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ВСТУП
ЯК КОрИСтУВАтИСЯ ПОСІБНИКОм
«ВДОСКОНАЛЮЙ СВІЙ БІЗНЕС. ОСНОВИ»
У цій книзі ви знайдете:
• методи управління підприємством. Засвойте ці методи і користуйтесь ними для вдосконалення діяльності вашого підприємства.
• Практичні вправи. Виконуйте вправи, що є у главах, для практичного засвоєння методів
управління підприємством, про які ви читаєте.
• Плани дій. Заповнюйте форми плану дій, що є у кінці кожної глави. Це допоможе вам
практично використовувати нові знання.
• різні типи вставок. Кожна вставка репрезентує певний тип інформації.

Вправа
У цій вставці ви знайдете вправи чи запитання, що стосуються змісту глави.

Відповіді
У цій вставці ви знайдете відповіді на вправи та запитання.
Ці вставки підкажуть вам, де можна знайти додаткову інформацію в інших розділах. Наприклад: “Прочитайте додаткову інформацію про непрямі витрати у
розділі “Калькуляція собівартості”.
У цих вставках ви знайдете запитання, що стосуються вашого власного підприємства. Наприклад: «Чи знаєте ви потреби споживачів?», «Чи дійсно ваше
підприємство виробляє ті товари та послуги, які задовольняють потреби споживачів?”
У цих вставках ви знайдете поради, що стосуються вашого власного підприємства. Наприклад: «Як визначити потреби споживачів та як їх задовольнити?»

Примітка: символ «у.н.о.» означає «умовна національна одиниця» і ставиться після цифрового
показника сум, що витрачені чи заплановані на бізнес.
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Глава 1.
НАВЧІтЬСЯ рОЗУмІтИ СВОЇХ СПОЖИВАЧІВ

ЩО тАКЕ мАрКЕтИНг?
маркетинг - це все те, що ви робите для задоволення потреб споживачів і отримання прибутку шляхом:
• надання товарів чи послуг, що їх потребують споживачі;
• встановлення цін, які вони готові платити;
• доставки товарів та надання послуг споживачам;
• інформування та залучення їх з метою придбання ваших товарів та послуг.

НАСКІЛЬКИ ВАЖЛИВИЙ мАрКЕтИНг?
Поміркуйте над такими ситуаціями:

â ресторан. Клієнт замовив пиріг, однак у ресторані були тільки булочки. Тому клієнт пішов,
нічого не придбавши.

â Універсам. Відвідувача привабила лампа. Дізнавшись, що вона коштує 470 у.н.о., він пішов до
сусіднього магазину, де бачив таку саму лампу за 380 у.н.о.

â Книжковий магазин. У книжковому магазині утворилася черга бажаючих придбати товари.
Однак продавець магазину заговорився з приятелем. Деякі громадяни втомилися чекати та
пішли з магазину без покупок.

Вправа
1. Клієнт нічого не купив у ресторані.
Чому?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
2. Відвідувач не купив лампу в універсамі. Він купить лампу в іншому магазині. Чому?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
3. Потенційні покупці виходять з книжкового магазину без покупок і йдуть
до іншого магазину. Чому?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Відповіді ви знайдете на сторінці 14.
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Споживачі є найголовнішими людьми для підприємства. Якщо ви не можете дати їм те, що
вони хочуть, за цінами, які вони готові платити, і надати їм високий рівень обслуговування, ви
ризикуєте їх втратити. Без споживачів обсяг ваших продажів різко впаде, і ви будете змушені закрити справу.
Споживачі, задоволені вашим обслуговуванням, обов’язково звернуться до вас ще не один
раз. Вони також згадають про ваші товари чи про надані послуги у розмові зі своїми друзями чи
партнерами. Чим більше споживачів ви задовольняєте, тим більший обсяг ваших продажів і, відповідно, більший прибуток.
Багато підприємств продають набагато менше товарів чи послуг, ніж вони можуть продавати
чи надавати, і більшість із них не розуміють причини цього явища. Для покращення обслуговування ділові люди повинні мати якнайповнішу інформацію про своїх споживачів, про їхні потреби. Це є основою маркетингу.

ХтО ВАШІ СПОЖИВАЧІ?
Ваші споживачі - це люди чи підприємства, які хочуть придбати товари чи послуги, які ви
пропонуєте, і готові платити за них.
До ваших споживачів належать люди:
• які купують ваші товари чи послуги зараз;
• які, ймовірно, купуватимуть у вас у майбутньому;
• які тимчасово призупинили купівлю ваших товарів чи послуг, але, можливо, ще повернуться до них.
Наведемо нижче кілька прикладів:

â Надійний та доступний транспорт у більшості областей користується великим попитом. Споживачами є
всі люди, яким необхідний транспорт і які готові платити за нього.

â У багатьох місцях спостерігається великий купівельний попит на шкільну форму. Учні носять шкільну форму, але не є споживачами. Для них форму купують батьки. Тому покупцями шкільної форми в цьому випадку є батьки учнів, тобто люди, готові за неї платити.

â

Майстерня займається пошиттям робочого одягу:
робочі халати та комбінезони. Цей одяг необхідний
помічникам продавців, теслям та іншим працівникам. Майстерня напряму продає свою продукцію
різним підприємствам. Тому їх покупцями є власники та менеджери цих підприємств.

Подумайте про споживачів. Хто вони, ці люди, які хочуть придбати ваші товари чи послуги і готові їх оплатити?
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ДІЗНАЙтЕСЬ БІЛЬШЕ ПрО СВОЇХ ПОКУПЦІВ
І КОНКУрЕНтІВ
Споживачі купують товари чи послуги для задоволення своїх різноманітних потреб і бажань.
Наприклад, покупець купує:

â
â
â
â

велосипед, оскільки йому потрібний засіб пересування;
гарний одяг, щоби виглядати привабливим;
радіоапаратуру, щоб отримувати інформацію та розважатися;
халати та комбінезони для захисту свого одягу.

В маркетингу дуже важливо знати більше про споживачів, про їхні потреби та запити. Коли
ви зрозумієте потреби своїх споживачів, ви зможете прийняти рішення про те, які товари випускати чи які послуги надавати. Виконуючи наведені нижче кроки, ви зможете більше дізнатися про
своїх споживачів і завдяки цьому досягти збільшення обсягів продажів.
1. Дізнайтесь більше про своїх споживачів і конкурентів.
2. З’ясуйте, чи достатньо у вас покупців.

ДІЗНАЙтЕСЬ БІЛЬШЕ ПрО СВОЇХ СПОЖИВАЧІВ
І КОНКУрЕНтІВ
Щоби більше дізнатися про своїх споживачів та конкурентів, необхідно дати відповідь на такі
запитання:

â
â
â
â
â
â
â

Кому ви намагаєтеся реалізувати свою продукцію (різниця між групами)?
Які товари чи послуги вони хочуть отримати? Чому вони необхідні для них?
Які ціни вони готові заплатити?
Де живуть ваші споживачі, і що вони, як правило, купують?
Коли вони купують?
Як часто і яку кількість товарів чи послуг вони купують?
Хто ваші конкуренти? Підприємства, що продають товари чи послуги, подібні до вашого?
Наскільки вони сильні?

