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ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГ – ІНСТРУМЕНТ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА

Інформатизація суспільства значно змінила роль інформації та інформаційних

технологій, використовуваних в економіці та бізнесі. Масштаби та якість інформаційних

технологій в управлінні конкретними об’єктами господарювання прямо впливають на

показники та результати їх діяльності, допомагають досягти ринкових цілей функціонування.

Особливого значення набувають ці процеси у зв’язку орієнтацію підприємств і фірм на

проектування, виробництво і збут товарів, які задовольняють попит споживачів.

Якість управління та прийняття маркетингових рішень безпосередньо пов’язані з

наявністю повної, актуальної і достовірної інформації про ринок, попит на товари,

уподобання споживачів,  ринкові ціни,  дії конкурентів і т.д.,  а також інформації про

показники діяльності об’єкта управління. Значні обсяги інформації, нагальна потреба

оперативних розрахунків, пошуку та надання маркетологам відповідної інформації для

прийняття рішень зумовлюють необхідність використання засобів обчислювальної техніки

та інформаційних технологій.

Основним напрямом удосконалення управління маркетинговою діяльністю є створення

інформаційних систем маркетингу (ІСМ), які базуються на сучасних апаратно-програмних

засобах, інформаційних технологіях, розподіленому обробленні даних у мережах, на

використанні економіко-математичних методів і моделей та систем підтримки прийняття

рішень.

ІСМ – це сукупність інформації, апаратно-програмних і технологічних засобів, засобів

телекомунікацій, баз і банків даних, методів і процедур, персоналу управління, об’єднаних в

технологічний ланцюг для збирання, передавання, оброблення й нагромаджування

інформації для підготовки і прийняття управлінських рішень у маркетингу [3, с. 321].

Головна мета ІСМ –  підвищення якості маркетингу,  зокрема й Інтернет-маркетингу,

забезпечення фахівців необхідною інформацією для прийняття маркетингових рішень,

доведення до кожного користувача (керівника, фахівця) інформації, що за змістом, часом

представлення і методам відображення дає можливість ефективно виконувати делеговані

функції. Додатково ІСМ забезпечує отримання і обґрунтування альтернативного рішення,

але тільки в разі застосування системи підтримки прийняття рішень. Система

характеризується такими властивостями:



1) подільність – визначає наявність ряду підсистем, які виділяються за певною

ознакою, відповідно до конкретних цілей і завдань;

2) цілісність – усі користувачі підпорядковуються єдиній меті;

3) розходження природи елементів і різноманіття складових частин  – ця властивість

пов’язана з автономністю і функціональними особливостями елементів;

4) структурованість системи – визначає наявні зв’язки між складовими частинами

всередині системи, розподіляє елементи за ієрархічними рівнями [3, с. 240].

Сьогодні особливу увагу приділяють Інтернет-маркетингу. Варто зазначити, що саме у

сфері Інтернет-маркетингу інформаційні технології та ІСМ розвиваються стрімкими

темпами. Згідно із сучасним трактування, маркетинг в Інтернеті – це один з різновидів

онлайнового маркетингу, який охоплює використання ресурсів Інтернет в цілях реклами,

стимулювання збуту, проведення маркетингових досліджень, продажу товарів через

Інтернет. Як тільки з’являється нова технологія, її одразу ж впроваджують у рекламу.

Цифрова реклама на білбордах надає широкі креативні можливості, пов’язанні із

застосуванням відео та анімації. Цифрові інсталяції, що з’являються в аеропортах, на

вокзалах і в торгових центрах, пропонуючи ще один несподіваний спосіб досягнення

фрагментованої аудиторії. Завдяки популярності смартфонів з великими екранами та їх

високій роздільній здатності важливе місце в інтегрованих кампаніях посідає мобільний

маркетинг [2, с. 152-153].

Розвиток інформаційних технологій, серед яких одне із провідних місць посів Інтернет,

поява і стрімкий ріст електронної комерції стали основою для утворення нового напрямку в

сучасній концепції маркетингу взаємодії – Інтернет-маркетингу. Під цим терміном

розуміється теорія і методологія організації маркетингу в гіпермедійному середовищі

Інтернета. Глобальна мережа наділена унікальними характеристиками, які суттєво

відрізняються від характеристик традиційних інструментів маркетингу. Однією з основних

властивостей Інтернет-середовища є її гіпермедійна природа, яка характеризується високою

ефективністю в представленні і засвоєнні інформації, що значно підвищує можливості

маркетингу в посиленні взаємозв’язку підприємства і споживачів. Крім того, роль, яку

виконує глобальна мережа, не обмежується лише комунікативними функціями, а також

охоплює можливість укладання угод, здійснення покупок і проведення платежів, надаючи їй

вигляду глобального електронного ринку [1, с. 21-22].

Основними перевагами Інтернет-маркетингу вважаються: інтерактивність; можливість

максимально точного таргетингу (рекламного механізму, що дозволяє виділити цільову

аудиторію і показати рекламу саме їй); можливість детального постклік-аналізу; відносно



невелика вартість доступу до інформації; оперативність отримання інформації; зручність;

доступність; необмежена аудиторія; зниження рівня впливу на потенційного клієнта.

Інтернет-маркетинг є складовою електронної комерції і включає в себе такі елементи

як: медійна реклама, контекстна реклама, пошуковий маркетинг в цілому і пошукова

оптимізація (SEO) зокрема. Інтернет маркетинг потрібен задля вирішення щонайменше двох

задач: по-перше, визначення попиту та пропозиції на конкретний товар чи послугу; по-друге,

для відпрацювання механізмів залучення уваги потенційних клієнтів до даної продукції,

тобто для пошукової оптимізації.

Фактично всі користувачі мережі Інтернет зареєстровані в тій чи іншій соціальній

мережі, кожна з яких має свої властивості і можливості, а також має свою аудиторію з чітко

вираженими характеристиками. Соціальні мережі – це майданчики для спілкування

великого відсотка цільової аудиторії компаній.  В останні роки в світі в цілому і в Україні

зокрема великої популярності серед  користувачів Інтернету набули соціальні мережі такі, як

«Facebook», «Twitter», «Вконтакте», «Одноклассники» та ін.

Соціальні мережі – це засоби комунікації, якими зараз користуються частіше за все. Це

соціальне середовище, яке дозволяє спілкуватися  групі користувачів, об’єднаних спільними

інтересами. Маркетинг соціальних мереж – це просування продукту з використанням

соціальних сервісів шляхом залучення існуючої на сервісі аудиторії користувачів в

комунікаційний процес, пов’язаний з даним продуктом. Перевагами просування в соціальних

мережах, як елемента Інтернет-маркетингу, є те, що він доступний як для відомих брендів,

так і для невеликих компаній і не потребує значних фінансових ресурсів. Інтернет-маркетинг

стає все більш соціальним, і все більше націленим на особисту вигоду конкретного

користувача, а точніше – на задоволення його потреб. Унікальність Інтернет-маркетингу як

каналу комунікації полягає у можливості отримання оперативного зворотного зв’язку від

користувача і організації інтерактивної взаємодії. У даний час Інтернет-маркетинг суттєво

змінився, з’явилося більше можливостей, накопичився необхідний досвід, маркетингові

кампанії стали складними, цікавим і досить ефективними.
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