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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, 
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але насправді це не так просто як здається на перший погляд. Про це свідчить 
наявність великої кількості  помилок, які власники допускають при створенні бренду. 
Щоб удосконалити сучасний брендинг, необхідно розглянути найпоширеніші 
помилки та детально їх проаналізувати.  

Першою помилкою можна назвати розробку бренду без мети. Переважно, її 
роблять не розробники територіального брендингу, а його замовники. Найчастіше це 
адміністрація регіону, міста або селища, в якій вважають, що красивий логотип або 
салоган, що гарно запам’ятовується допоможуть вирішити місцеві проблеми самі по 
собі. Але якщо замовник не розуміє, як і для чого він буде використовувати бренд 
після його презентації, то, швидше за все, нові рішення так і залишаться красивими 
картинками на екрані.  

Наступна помилка, це намагання охопити все і одразу. Думати, що бренд 
території зводиться до одного логотипу, так само помилково, як і намагатися 
об’єднати в одній дизайн-системі все: фірмовий стиль адміністрації регіону або міста, 
особливості навігації, яка буде розповідати про місце і туристам, і інвесторам. Все це 
навряд чи можна вмістити в один «коктейль», та й сенсу в цьому небагато. Такий 
бренд навряд чи буде працювати. Кращою тактикою буде розбити процес 
брендування на окремі підзадачі, вирішення кожної з яких призведе до конкретної 
мети. Такими завданнями можуть бути: створити фірмовий стиль адміністрації міста. 
Для цього навіть не потрібно придумувати логотип, стиль може бути заснований на 
гербі, який досить якісно відмалювати; розробити лінійку неформального міського 
мерча. Для цього треба зібрати місцеві меми, символи і обіграти їх; «упакувати 
значущі культурні історичні події або об’єкти. В цьому випадку не потрібно 
змішувати разом далекі один від одного символи (наприклад, використовувати 
символи різних епох); придумати знак для просування місцевої продукції за межами 
території. 

Третя помилка – не враховувати думку спільноти. Бренд території відрізняється 
від бізнес-бренду тим, що стосується не тільки споживачів. Якщо у клієнтів є вибір, і 
вони можуть просто не купувати продукти тієї чи іншої компанії, то у жителів міста, 
яким не подобається бренд, цього вибору немає. Дизайнери і замовники, які не 
враховують думку місцевої спільноти і не пояснюють мету роботи над брендом, 
ризикують загрузнути в конфліктах з жителями, які, скоріше за все, стануть 
критикувати результати їх праці. 

Ще однієї помилкою можна назвати закінчення роботи з брендом на етапі 
презентації. Ця помилка ключова – вона погубила багато навіть дуже якісних 
проєктів. Неправильно вважати, що робота з брендом закінчується на етапі його 
презентації. Якщо дизайнери виходять з гри відразу після того, як здали роботу 
замовнику, то їх розробки в життя так ніхто і не втілить. Щоб виростити команду, яка 
буде розвивати бренд, потрібно два-три роки. 

Й остання, не менш важлива помилка – вигадати складну концепцію, якою 
важко користуватися. Якщо бізнес може дозволити собі бренд зі складною 
концепцією, то місто – ні. Все через різницю в ресурсах. У компаній є можливості 
вкладати в реалізацію непростих ідей бюджети і розвивати «складносурядний» 
фірмовий стиль за допомогою професійних дизайнерів і агентств. Із брендингом міст 
працюють найрізноманітніші люди: бібліотекарі, у яких немає інших інструментів, 
крім програми Word, співробітники друкарень, які переносять макети в CorelDraw, 
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секретарі чиновників, яким потрібно швидко поставити логотип на оголошення. 
Складні рішення при такому використанні просто розваляться. 

Резюмуючи вище сказане, можна відмітити, що для розширення можливостей 
розвитку і зростання добробуту свого населення містам важливо мати навички 
залучення інвесторів, потенційних жителів, туристів, а також вміти формувати чіткий 
і позитивний бренд своєї території. Для забезпечення сталого розвитку міста важливе 
значення має створення його бренда на основі розроблення стратегії. Територіальний 
брендинг – це найбільш ефективний інструмент позиціонування регіону, процес 
побудови, розвитку та управління брендом, мета якого – створення сильного і 
конкурентоспроможного регіону.  

Наявність позитивного бренда дозволить підвищити конкурентоспроможность 
міста, залучити зовнішні та активізувати внутрішні ресурси, сформувати привабливий 
імідж. Успішне просування бренда свідчить про небайдужість адміністрації до 
престижу регіону, про вміння будувати стосунки з бізнесом і про те, що у регіону є 
шанси на розвиток та процвітання.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