Пошук відповідей на запитання, наведені вище, називається вивченням ринку. Вивчення
ринку дуже важливе для вашого бізнесу. Його сутність полягає у отриманні більшої кількості
інформації про споживачів та конкурентів.
Чим більше інформації про споживачів та конкурентів ви маєте, тим простіше прийняти рішення про те:

â
â
â
â

які товари чи послуги продавати;
які встановити ціни;
як доставити ваші товари покупцям;
як інформувати споживачів та привертати їхню увагу до ваших товарів.
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Вивчення ринку може бути здійснене як вами, так і вашими співробітниками. Нижче наведені приклади того, як ви можете отримати додаткову інформацію про споживачів та конкурентів:

q розмовляйте з потенційними споживачами чи попросіть їх заповнити опитувальник. Поцікавтесь, наприклад, тим:
• чому вони купують ваші товари чи послуги;
• чи задоволені вони вашими товарами чи послугами, а також тим, як їх обслуговують на
вашому підприємстві;
• чи існують інші товари чи послуги, які вони хотіли б купити.

q Дослухайтесь до думки ваших споживачів — що вони говорять одне одному про ваші товари
чи послуги, а також про компанію загалом.

q З’ясуйте, чому деякі споживачі постійно купують ваші товари. Подумайте про ваше підприємство. Чому, коли вам потрібно щось купити, ви звертаєтеся до певного місця, а не до іншого? Чи не тому, що у них найкращі товари, найкращі ціни, найкраще обслуговування, чи не
тому, що вони розташовані недалеко від вас?

q Вивчайте підприємства ваших конкурентів. Дізнавайтесь:
•
•
•
•
•

про товари чи послуги, наприклад, про їхню якість чи дизайн;
яку вони призначають ціну;
як вони приваблюють покупців;
що кажуть одне одному споживачі про ваших конкурентів;
чому споживачі надають перевагу продукції ваших конкурентів, а не вашій.

q Ставте запитання постачальникам, власникам підприємств та їхнім діловим партнерам про
те:
• які товари та послуги їхнім підприємствами вдається добре продавати;
• що вони думають про ваші товари;
• що вони думають про товари ваших конкурентів.

q Аналізуйте свій портфель замовлень, звітність з продажів та зберігання товарно-матеріальних
цінностей, щоб виявити, які з товарів чи послуг вдається краще продавати.

q Читайте газети, каталоги та спеціалізовані журнали для отримання інформації та ідей про нові
товари та послуги.

Вивчення ринку допомагає більше дізнатися про споживачів та конкурентів. Наступна сторінка знайомить з тим, як швейне виробництво використовує інформацію, отриману шляхом проведення ним вивчення ринку.
Ви можете використовувати блокнот чи зошит для запису відомостей про споживачів та конкурентів. Чим більшою кількістю інформації ви володієте, тим легше буде прийняти рішення про
шляхи вдосконалення вашого підприємства.
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1

2

Наші
товари
чи
послуги
робочі
халати

3

Наші
Як часто і
споживачі яку кількість
купують
споживачі
власники і
менеджери
магазинів,
переважно
універсамів

- двічі на рік
- переважно у
січні та червні

4

5

6

7

Наші
ціни

Зауваження
споживачів

Конкуренти

Ціна
товарів
конкурентів

нормальна
ціна 650 у.н.о.

- гарна якість
- гарна ціна

Компанія
«Якісний одяг»:

- деякі
споживачі
хочуть:

• велика компанія

• товари
інших
відтінків;

• випускає
високоякісні товари

• наявність
більшої
кількості кишень;
• забезпечення
доставки

• має гарну
репутацію

700 у.н.о.
и знижка у
разі
закупівлі
великих
партій

• товари широкої
кольорової гами
• продає за більш
високими цінами
• виконує доставку
великих партій
• ті, хто займаються збутом, їздять до
споживачів

n У стовпчику 1 запишіть товари, що ви їх продаєте, чи послуги, що ви їх надаєте.
n У стовпчику 2 опишіть покупців товару чи послуги. Хто ці люди, які хочуть купити відповідні товари чи послуги?
â
â
â
â

Це переважно чоловіки, жінки чи діти?
Вони молоді чи старшого віку? Чим вони займаються?
Які у них прибутки: великі чи маленькі?

Де вони живуть і де вони купують? У селах, у містах, близько чи далеко від вашого
підприємства?
Записуйте всю важливу, на ваш погляд, інформацію.

n У стовпчику 3 запишіть, як часто і коли ваші споживачі купують кожен записаний тут
товар чи послугу. Чи купують вони щодня, щотижня, щомісяця, раз на рік, взимку, влітку, у день
виплати зарплатні?
n У стовпчику 4 запишіть ціну кожного товару чи послуги, що ви їх продаєте.
n У стовпчику 5 запишіть думку споживачів про ваші товари, послуги. Наприклад:
â Чи подобається їм дизайн, колір та розмір? Чому?
â Ціни на ваші товари низькі, середні чи завищені?
â Чи потребують ваші споживачі товарів, яких ви не виробляєте?
n У стовпчику 6 запишіть інші підприємства ваших конкурентів, що продають ідентичні товари чи послуги. На вашу думку, чи не продають вони своєї продукції більше, ніж ви? Чому? Що
особливого у їхньому виробництві, в їхніх товарах, послугах?

n У стовпчику 7 впишіть ціни, за якими ваші конкуренти продають свою продукцію.
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Для вивчення ринку також корисно отримати інформацію:
•
про те, чим незадоволені чи що не влаштовує ваших споживачів;
•
про товари та послуги, що цікавлять покупців, але яких у вас немає;
•
про нові ідеї, про нові товари та послуги.

З’ЯСУЙтЕ, ЧИ ДОСтАтНЬО У ВАС ПОКУПЦІВ
Недостатньо володіти інформацією лише про те, хто ваші споживачі і чого вони хочуть. Необхідно з’ясувати, чи достатньо у вас споживачів. Не кожен споживач стане вашим потенційним
покупцем. Група магазинів, що їх представлено на малюнку, продає однакові товари тим самим
покупцям.

Лише кілька споживачів купують у кожному з магазинів, тому обсяг продажів кожного такого
підприємства низький. Таке можна спостерігати у багатьох місцях. Чи такий стан справ там, де ви
мешкаєте і працюєте?
Швейна майстерня «Одяг від Бахит» спеціалізувалась на пошитті шкільної форми. Ринок
шкільної форми дуже великий. Однак за результатами дослідження ринку Бахит встановила, що
пошиттям шкільної форми зайнято багато підприємств і обсяг продажів кожного такого підприємства малий. Бахит вирішила з’ясувати, яким є споживацький попит на іншу продукцію, наприклад, на робочі халати та комбінезони. Вивчивши ринок, вона визначила приблизну кількість
покупців, готових придбати робочі халати. Так само, як це описано у нижченаведеному прикладі,
і ви можете більше дізнатися про потенційних споживачів.
1. Бахит визначила кількість магазинів у місті. Загалом їх виявилося 80.
2. Бахит опитала 10 магазинів, щоб з’ясувати, як часто вони купують нові робочі халати для
своїх продавців. У більшості з них відповіли, що зазвичай вони закуповують халати двічі на рік. В
середньому для більшості магазинів кількість людей, яким потрібні робочі халати, склала 3 працівники. Це означає, що кожен магазин купує 6 халатів на рік.
3. Деякі покупці не будуть купувати халати в магазині майстерні «Одяг від Бахит». Вони
нададуть перевагу іншим виробникам. Бахит вважає, що з 80 магазинів вона зможе продати свою
продукцію лише сорока магазинам.
4. Майстерня розраховує продавати 240 халатів на рік.
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Керівництво усіх підприємств повинно розуміти потреби своїх споживачів. Вивчення ринку
допоможе краще задовольнити їхні потреби та прийняти правильне рішення про те:
•
•
•
•

які товари чи послуги продавати;
які встановлювати ціни;
як доставляти продукцію споживачам;
як рекламувати та приваблювати увагу споживачів до вашої продукції.

РЕЗЮМЕ
……………………………………..……………………….............................................................…………....……………………………………..
маркетинг – це всі дії, що їх виконують для задоволення потреб споживачів та отримання
прибутку шляхом:

â
â
â
â

надання продуктів та послуг, яких вони потребують;
встановлення ціни, яку вони готові заплатити;
доставки товарів та надання послуг споживачам;
рекламування та залучення споживачів для придбання товарів та послуг.

