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Позиціонування нового інформаційного продукту на ринку завжди важкий 

процес, що потребує значних витрат часу, коштів та формування бази даних. У наш 
час безліч стартапів потерпають від незрілих маркетингових стратегій. Часто це 
викликано саме через неправильне позиціонування, невірний аналіз ринку, хибно 
обраної цільової аудиторії, нехватки кваліфікованих кадрів та інших помилок.  

Основною метою діяльності команди маркетингу ТОВ «Кавун ЕП» є розробка 
ефективного позиціонування на ринку мобільних додатків України та світу, тому, 
зважаючи на велику конкуренту боротьбу на вже існуючому ринку, йому необхідно 
для споживачів чітко сформулювати ключові відмінності своєї діяльності та 
сформувати унікальну торгівельну пропозицію, віднайти свою нішу на ринку ІТ-
продуктів.  

У сучасних реаліях ринку мобільних ІТ-додатків важко розробити унікальне 
позиціонування власного продукту, тим більш передбачити, що він стане масовим. 
Основною складністю є наявність на ринку чітко сформульованих лідерів ринку, 
таких як Фейсбук, Інстаграм, Телеграм, Вайбер, адже ці чотири ключових лідери 
займають більшість ІТ-ринку та мають мільярдну капіталізацію. Ааудиторія кожного 
додатку більше ніж 500 мільйонів користувачів. У роботі ТОВ «Кавун ЕП» є лише 
один продукт – це мобільний додаток «Kawoon». Мета його маркетингової команди: 

– проаналізувати сучасний стан ринку мобільних додатків, які функціонально 
схожі на додаток «Kawoon»; 

– проаналізувати ринок месенджерів та соціальних мереж України; 
– знайти нову нішу, яку зможе зайняти розроблений додаток; 
– провести глибинні інтерв’ю з аудиторією додатку; 
– створити гіпотези позиціонування; 
– створити фокус-групу; 
– перевірити гіпотези на фокус-групах та знайти підтвердження; 
– розробити повноцінну модель позиціонування; 
– розробити бізнес-модель монетизації додатку; 
– розробити бізнес-логіку моделі реферальної програми; 
– імплементувати всі напрацювання по бізнес-моделі; 
– провести рекламну кампанію додатку.  
Для того, щоб проаналізувати сучасний стан ринку мобільних додатків, які 

функціонально схожі на додаток «Kawoon» необхідно ознайомитися з повним 
функціоналом додатку, вивчити його переваги, недоліки, слабкі місця та точки росту. 
Після повного вивчення функціоналу необхідно дослідити конкурентів та сформувати 
список вимог, яким вони повинні відповідати і розпочати пошук згідно до цих 
критеріїв. За результатам пошуку: сформувати список конкурентів, розробити 
сценарій для вивчення його товарів та провести аналіз їх продуктів, а результати 
звести до єдиної бази знань. Щоб знайти нову нішу на ринку, необхідно провести 
глибокий аналіз ринку та дослідити: як використовують аналогічні додатки їх клієнти, 
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як вони себе позиціонують; маркетинговий потенціал ніші; проблеми в розробці 
додатку; доцільність конкурування у цій ніші. Ринок в Україні месенджерів та 
соціальних мереж – зростає с кожним роком, він потребує нових категорій продуктів, 
які зможуть створити щось унікальне та полегшити звичайним користувачам життя. 
Згідно до спостережень та аналізу аудиторії різних додатків, основні джерела 
інформаційного шуму в онлайн мережі – соціальні мережі та месенджери. Якщо 
новий продукт зможе зайняти унікальну нішу, забезпечить об’єднання всіх 
користувачів, які використовують різні додатки в одному місці, знизить рівень 
інформаційного забруднення, тоді переможе в конкурентній боротьбі з 
корпоративними гігантами. 

Спілкування з аудиторією, зможе дати бачення зі сторони користувачів та 
допоможе знайти точки об’єднання та слабі місця. В основному, проекти, які 
базують свою маркетингову систему позиціонування на спільних інтересах 
споживачів мають шанс досягти успіху. Кожну гіпотезу, необхідно чітко 
сформулювати, описати бізнес-модель, сильні та слабкі сторони, технічні 
доопрацювання, час та вартість імплементації, канали просування, методи перевірки 
гіпотези, шляхи монетизації, придатність для інвестицій. 

Для перевірки кожної гіпотези необхідно створити фокус-групу, коли під кожну 
гіпотезу визначається цільова аудиторія, сегментується та визначається ядро аудиторії. 
Аудиторія повинна відображати портрет ідеального покупця, а також покупця, який 
не зможе купити продукт, і зробить це лише у випадку необхідності. Фокус-група – 
це дзеркало реальних користувачів майбутнього продукту, тому кожен відгук 
необхідно правильно обробити, ідентифікувати та зробити висновки. На основі 
перевірки гіпотез на фокус-групах необхідно розробити одну цілісну модель 
позиціонування на ринку. Для цього потрібно обрати: мету додатку, аудиторію та її 
сегменти, мотивацію зміни продукту, модель просування продукту, канали 
комунікацій, методи впливу на аудиторію, розробити модель заохочення та 
стимулювання використання нового  продукту. 

Монетизація мобільного додатку – це дуже важка, одночасно творча та бізнесова 
задача, адже в сучасному світі користувач – втомився від реклами та від постійних 
спроб щось йому продати. Монетизація додатку – це 50 % від успіху додатку. Зараз 
існує декілька підходів до монетизації, серед них пряма та непряма реклама, продаж 
платного контенту всередині додатку, платна підписка, продаж додатку, залучення 
інвестиційних фондів, вихід на ІРО. При розробці системи монетизації необхідно 
дослідити досвід конкурентів, тенденції на ринку, погляди аудиторії користувачів та 
потреб цільової аудиторії. Після всіх попередніх етапів йде етап  імплементації всіх 
напрацювань по бізнес-моделі. Останній етап для розробки первинного 
позиціонування та маркетингової стратегії – проведення рекламної кампанії додатку.  
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Сьогодні брендинг – популярний спосіб комунікації. Але, незважаючи на це, на 
сьогоднішній день у територіальному брендингу існує маса фундаментальних 
помилок, які зводять дану діяльність до мінімуму. Здавалося б, створити бренд легко, 


