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ПЛАНУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЛЯ РЕГІОНАЛЬНОГО
ПОСЕРЕДНИКА НА АВТОМОБІЛЬНОМУ РИНКУ

Високий рівень диверсифікації продукції на автомобільному ринку призводить до
активізації маркетингових зусиль автомобілебудівних підприємств, для підвищення
конкурентоспроможності їх продукції. Проте структура автомобільних корпорацій
передбачає мінімум три основні рівні у ланцюгу «виробник-споживач» від моменту
розробки та виготовлення автомобільної продукції то її реалізації кінцевому
споживачеві. Сюди слід віднести виробника, національного посередника та
регіонального посередника.

Процес маркетингового планування у таких компаніях здебільшого відбувається
за принципом «знизу-догори», що зумовлює збір маркетингових планів регіональних
посередників, їх доповнення заходами, які заплановано реалізувати національним
посередником для підтримання бренду автомобільної марки [1;2;3]. Проте
найскладнішим в даному підході є встановлення вимірних показників ефективності
запланованих маркетингових заходів та обґрунтування їх доцільності загалом. Саме
тому особливої актуальності набуває розробка схеми маркетингового планування для
регіональних посередників на автомобільному ринку, які є основними суб’єктами
співпраці та володіють найдієвішими важелями впливу на кінцевого споживача.

У процесі розробки маркетингових планів для регіонального посередника
автомобільного ринку необхідно перш за все орієнтуватись на їх цільове призначення –
сприяти реалізації планів продажу автомобілів. Тому базою планування є цільові
показники продажів. Проте менеджменту підприємства слід розуміти, що продаж, як
результат, залежить від багатьох факторів і не може бути показником вимірювання
ефективності маркетингових заходів підприємства.

Продаж автомобіля може здійснюватися під впливом високого рівня
професіоналізму персоналу відділу продажу, наявністю бажаного автомобіля на складі
підприємства, персональну лояльність споживача до даної торгової марки чи моделі,
маркетингових заходів та інших факторів. Тому необхідно визначити саме той
показник, який дозволить виміряти суто маркетинговий ефект. Запропоновано вважати
таким показником відвідуваність автосалону потенційними покупцями, які цікавляться
конкретною моделлю, або модельним рядом конкретної торгової марки. Відвідуваність
автосалону є явищем, яке залежить від ряду факторів, які можна визначити у процесі
спілкування з клієнтом.

Кожен регіональний посередник має відслідковувати статистичні дані щодо
відвідуваності потенційних покупців, та частки реальних клієнтів, які з числа
відвідувачів придбали автомобіль. Таким чином, можна отримати відносний показник,
який характеризує скільки відвідувачів має відвідати автосалон з ціллю придбати
конкретну модель, щоб ця модель була проданою. Математичний вираз даного
співвідношення наведено у формулі. 1.

(1)

Де - відношення кількості відвідувачів автосалону, які зацікавлені і-ю
моделлю автомобільної торгової марки до кількості реально проданих автомобілів і-ї
моделі автомобільної торгової марки в минулому періоді, - фактична кількість
відвідувачів автосалону, які зацікавлені і-ю моделлю автомобільної торгової марки,
– фактична кількість проданих автомобілів і-ї моделі автомобільної торгової марки
впродовж аналізованого періоду.



Плановий показник відвідуваності автосалону можна обчислити за допомогою
формули 2.

(2)

Де – очікувана кількість відвідувачів автосалону, які цікавляться
і-ю моделлю автомобільної торгової марки, - відношення кількості відвідувачів
автосалону, які зацікавлені і-ю моделлю автомобільної торгової марки до кількості
реально проданих автомобілів і-ї моделі автомобільної торгової марки в минулому
періоді, – план обсягу продажу і-ї моделі автомобільної торгової марки у
плановому періоді.

Відповідно до визначення і встановлених цільових показників відвідуваності
необхідно відповідно до схеми, поданої на рисунку 1, розробити план маркетингових
заходів. Менеджмент регіонального посередника має визначити конкретний перелік
інструментів, які заплановано використати для досягнення планового показника
відвідуваності. Кожен з даних інструментів застосовується через реалізацію певних
заходів, які передбачають залучення фінансових ресурсів, що і складає маркетинговий
бюджет підприємства.
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Рис. 1. Схема розробки маркетингового плану регіонального посередника на
автомобільному ринку

Маркетинговий план заходів передбачає календарний розклад їх реалізації,
орієнтовний бюджет, виконавців та основні організаційні етапи. Виконавці мають
орієнтуватись на очікувану ефективність від втілених заходів для досягнення кінцевої
цілі відвідуваності, яка приведе до виконання запланованих продажів автомобілів
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