Ваші споживачі – це люди чи підприємства, що потребують ваших товарів та готові за них
платити.
Здійснити дослідження ринку означає більше дізнатися про споживачів та конкурентів:
1. Дізнайтесь більше про споживачів та конкурентів.
2. З’ясуйте, чи достатньо широким є коло споживачів ваших товарів та послуг.
Отримайте інформацію про те:

â
â
â
â
â
â

скільки різних споживачів хочуть придбати ваші товари чи послуги;
яких товарів вони потребують;
які ціни вони готові платити;
де вони знаходяться і де вони зазвичай роблять покупки;
як часто і яку кількість товарів чи послуг вони купують;

хто ваші конкуренти, і які їхні пропозиції стосовно аналогічних товарів чи послуг.
Споживач є найбільш важливою фігурою. Споживач, задоволений вашими товарами чи послугами, прийде до вас ще не один раз. Чим краще ви задовольняєте потреби своїх споживачів,
тим більше товарів продаєте і, відповідно, збільшуєте свій прибуток.

Відповіді
Відповіді на запитання на сторінці 8
1. Клієнт нічого не купив у домашній кухні ресторану тому, що у них не було
того, що йому було потрібно.
2. Покупець купує лампу в іншому магазині тому, що там вона коштує дешевше.
3. Покупці, які залишають книжкову крамницю, думають про те, що вони даремно втратили час через погане облуговування: замість того, щоб продавати книги, продавець зайнятий розмовою з приятелем.
14

Глава 2
ЗАДОВОЛЬНІтЬ ПОтрЕБИ СВОЇХ СПОЖИВАЧІВ
Отже, по-перше, ви дізналися більше про своїх покупців та конкурентів, по-друге, з
ясували, чи достатньо у вас покупців.
Тепер, використовуючи зібрану інформацію про споживачів, ви можете задовольнити їхні потреби. Для того, щоб задовольнити потреби споживачів, підвищити обсяги ваших продажів та
отримати прибуток, вам потрібно з’ясувати:

â які товари чи послуги потрібні вашому споживачеві;
â яку ціну споживачі готові платити;
â де повинен знаходитися ваш бізнес, щоб доступ до споживача було максимально полегшено;

â які способи просування товарів на ринок ви можете використовувати для інформування
споживачів та сприяння купівлі ними ваших товарів чи отримання послуг.

Це - чотири основні складові (4 «П») маркетингу. Щоб їх легше було запам’ятати, скористаймося термінами, що починаються з літери “П”, а саме: «Продукція», «ціна Продажу», «Позиціонування» (місце діяльності) підприємства і «Просування», а також запам’ятаймо таку схему:

Правильно
обрана
Продукція

Правильно
встановлена
ціна
Продажу

Правильне
Позиціонування
підприємства

Правильна
стратегія
Просування
на ринок

Більша кількість
споживачів і
високий обсяг
продажів

Для збільшення обсягів продажів і для задоволення потреб споживачів вам буде необхідно
розширити знання і навчитися керувати цими чотирма чинниками (4 «П») маркетингу. Покупець, задоволений вашою продукцією, повернеться до вас ще не один раз і порадить своїм колегам купувати саме ваші товари. Всі чотири «П» дуже важливі і кожному з цих чинників надають
особливого значення. Якщо на вашому підприємстві одна із складових маркетингу виявляється
слабкою, ви не в змозі будете задовольнити потреби своїх споживачів. Ваш бізнес опиниться у
небезпеці, і ви можете розоритися.

Взаємозв’язки між часом дії кожної із 4 «П» – складових маркетингу – також дуже важливі.
Правильно обраний продукт, що його пропонують за правильно встановленою ціною і у зручному
для придбання місці, а також обрана стратегія повинні мати місце у потрібний час. А потрібний
час — це той час, коли покупець запитує про товар.

тепер розглянемо кожну зі складових маркетингу окремо.
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1.

ПрОДУКт:

ЯКІ ВИрОБЛЯтИ тОВАрИ ЧИ НАДАВАтИ ПОСЛУгИ
Для успішного розвитку бізнесу ви повинні виробляти ті товари і надавати ті послуги, які
необхідні вашим покупцям. Узагальнено ці товари чи послуги називають Продуктом, що його
розглядає перша складова (4 «П») маркетингу.
З’ясування споживацького попиту
Споживачі купують товари та послуги для задоволення різноманітних власних потреб. Так,
наприклад,

â
â
â
â

охолоджуючі напої необхідні для тамування спраги у спекотний день;
велосипед використовують як засіб пересування;
радіоапаратуру купують для прослуховування новин та розваг;
одяг задовольняє потребу у відчутті комфорту, а також необхідний для того, щоб виглядати привабливо.

Успішні підприємства завжди знають потреби та запити своїх споживачів. Вони надають товари та послуги для задоволення споживацького попиту.
Чи знаєте ви, яка продукція потрібна споживачеві? Чи виробляєте ви товари,
послуги для задоволення потреб ваших споживачів?
«Сонячне світло» - маленьке, зручно розташоване кафе, де клієнти можуть швидко перекусити. Ось, наприклад, як кафе задовольняє потреби своїх клієнтів:

q Коли кафе відкрилося, у ньому продавали лише здобні булочки та печиво. Однак його
клієнти просили розширити меню. Тому власник кафе «Сонячне світло» збільшив свій
асортимент і став додатково продавати бутерброди та пироги.

q Пізніше клієнти почали запитувати і про гарячі страви. Власник кафе купив плиту і став
готувати гарячі страви.

q Раніше у кафе пакували їжу у маленькі паперові
пакунки. Це викликало нарікання клієнтів. Зараз
у кафе використовують спеціальні коробочки для
пакування продуктів харчування.
Завжди дослухайтеся до думки ваших споживачів: що
їм подобається, а що ні. Коли їхні запити змінюються, намагайтеся відповідно міняти ваші товари чи послуги так,
щоби їхні потреби були задоволені і надалі. Більше вивчайте ринок. Знаючи споживацький попит, ви зможете
збільшити обсяг продажів товарів та послуг і завдяки цьому підвищити прибуток свого підприємства.
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ПрОПОНУЙтЕ тЕ,
ЩО НЕОБХІДНЕ СПОЖИВАЧАм
Покупець завжди прагне оцінити різні товари, щоб обрати найбільш прийнятні для нього.
Наприклад:

â деякі споживачі хочуть бачити товар з іншим дизайном;
â інші споживачі хочуть мати товари високої якості і готові платити за це додаткові гроші.
Якщо ви завжди будете пропонувати споживачам товари чи послуги потрібної їм якості, вони
відчують довіру до вас та вашого підприємства.
Запам’ятайте, що головне у бізнесі — це ваші споживачі. Завжди намагайтеся
зрозуміти їхні потреби. Переконайтеся у тому, що ви надаєте ті товари та послуги, які необхідні їм, а не ті, котрі подобаються вам. У цьому випадку ви не
є покупцем.
Завжди ставте собі такі запитання:
• Які товари та послуги я пропоную для продажу?
• Чому я вирішив продавати ті чи інші товари?
• Чи є у мене продукція, необхідна споживачам?
• Чи зберігаються у мене товари, які не продаються достатньо успішно?
Якщо відповіді на ці запитання підкажуть, що ваші споживачі зацікавлені у інших товарах чи
послугах, ви можете:
• почати випуск чи продаж абсолютно нових товарів,
• вдосконалити продукцію, яку вже виробляєте чи продаєте, вносячи зміни у такі сфери
як:

Якщо ви продаєте товар, який вимагає використання упаковки, ви можете також внести зміни
і в упаковку. Упаковка вберігає товари від ушкоджень і робить їх більш зручними для транспортування та навантажування. Упаковка збільшує витрати. Однак упаковка може зробити товар
більш привабливим та допомогти у його реалізації.
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Ви можете дійти висновку, що товари чи послуги, які надають інші виробники, кращі за ті, які
виробляєте чи надаєте ви. Можливо, модифікація товарів, що ви їх виробляєте чи послуг буде досить істотною і вимагатиме великих витрат. В цьому випадку краще прийняти рішення про призупинення виробництва цих товарів та надання таких послуг. Здійснюючи дослідження ринку, ви
можете визначити, які товари чи послуги краще випускати чи надавати.

