку проблему можна вирішити за допомогою маркетингу? 

Створити контент, знайти свою аудиторію, написати

стратегію розвитку, отримати досвід, зрозуміти ринок та

вплив маркетингу на нього.
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9. Зміни на ринку це добре чи погано?

▪ Світ постійно розвивається та еволюціонує, так само і

маркетинг.

▪ Маркетинг не може бути сталим, тому що він залежний від

того, що у світі популярно.

▪ Зміни не можна назвати позитивним чи негативним

явищем, вони завжди були й будуть.

▪ Сучасний маркетинг впливає на кожного з нас, тому важливо

користуватись маркетингом у позитивному спектрі.

▪ Надавати корисну інформацію людям, зацікавлювати їх у тому

як можна спростити їхнє життя. Просувати свій бізнес за

допомогою маркетингу стало трендом.

▪ Тому використовуйте свої знання та завжди їх примножуйте, 

це допоможе Вас віднайти свою особливість.

www.mdopen.pro 10

http://www.mdopen.pro


10. Інструменти маркетингу, які впливають на

аудиторію

▪ Налагодження відносин з аудиторією та підтримання

контакту – це найкраще вкладення у розвиток бізнесу.

▪ Клієнт має знаходити відображення у Вашому

продукті, людям важливо себе ідентифікувати, відносити до

певної групи, бути особливим.

▪ Тож Ваш контент має давати відчуття, що цей продукт саме

для них і з ним клієнти будуть особливими.

▪ Екологічність продукту також один із трендів 2022, тому

давайте людям зрозуміти, що Ви піклуєтесь про екологію, та

відповідно вони купляючи продукт також бережуть природу.
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11. POSKO - інструмент сучасного маркетингу by City

Profit

▪ POSCO складається із наступних показників:

▪ Product:весь продукт вцілому (наприклад: упакуваннятелефону, які

додаткові елементиу коробці, його оформлення, ціна, якість).

▪ Online:вся інформація, яку ми можемознайти в мережі пропродукт

(наприклад: сайт виробника, як налаштуватителефон, як краще

робитифото на ньому, різні інструкції).

▪ Service:як працює сервіс, зворотнийзв’язок, якшвидко Вам

перетелефонуютьпісля залишення заявки (наприклад: Визалишили

заявку, щоб придбатинову модель айфона першим, тож якшвидко Вам

перетелефонують).

▪ Cost of:вартість бренду, продукту, знань працівників (наприклад: ціна

телефону, його ремонту).

▪ Offline:бізнесв житті, офіси, магазини (наприклад: магазинтехніки).

▪ Клієнти обирають де придбатипродуктсаме відповіднодоPOSCO, 

також конкуренти змагаютьсяміж собою саме по цим показникам.
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12. Як за допомогою POSCO вирахувати ціновий

показник?

▪ Ви можете створититаблицю із вищевказаними показниками, та

оцінюватикожен з них по 5-бальній шкалі.Оцініть себе та ваших

конкурентів, проаналізуйте, щокраще у Вас, а що у конкурентів.

▪ Таким чином Ви підженете свій бізнес, і він стане кращимніж у Ваших

конкурентів, якналаштуватителефон, як краще робитифото на ньому, 

різні інструкції).

▪ До речі за допомогою цього інструменту можнавизначатиціновий

показник, додавшиміж собою оцінки всіх показникита отримавши

певну суму, зробіть те саме з Вашимиконкурентами,порахуйте їхній

POSCO.

▪ Ви можете ставити рівну ціну із тим конкурентом, з яким збігається

сума POSCO.

▪ Якщо сума POSCO у Вас найвища, відповідноможете ставитинайвищу

ціну серед Ваших конкурентів.
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