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МАРКЕТИНГОВІ КОМУНІКАЦІЇ В СЕРЕДОВИЩІ ПІДПРИЄМСТВА

Розвиток маркетингу характеризується кардинальними змінами в маркетинговій
стратегії підприємств. Зовнішнє середовище спонукає підприємства на створення цікавих та
унікальних товарів і послуг. Маркетингова діяльність, а особливо маркетингові комунікації –
одна з найсуттєвіших та найскладніших елементів процесу маркетингу. Здійснення
маркетингових досліджень для подальшої розробки цілей та стратегій, опрацювання даних,
приводить до успішних результатів діяльності підприємств.

Маркетингові комунікації – це засоби, за допомогою яких підприємством намагається
інформувати, переконувати і нагадувати споживачам, безпосередньо чи опосередковано, про
свої товари та послуги, торгові марки та бренди. Маркетингові комунікації забезпечують
взаємозв’язок між виробниками і споживачами товарів чи послуг у процесі товарно-
грошового обміну.Метою маркетингових комунікацій є подання різним цільовим аудиторіям
інформації про маркетингові стратегії підприємства шляхом направлення особливих
повідомлень про свій товар, його вартості, способи продажу, викликаючи тим самим у
споживачів інтерес та симпатії до даного продукту.

Кожне підприємство при розробці комунікаційних програм обирає певний набір
інструментів просування товару, під яким розуміється сукупність дій комунікації із цільовою
аудиторією для спонукання її до покупки, що в свою чергу сприяє реалізації товарів на
ринку. Інструментами маркетингових комунікацій на підприємстві можуть бути [1]: реклама
– це інформація про особу чи товар, розповсюджена в будь-якій формі та в будь-який спосіб і
призначена сформувати або підтримати обізнаність споживачів реклами та їх інтерес щодо
таких особи чи товару; персональні продажі – інструмент комплексу просування, який
передбачає індивідуальне спілкування працівника підприємства з потенційним покупцем;
комплекс стимулювання збуту – короткочасні примусові заходи заохочення споживачів до
покупки (знижки на ціни); «паблік рилейшнз» – діяльність людини спрямована на
позитивний імідж установи в громадськості за допомогою засобів масової інформації.

На ринках розвинених країн виділяють як окремий елемент комплексу маркетингових
комунікацій – прямий маркетинг, а в сфері роздрібної торгівлі – мерчандайзинг, атмосферу
магазину, інформацію в торгівельних точках і на упаковці, рекламу в місцях продажу й
схвальні відклики задоволених товаром покупців, виставки, демонстрації, вручення
сувенірів, сервісну політику, розробку товарних знаків, створення фірмового стилю й
упаковки, формування позитивного іміджу тощо. Самостійними формами просування
товарів в більшості випадків є реклама, стимулювання збуту [1].

В процесі своєї господарської діяльності підприємства перебуває в інформаційному
середовищі й постійно сприяє генерації, поширенню й отриманню найрізноманітнішої
інформації. Для досягнення поставлених цілей для підприємства вкрай важливими стають
також неформальні маркетингові комунікації, яким притаманна спонтанність і
позаплановість. Всі учасники господарської діяльності повинні бути зацікавлені у
формуванні й появі такої інформації стосовно підприємства, сфери її діяльності і товарів
(послуг), що формуватиме тільки позитивні неформальні маркетингові комунікації, які, у
свою чергу, поширюються дуже швидко і можуть посприяти ефективному функціонуванню
цього підприємства.
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