ШУКАЙтЕ НОВІ ІДЕЇ
Можливо, у вас виникли складнощі з реалізацією товару тому, що багато інших підприємств
випускають аналогічну продукцію. Покупець може відмовитися від придбання вашої продукції.
Якщо ви не отримуєте достатнього прибутку від реалізації ваших товарів, подумайте про висування нових ідей. Наведемо нижче кілька прикладів:
•

Якщо ви виробляєте і продаєте меблі тільки для дому, постарайтесь знайти таких нових
покупців, як школи та офіси, і почніть продаж, скажімо, шкільних парт, полиць, меблів
для офісів.

•

Якщо ви продаєте тільки хліб, постарайтесь знайти нових покупців серед ресторанів, лікарень, шкіл.

•

Якщо ви продаєте фрукти та овочі, подумайте про те, які нові продукти ви могли б робити
з фруктів та овочів. Наприклад, з апельсинів ви можете приготувати сік та мармелад.

Перед початком виробництва нових товарів обов’язково проведіть дослідження ринку.

â Обміркуйте нові ідеї та опитайте інших. Постарайтесь отримати більше нових ідей.
â З’ясуйте, які з цих ідей можуть бути втілені у товари, щоби споживач захотів їх придбати
і був би готовий за них заплатити.

â Переконайтеся у тому, що існує достатньо споживачів, які бажають придбати подібну продукцію.
РЕЗЮМЕ
…………………………………………………………..…….........................................................................................………………………..
Продукт є першою складовою маркетингу. Продукт — це той товар чи та послуга, що її пропонують споживачам.
Покупці обирають товари чи послуги для задоволення своїх різноманітних потреб. Передбачливий бізнесмен спочатку завжди намагається з’ясувати потреби споживачів, а потім, на основі
отриманої інформації, забезпечує їх необхідними товарами чи послугами.
Пропонуйте те, що необхідне споживачам. Не займайтесь простим продажем товарів, що їх
продають й інші підприємства.. намагайтеся вдосконалювати товари, які виробляєте, та продукцію, яку реалізуєте.
Якщо товари не завжди добре реалізуються, придивляйтеся та прислухайтеся до нових ідей.
Здійснюйте дослідження ринку для визначення того, які з ідей можуть бути втілені у товари
чи послуги, що їх споживач бажає придбати та за які він готовий платити. Переконайтеся у тому,
що зрештою ваші товари чи ваші послуги принесуть достатньо високий прибуток.
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2.

ЦІНА:
ЯКІ ВСтАНОВИтИ ЦІНИ

Ціна (Ціна Продажу) є другою складовою маркетингу. Правильне встановлення ціни може
виявитися складним, але є дуже важливим. Ви можете виробляти хороші товари чи пропонувати
відмінні послуги, та якщо ціни встановлено неправильно, обсяг продажів може бути не надто високим.
Щоб визначити ціну на продукт, послугу, ви повинні дізнатися про співвідношення між витратами, ціною та прибутком шляхом проведення таких елементарних розрахунків:
Витрати + Прибуток = Ціна
700 у.н.о.

300 у.н.о.

1.000 у.н.о.

Ціна –
або

Витрати = Прибуток

1.000 у.н.о. 700 у.н.о.

300 у.н.о.

Ваш сумарний прибуток від реалізації залежить від того:

â який прибуток ви отримали від продажу кожного товару чи послуги,
â яку кількість (обсяг) товарів чи послуг ви реалізували.
Ось, наприклад, пекарня «Смачний хліб». Один з продуктів, що вона їх виробляє — це торти,
які покупці купують у магазині при пекарні. Пекарня «Смачний хліб» спробувала продавати торти як за високими, так і за низькими цінами. Ось що у них вийшло:

Коли вони встановили нижчу ціну на ці
торти, то отримали менший прибуток
з кожного проданого ними торта. Та за
цією ціною вони продають багато тортів
на день.

Коли вони встановили високу ціну на ці
торти, то одразу отримали високий прибуток з кожного проданого торта. Але за
такою ціною вони продають лише одиндва торти на день.

Кількість проданих товарів х Прибуток з товару = Загальний прибуток

Отже, ви можете отримати більший загальний прибуток, реалізуючи продукцію за більш
низькими цінами. Все залежить від того, скільки одиниць продукції ви реалізуєте, і який прибуток ви отримуєте з кожної одиниці проданого товару.
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ЯК ПрАВИЛЬНО ВСтАНОВИтИ ЦІНИ
В цілому ваші ціни повинні бути:

â достатньо низькими для приваблювання покупців,
â достатньо високими для отримання прибутку.
Ви повинні володіти певною інформацією перед тим, як встановите ціни на товари. Для встановлення ціни вам необхідно:
1. Знати ваші витрати.
2. Знати, яку суму споживачі готові платити.
3. Знати ціни, встановлені вашими конкурентами.
4. Вміти зробити ваші ціни більш привабливими.
1. Знайте ваші витрати
Ви повинні знати загальні витрати на виробництво чи продаж кожного товару чи послуги. Сумарні витрати містять вартість матеріалів, оплату праці, оренду, вартість електрики, транспортних послуг та інші витрати на виробництво. Для того, щоб отримати прибуток, ціни повинні бути
вищі за сумарні витрати на товари.
Подивіться, як буфет «Сонячне світло» встановлює ціни на свої послуги. Спочатку їм необхідно знати суму їхніх витрат. За їхніми розрахунками сумарні витрати на випічку одного пирога
складають 200 у.н.о. Для того, щоб отримати прибуток, вони повинні продавати один пиріг за
ціною, більшою двохсот у.н.о.
Ціна - Витрати = Прибуток
100 у.н.о. 200 у.н.о. –100 у.н.о.
ЗБИтКОВА рОБОтА
-100 у.н.о. означають збиток на суму у 100 у.н.о.
Встановлення ціни меншої, ніж величина сумарних витрат,
призводить до збитковості підприємства.

НЕПрИБУтКОВА
рОБОтА

Ціна - Витрати =
200 у.н.о. 200 у.н.о.

Прибуток
0 у.н.о.

0 у.н.о. означають відсутність прибутку
Встановлення ціни, рівної величині сумарних витрат, призводить до неприбуткового функціонування підприємства.

ПрИБУтКОВА
рОБОтА

Ціна
- Витрати =
300 у.н.о. 200 у.н.о.

Прибуток
100 у.н.о.

100 у.н.о. означають прибуток на суму у 100 у.н.о.
Встановлення ціни, що перевищує величину сумарних витрат, веде до прибуткового функціонування підприємства.
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Розділ «КАЛЬКУЛЯЦІЯ СОБІВАРТОСТІ» познайомить вас із тим, як підраховувати витрати на виробництво товарів та надання послуг.
2. Знайте, скільки ваші споживачі готові платити
Споживачі повинні бути згодні заплатити призначені вами ціни. Якщо ви встановили надто
високі ціни, ви швидко про це дізнаєтесь, оскільки ваші продажі різко впадуть або вам взагалі не
вдасться нічого продати.
Власники кафе «Сонячне світло» опитали своїх клієнтів, поцікавившись, скільки вони були
б згодні заплатити за пиріг. Більшість з них сказали, що 350 у.н.о. за пиріг – це занадто дорого.
Багато з них сказали, що вони купили б пиріг, якби його ціна була 325 у.н.о. І тепер власник знає,
що їхня ціна на пиріг повинна бути встановлена між 200 і 325 у.н.о.
• 200 у.н.о. – сумарні витрати на випічку одного пирога;
• 325 у.н.о. – найбільша ціна, яку покупці згодні платити.
Якщо ціна, яку готові платити споживачі, менша за ваші витрати, спробуйте знизити ваші витрати. Якщо не вдасться знизити витрати, можливо, доведеться обрати для продажу інший товар
чи послугу.
3. Знайте ціни ваших конкурентів
З’ясуйте, які ціни ваші конкуренти встановили на аналогічні товари чи послуги.
В цілому:
• якщо ціни на ваші товари нижчі за ціни конкурентів на аналогічні товари, ви можете привабити більше потенційних споживачів до своєї продукції;
• якщо ціни на ваші товари вищі за ціни ваших конкурентів на аналогічні товари, велика ймовірність того, що ваші потенційні споживачі купуватимуть продукцію ваших конкурентів.
Завжди можна знайти причину, що пояснює встановлення більш високої чи більш низької
ціни на товари, що продаються.
Ви, до прикладу, встановлюєте більш низьку ціну:
• якщо ваші товари чи послуги – «новачки» на ринку і споживачам ще нічого про них не відомо;
• якщо ви хочете привабити нових покупців.
Ви, до прикладу, встановлюєте більш високу ціну:
• якщо покупець вважає, що ваша продукція краща, ніж продукція ваших конкурентів;
• якщо ви надаєте додаткові послуги, такі, як безкоштовна доставка, більш зручні години роботи чи вигідна гарантія.
Будьте обережні: не намагайтесь реалізувати більше продукції за рахунок
зниження цін на неї, це може виявитися небезпечним для виробництва. Для
отримання прибутку ціни повинні бути завжди вищі за витрати. Тому таким
необхідним є знання необхідних витрат.
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Власники кафе «Сонячне світло» в результаті проведеного дослідження з’ясували, що більшість їхніх конкурентів продають пиріг за ціною 325 у.н.о. Тепер у них достатньо інформації про
ціни на пиріг:
• витрати на випічку одного пирога складають для них
200 у.н.о.
• ціна, на яку згодні споживачі
325 у.н.о.
• ціна у конкурентів
325 у.н.о.
Кафе ще не вирішило, за якою ціною воно буде продавати свої пироги. Вони передбачають,
що ціна складе 300 у.н.о. Якщо споживач захоче купити пиріг в іншому місці, то він повинен буде
викласти 325 у.н.о.
4. Навчіться встановлювати більш привабливі ціни
Існує багато шляхів для того, щоб зробити ціни більш привабливими для покупців. У кафе
«Сонячне світло» вирішили продавати свої пироги за ціною 299 у.н.о. Між ціною у 299 у.н.о. і 300
у.н.о. різниця лише в одну одиницю, проте ціна 299 у.н.о. є більш низькою, а отже, більш привабливою для покупця.
Ви можете зовсім ненабагато знизити ціни, і покупець одразу це помітить. Так, наприклад:
0,99 у.н.о.
499 у.н.о.
4.999.000 у.н.о.

замість
замість
замість

1,00 у.н.о.
500 у.н.о.
5.000.000 у.н.о.

Щоб привабити більше споживачів, ви можете час від часу використовувати спеціальні пропозиції, навіть отримуючи при цьому менший прибуток. Коли споживачі приходять на спеціально влаштовувані вами розпродажі, вони, як правили, купують ще й інші товари.
Покупцям може не сподобатися, що кожного разу, завітавши до вашого магазину, вони зіштовхуються зі спеціальними пропозиціями на ті ж самі товари. Тому вам слід стежити за цим і
часто міняти ваші спеціальні пропозиції.
Коли ви починаєте продавати нові товари чи послуги, ви можете пропонувати потенційним
покупцям спробувати ці товари в роботі. Крім того, ви можете спробувати встановити на нові
товари більш низьку, так звану попередню, ціну, котра у перші тижні продажів дасть вам менший
прибуток. Якщо товар сподобається покупцям, і вони почнуть його купувати, ви можете поступово збільшити ціну і отримати від цього більший прибуток.
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Знижка також означає зниження цін на товари. Ви можете, наприклад, отримати знижку від постачальників товарів чи надати знижку вашим споживачам. Наведемо нижче кілька прикладів:

Якщо споживач купує велику
партію товару, ви можете надати оптову знижку.

Якщо споживач оплачує товар готівкою, ви можете надати йому знижку.

Залежно від зміни пір року ви
можете надавати своїм покупцям сезонні знижки на одяг.

Що ви робите для того, щоб ціни на вашу продукцію були більш привабливими для покупців?
РЕЗЮМЕ
…………………………………………………………..…….........................................................................................………………………..
Другою складовою (4 «П») маркетингу є ціна (Ціна Продажу).
У маркетингу ціноутворення означає:
• встановлення такої ціни, яку потенційний покупець готовий платити;
• забезпечення такого стану справ, коли ціна є привабливою для покупця, і водночас дає вам
достатньо великий прибуток.
Під час визначення ціни на продукт, послугу ви повинні знати співвідношення між вашими
витратами, ціною та прибутком:
Витрати + Прибуток = Ціна
700 у.н.о.

300 у.н.о.

1.000 у.н.о.

Або

Ціна –

Витрати = Прибуток

1.000 у.н.о. 700 у.н.о.

300 у.н.о.

Ви можете отримати більший загальний прибуток, реалізуючи продукцію за більш низьким
цінами. Все залежить від того, скільки одиниць продукції ви реалізуєте, і який прибуток ви отримуєте з кожної одиниці проданого товару.
Загалом ціни повинні бути:
• достатньо низькими для приваблювання покупців,
• достатньо високими для отримання прибутку.
Ви повинні мати певну інформацію, перш ніж встановлювати ціни на товари. Для встановлення ціни необхідно …
1. Знати витрати.
2. Знати, яку суму споживачі готові платити.
3. Знати ціни, встановлені конкурентами.
4. Вміти зробити ціни більш привабливими, використовуючи для цього такі, наприклад, прийоми, як спеціальні пропозиції і знижки.
Щоб отримати прибуток, ціни повинні бути вище сумарних витрат на виробництво товарів
та надання послуг.
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3.

ПОЗИЦІОНУВАННЯ (мІСЦЕ рОЗтАШУВАННЯ):
ЯК НАБЛИЗИтИСЯ ДО СПОЖИВАЧІВ

Ви пропонуєте гарні товари за цінами, які покупці готові заплатити за них, однак обсяг продажів так і залишається низьким. Причина може бути у тому, що ваші покупці не знають, де вони
можуть придбати ваші товари чи отримати послуги.
Третя складова 4 «П» маркетингу – це позиціонування (вибір місця розташування, діяльності) підприємства. Позиціонування - це місце, де розташований ваш бізнес, що є дуже важливим
моментом для тих, наприклад, хто працює у роздрібній торгівлі чи у сфері обслуговування. Їхній
бізнес повинен бути розташованим у місці, зручному для споживачів.
Позиціонування містить також різні види доставки товарів чи надання послуг споживачам.
Цей процес називають розподілом. Правильна система розподілу особливо важлива для підприємств -- виробників продукції.

рОЗтАШУВАННЯ – ДЕ ЗНАХОДИтЬСЯ ВАШ БІЗНЕС
Перед відкриттям кафе «Сонячне світло» власник довго вибирав потрібне місце. Він хотів
знати, яке місце найкраще підійде споживачам.

У житловому районі міста?

У бізнес-центрі?

У промисловому районі?

Щоб реалізовувати продукцію, більшість підприємств роздрібної торгівлі та сфери обслуговування повинні бути максимально наближені до своїх споживачів. Найкращі місця для них —
місця зосередження людей, тобто місця їхнього проживання. Так, наприклад, найкраще місце для
кафе – це автобусна зупинка у бізнес-центрі. Безліч людей проходить повз неї. Територія, на якій
розміщено багато малих виробничих підприємств, також є хорошим місцем для кафе. Робітники
обов’язково захочуть купити щось на обід. Житловий квартал міста – не дуже вдале місце для
кафе, оскільки більшість потенційних споживачів протягом робочого дня виїжджають з нього або
самостійно готують їжу вдома.
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Вправа
1. Де найкраще розташувати гастроном? Чому?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
2. Де найкраще місце для стоянки таксі? Чому?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
Відповіді на стор.29
Чому ви обрали для свого підприємства саме те місце, де воно знаходиться?
Можливо, варто перенести ваше підприємство у краще місце?

Переконайтесь у тому, що ваш бізнес не знаходиться у місці зосередження бізнесів, аналогічних вашому.

рОЗПОДІЛ – ДОСтАВКА тОВАрІВ СПОЖИВАЧАм
Для виробників не завжди дуже важливо знаходитися поруч зі споживачами. Для них частіше більш важливо мати:
• більш низьку орендну платню,
• надійного та зручного постачальника сировини.

Якщо виробництво розташоване далеко від споживачів, необхідно знайти можливі шляхи доставки товарів у місця, де споживачам буде зручно їх купувати. Це називається розподілом. Розподіл особливо важливий для виробничих підприємств.

Існують різноманітні шляхи розподілу товарів серед споживачів:

â ви можете продавати товари напряму споживачам, які використовують вашу продукцію.
Це називається прямим розподілом;

â ви можете також продавати іншим підприємствам, які перепродають вашу продукцію покупцям чи іншим підприємствам. Такі підприємства переважно є підприємствами роздрібної чи
оптової торгівлі. Відповідні процеси називаються розподілом за роздрібними каналами або розподілом за оптовими каналами.
Прямий розподіл
Під прямим розподілом мається на увазі продаж ваших товарів безпосередньо споживачам,
які їх використовують.
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Коли ви продаєте ваші товари безпосередньо споживачам, ви маєте можливість поговорити
з ними і з’ясувати, що їм подобається і що для них є доступним. Тому прямий розподіл найбільш
корисний для тих виробників, які виготовляють продукцію для своїх споживачів на замовлення.

ВИрОБНИК

СПОЖИВАЧ

виробляє товар

споживає товар

Прямий розподіл дуже корисний для підприємств певних типів. Однак цей процес забирає
багато часу і може бути досить дорогим. Наприклад, подумайте про витрати на транспорт, витрати на виплату заробітної платні вам і вашим працівникам, які зайняті продажем чи доставкою
товарів споживачам.

q Прямий розподіл є найбільш корисним для вашого підприємства, якщо ви:
â виробляєте спеціальні товари, тобто вам необхідно знаходитися у постійному контакті зі споживачем (наприклад, пошиття одягу та виготовлення меблів на замовлення);

â маєте лише кілька споживачів, завдяки чому можете підтримувати контакт з кожним із них (наприклад, виробництво багажників для постачання їх в якості комплектуючого виробу крупному виробнику велосипедів);

â виробляєте досить дорогі продукти, які покупці купують нечасто (наприклад, виробництво екіпажів для виїзду);

â забезпечте сервісне обслуговування товарів, що ви їх випускаєте (наприклад, виробництво протизламних замків та їх встановлення).

Розподіл за роздрібними каналами
розподіл за роздрібними каналами передбачає продаж ваших товарів магазинам та універмагам, які потім перепродують їх споживачам.
Розподіл за роздрібними каналами дуже корисний для тих підприємств, які випускають великі партії товарів. Зазвичай роздрібні торгівці мають набагато більше споживачів, ніж саме виробництво. Тому, продаючи товар роздрібному торгівцю, ви одразу ж поширюєте коло споживачів
продукції, тим самим підвищуючи вірогідність збільшення обсягів продажів та розміру прибутку,
який ви отримуєте.

ВИрОБНИК
виробляє товар

рОЗДрІБНИЙ
тОргОВЕЦЬ
купує і перепродає

СПОЖИВАЧ
товар споживає товар

Роздрібні торговці можуть взяти на себе значну частину роботи, пов’язаної з реалізацією продукції, яку, у випадку продажу своїх товарів напряму, вам довелося б робити самим. Так, наприклад, роздрібний торговець:

â завжди перебуває у контакті зі споживачами. Це дає вам можливість приділяти більше
часу виробництву та іншим важливим видам діяльності;
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â здійснює зберігання ваших товарів, завдяки чому ви скорочуєте витрати на зберігання
готової продукції;
â допомагає просуванню вашої продукції шляхом її рекламування та ін.
Роздрібний торговець робить велику справу, за яку вам все одно довелося б платити. Він робить це тому, що ви продаєте йому свій товар зі цінами більш низькими, ніж споживачам. З іншого боку, роздрібні торговці часто одразу сплачують за проданий їм товар.

q розподіл за роздрібними каналами є найбільш корисним для вашого підприємства,
якщо ви виробляєте товари, а також:

â виробляєте стандартну продукцію, що зазвичай не потребує постійних консультацій
зі споживачами відносно дизайну, кольору, розміру та ін. (наприклад, виробництво
шампунів чи лосьйонів);

â виробляєте дешеві товари для повсякденного попиту (наприклад, виготовлення
мила);

â маєте багато споживачів і не можете перебувати у постійному контакті з ними (наприклад, випускаєте стандартні тарілки та чашки);

â маєте споживачів, розкиданих на великій території, через що складно, дорого і просто немає часу підтримувати контакт з кожним із них (приклад: виробництво фермерського обладнання).

Розподіл за оптовими каналами
розподіл за оптовими каналами передбачає продаж великих партій товарів оптовим торговцям – для майбутнього перепродажу їх більш дрібними партіями роздрібним торгівцям.
Розподіл за оптовими каналами корисний для підприємств, що випускають дуже великі партії товарів. Зазвичай оптові торговці пов’язані з більшою кількістю споживачів, ніж роздрібні.
Тому, продаючи товар оптовому торговцю, ви ще більше розширюєте коло споживачів, завдяки
чому підвищуєте вірогідність збільшення обсягів продажів та розміру отриманого прибутку.

ВИрОБНИК
Виробляє товар

ОПтОВИЙ
тОргОВЕЦЬ

рОЗДрІБНИЙ
тОргОВЕЦЬ

Купує товар
у виробника
і перепродує
роздрібному
торговцю

Купує товар у
оптового торговця
та перепродує
споживачам

СПОЖИВАЧ
Споживає товар

Оптові торговці перепродують товар роздрібним торговцям, які у свою чергу продають його
споживачам. Як роздрібні, так і оптові торговці виконують велику роботу, яку довелося б виконувати вам самим. Так, наприклад, оптові торгівці:

â перебувають у постійному контакті з роздрібними торгівцями, які купують ваш товар;
â здійснюють зберігання та транспортування ваших товарів;
â займаються просуванням ваших товарів.
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Оптові торговці виконують важливу роботу, за яку вам все одно довелося б платити, але вони
можуть допомогти вам знайти більше споживачів у межах дуже великої території. Вони роблять
це тому, що ви продаєте їм свій товар за цінами ще більш низькими, ніж роздрібним торговцям.

q Оптовий продаж є найбільш доцільним для підприємства, якщо ви:
â виробляєте дешеві, стандартні товари дуже великими партіями,
â маєте багато споживачів, розкиданих на дуже великій території.

Який із типів розподілу є найкращим для вашого підприємства?

Для різних типів підприємств доцільно використовувати відповідні їм типи розподілу. Перш
ніж змінити систему, що ви її використовуєте, подумайте про:

n вашу продукцію:
â Ви виробляєте стандартні товари чи товари на замовлення споживача?
â Ви виробляєте дешеві чи дорогі товари?
â Чи здійснюєте ви сервісне обслуговування своєї продукції?
n ваших споживачів:
â Скільки у вас споживачів: багато чи лише кілька?
â Де знаходяться споживачі? Близько чи далеко?
â Яку кількість вони зазвичай купують?

n ваше підприємство:
â З якими складнощами стикається ваше підприємство? Чи зможете ви покращити функціонування підприємства, якщо хтось інший займатиметься продажем, зберіганням, просуванням тощо?

â Що ваше підприємство може зробити самостійно найкраще? Якщо ви продаватимете товари роздрібним чи оптовим торговцям, чи покращить це функціонування вашого підприємства? Як?

n ваші продажі, витрати та прибуток:
â Скільки ви можете продати товарів, використовуючи різні види розподілу?
â Чи можете ви виробляти та продавати роздрібним та оптовим торговцям необхідну їм
кількість товарів?

â Який з методів розподілу забезпечить найбільший обсяг продажів та найбільший прибуток підприємству?
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РЕЗЮМЕ
…………………………………………………………..…….........................................................................................………………………..
Третя складова 4 «П» маркетингу – це позиціонування. Під позиціонуванням розуміють:

â місце, де буде розташоване ваше підприємство,
â спосіб розподілу - як доставити споживачам ваші товари чи послуги.
Роздрібні торгівці та працівники сфери обслуговування завжди повинні бути там, де їхнє розташування зручне для споживачів. Виробники ж повинні знайти шляхи розподілу своєї продукції
серед споживачів.
Якщо ваше підприємство розташоване далеко від споживачів, ви повинні знайти шляхи розподілу товарів у тих місцях, де споживачі зможуть купувати їх без ускладнень.
Прямий розподіл доцільно застосовувати у тому випадку, коли ви виробляєте дуже дорогі та
спеціалізовані товари, і у вас лише кілька споживачів, які потребують сервісного обслуговування
товарів, які ви виробляєте.
розподіл за роздрібними каналами та розподіл за оптовими каналами доцільно застосовувати, коли ви випускаєте великі партії стандартних, дешевих товарів і у вас багато покупців, розкиданих на великій території.
Перш ніж змінити систему розподілу, яку ви використовуєте, подумайте про продукцію, ваших споживачів, виробництво та ефективність вашої системи продажів, про витрати та прибуток.

Відповіді
Відповіді на вправу на сторінці 25
1.

Найкраще місце для гастронома – це район, де живуть його покупці. Покупці легко можуть зайти у гастроном, купити необхідні продукти поруч з
помешканням.

2. Найкраще місце для стоянки таксі – це місце, де зазвичай скупчується багато людей, яким потрібний транспорт. Так, наприклад:
• там, де люди шукають транспорт, щоб добратися до роботи чи додому;
• біля бізнес-центру,
• біля готелів та магазинів.

29

4. ПрОСУВАННЯ:
ЯК ПрИВАБИтИ ПОКУПЦІВ
ДЛЯ ПрИДБАННЯ ВАШИХ тОВАрІВ
Ваше підприємство може бути вдало розташованим, у вас можуть бути хороші товарі , що
продаються за цінами, які покупці згодні за них платити, але обсяги продажів можуть все ж таки
залишатися низькими. Чому?
Можливо, це відбувається через те, що ви не розповідаєте людям про своє підприємство і про
те, що ви можете їм запропонувати. Таку діяльність, що є четвертою складовою маркетингу (4
«П»), називають просуванням. Просування означає інформування та приваблювання споживачів
для придбання ваших товарів чи послуг.
Ви не повинні сидіти і чекати, доки споживачі самі прийдуть до вас. Займайтесь просуванням
товарів, забезпечте більший обсяг та збільшить свої прибутки шляхом:

â
â
â
â

використання реклами – стимулювання інтересу з боку споживачів;
стимулювання продажів – спонукання покупців купувати більше ваших товарів;
організації пабліситі -- форми безкоштовного інформування оточення;
вдосконалення ваших навичок у якості продавця.

рЕКЛАмА
Реклама -- це надання людям більш детальної інформації про товари, які ви виробляєте чи
послуги, які надаєте, щоб вони були зацікавлені їх купувати.
Давайте розглянемо кілька шляхів для організації гарної реклами вашого підприємства.
Вивіска
Використовуйте таку вивіску (щит, панель та ін. з назвою підприємства), щоб люди змогли
дізнатися та запам’ятати назву вашого підприємства, товари, що їх запропоновано до продажу, де
воно розташоване, розклад роботи вашого підприємства тощо. Використовуйте для цього яскраві фарби, красиві шрифти і логотипи (символіку), що дозволять людям одразу ж впізнати вашу
компанію. Не перевантажуйте вашу вивіску другорядною інформацією. Вивіску, що містить надміру інформації, складно сприймати. Для виготовлення вивіски краще скористатися послугами
місцевого спеціаліста із зовнішньої реклами.
Розміщуйте вивіски у місцях, де їх можна легко побачити та прочитати. Наприклад, у вітринах, на дверях, на стінах, на дахах, на машинах.

Плакати, афіші, листівки
Використовуйте плакати, афіші та листівки для інформування споживачів про спеціальні
пропозиції, знижки, нові товари тощо. Для цього ви можете використовувати звичайний папір
або крейду та спеціальну дошку.
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Ви можете самі виготовити плакати та афіші чи попросити зробити це когось іншого. Робіть
плакати достатньо великими, щоб вони були помітні. Використовуйте в них інформацію, отриману в ході дослідження ринку, і розміщуйте їх у велелюдних місцях. Займайтесь також роздачею
листівок людям, зацікавленим у придбанні вашої продукції чи послуг.
Візитні картки, прейскуранти, спеціальні листи та фотокартки
Використовуйте візитні картки для надання інформації про вас, вашу компанію, розташуванні підприємства та продукції, що пропонується до продажу. Використовуйте прейскуранти для
інформування покупців про асортимент продукції та про ціни на неї. Пишіть спеціальні листи з
пропозиціями особам, зацікавленим (на вашу думку) у придбанні ваших товарів чи послуг.
Ви можете використовувати поштовий штамп для друку візитних карток та фірмових бланків.
Для того, щоб справити гарне враження, переконайтеся у тому, що ваші листи мають акуратний
вигляд і містять чітко викладену інформацію. Просіть споживачів передати ваші прейскуранти та
візитні картки іншим особам, які можуть бути зацікавлені у придбанні ваших товарів чи послуг.
Газети, радіо і телебачення
• Рекламування у місцевій пресі іноді дає гарні результати, але зазвичай є достатньо дорогим.
• Рекламування на радіо може бути корисним лише у деяких місцях,
особливо там, де люди менше читають та пишуть, але частіше слухають радіопередачі.
• Рекламування на телебаченні коштує дуже дорого і часто доступне
лише великим компаніям, які прагнуть донести свою продукцію до ширшого кола споживачів.
В процесі організації реклами розмірковуйте над тим, що ваші споживачі хотіли б дізнатися.
Споживачі зазвичай хочуть знати:
• які товари чи послуги ви реалізуєте;
• ваші ціни та умови;
• де вони можуть придбати вашу продукцію;
• чому вони повинні купувати вашу продукцію; чим відрізняється ваше підприємство, товари чи послуги, які ви надаєте.

СтИмУЛЮВАННЯ ПрОДАЖІВ
Стимулювання продажів — це всі ваші дії, спрямовані на те, щоб покупці активніше купували
ваші товари чи послуги. Ви можете здійснювати стимулювання продажів багатьма шляхами.
Розкладка
Розкладка товарів – це вміння розташовувати товари на вітринах, прилавках тощо. Це важливо для всіх підприємств, особливо — для крамниць та універмагів. Хороша розкладка дозволяє
покупцям краще бачити ваші товари, а це сприяє більш активним вибору та купівлі.
Намагайтеся, щоб на вашому підприємстві завжди все було:
• добре організованим,
• чистим і охайним,
• привабливим, наприклад: вітрина з правильно виставленим на ній товаром.
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Нижче наведено кілька прикладів того, як розмістити ваші товари, щоб збільшити їхній продаж:

1. Згрупуйте
товари

2. Заповніть прилавки
товарами

3. Виставляйте товари
етикеткою вперед

Розкладіть однакові
товари недалеко один від
одного. Це полегшить покупцям пошук.
Так, наприклад:
• розмістіть разом такі
гарячі напої як чай, кава
і какао;
• розташуйте разом усі
засоби для чищення.

Не тримайте майже весь товар
на складі. Розташовуйте більше товарів у місцях, де покупці зможуть
їх побачити та придбати. Не допускайте, щоб торгові полиці виглядали порожніми, до того, як ви знову
виставите на них товар. Порожні
полиці справляють погане враження. Посуньте товари ближче до переднього краю полиць. Це справляє
враження наповненості товаром.

Як правило, етикетка
завжди виглядає яскраво
та привабливо. Це дає покупцям можливість одразу ж запам’ятати товар,
що сподобався, а також
помітити появу нових товарів.

4. Чітко вказуйте
ціни

5. розташовуйте товари так,
щоб їх легко можна було
побачити

6. розташовуй товари
на рівні очей
покупців

Якщо у вашому магазині є прилавок, не слід залишати багато місця між полицями та прилавком.
Якщо покупець добре бачить ваші
товари, велика ймовірність того, що
він їх купить. Дрібні предмети, такі
як цукерки, розміщуйте на скляних
полицях, ґудзики ви можете виставити у прозорих банках.

Покупець
швидше
побачить і купить товари,
котрі розташовані на рівні
його очей. Складніше побачити товари, розташовані на нижніх та верхніх
полицях. На цих рівнях
краще розташувати ті товари, які вже добре відомі
всім покупцям.

Покупці хочуть самі
бачити ціни на товарах,
а не запитувати про них
у продавців. Ви можете
вивісити цінник на край
полиці, під кожним найменуванням товару, що
пропонується до продажу. Цифри повинні бути
достатньо великими, щоб
покупець міг легко їх прочитати.
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Більше ідей для стимулювання продажів
1. Надайте покупцям можливість оцінити новий товар
Надайте покупцям можливість спробувати чи випробувати нові товари, можливо, вони їм
сподобаються, і вони захочуть їх купити.
2. робіть спеціальні пропозиції
Використовуйте спеціальні пропозиції для збільшення продажів звичних товарів, товарів сезонних чи нових. Ви також можете робити спеціальні пропозиції товарів, які розпродуються повільно, або на дещо застарілі товари чи ті, що мають незначний дефект.
3. Влаштовуйте демонстрації
Демонструйте покупцям принцип роботи складних у технічному аспекті товарів. Тоді покупець матиме можливість побачити, як вони працюють, і, можливо, зацікавиться.
4. Продавайте товари у комплекті
Щоб продати більше товарів, розташовуйте супутні товари поруч. Наприклад, ліхтарики разом з батарейками. Одні не можуть функціонувати без
інших. Нагадуйте покупцям про те, що їм потрібно купити ще й ці товари.
Для організації стимулювання продажів не існує строгих правил, та запам’ятайте таке:

q Будьте винахідливим, використовуйте власні ідеї та намагайтесь зробити дещо відмінне
від того, що вже є.

q Стимулюйте купівельний попит. Застосовуйте різні способи для стимулювання продажів
та використовуйте кожен із них не надто довго.

q Не застосовуйте багато різних способів стимулювання продажів одночасно. У покупця
може скластися враження, що ви змушуєте його купувати товари.

ПАБЛІСИтІ
«Цілющий мед» – успішна бджолярська компанія. Нещодавно журналіст місцевої газети написав статтю про неї. Після публікації цієї статті мешканці містечка зацікавилися їхньою продукцією і обсяг продажів компанії «Цілющий мед» виріс. Їхня продукція стала широко відомою,
а сам процес називають пабліситі.
Пабліситі є безкоштовним інформуванням у засобах масової інформації (статті, нотатки, повідомлення) про товари та послуги. Ці матеріали сприяють розповсюдженню ваших товарів. Добре організований процес пабліситі також може сприяти збільшенню ваших продажів.
Пабліситі дає позитивний результат завдяки тому, що:

â люди, котрі не читають оголошень, можуть прочитати статтю про ваше виробництво;
â люди більше вірять тому, що написано в публікаціях, ніж інформації, наданій рекламою.
Пабліситі вашого виробництва — справа нелегка. Ви можете написати в місцеву газету, журнал
чи на радіостанцію про ваше підприємство і про те, як ефективно воно обслуговує потреби спільноти. Якщо вони зацікавляться вашою компанією, то можуть приїхати до вас і взяти інтерв’ю.
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З вуст в уста – що люди кажуть про ваш бізнес
Існує й інший спосіб безкоштовного просування. Це, мабуть, найпоширеніший спосіб передачі інформації про підприємство новим покупцям. Назва цього способу «З уст в уста». З уст в
уста — це коли люди розповідають одне одному, що вони думають про вас, про ваше підприємство
та про товари, що ви їх реалізуєте. Інформація передається від однієї людини до іншої. Переконайтеся у тому, що відгуки про ваше виробництво позитивні та сприяють покращенню вашої
репутації.
Усна інформація (чутки) може також зіграти і негативну роль у вашому бізнесі. Погана інформація про ваше підприємство поширюється дуже швидко – як пожежа. Щоби знову відновити гарну репутацію, вам знадобиться багато часу. Тому завжди намагайтеся, щоб споживачі
відгукувалися про вас, ваших колег, товари, які ви виробляєте та послуги, які надаєте, добре.

ВДОСКОНАЛЮЙтЕ СВОЇ НАВИЧКИ ПрОДАВЦЯ
За допомогою рекламування та стимулювання продажу ви привабили увагу покупця до вашого підприємства. Та ваші товари чи послуги ще не реалізовані. Те, наскільки вдало ви зможете
подавати свій товар, залежить лише від вас. Ваші професійні якості продавця можуть або принести вам успіх, або провалити справу.
Вміння бути професійним продавцем
Для вдосконалення професійних якостей продавця та збільшення ваших продажів вам потрібні :

q Знання споживачів та їхніх потреб;
q Вміння обслуговувати споживачів;
q Знання ваших товарів та вміння їх реалізувати.
Знання споживачів та їхніх потреб
Всі споживачі відрізняються одне від одного. Так, наприклад,

â деякі споживачі ніколи не знають, чого вони хочуть;
â у деяких споживачів ніколи немає часу;
â у деяких споживачів завжди не вистачає грошей.
Для успішного ведення справи намагайтесь більше дізнатися про кожного споживача. Поперше, постарайтесь дізнатися, що потрібно покупцеві, попередньо вислухавши його та поставивши уточнюючі запитання. Потім задовольніть потреби споживача шляхом:

â надання йому поради,
â пропозиції потрібного продукту чи послуги.
Вміння обслуговувати споживачів
Гарний продавець вміє читати по очах своїх споживачів. Це означає, що ви завжди повинні
ставити себе на місце споживача. Намагайтесь обслужити своїх споживачів на такому рівні, на
якому ви хотіли б, щоб обслужили вас:
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Вітайтеся з покупцями. Називайте їх на ім’я.

â Якщо ви обслуговуєте одного покупця тоді, коли до вас підходить інший, слід привітатися з тим покупцем, який підходить і сказати йому, що за кілька секунд ви допоможете
йому.

â Будьте ввічливі та доброзичливі з покупцями, намагайтеся, щоб вони почувалися бажаними гостями і були раді відвідувати ваш заклад.

â Багато не розмовляйте. Уважно вислуховуйте покупця і ставте йому запитання для уточнення деталей.

â Будьте терплячі. Дайте покупцеві час на те, щоб поставити запитання і зробити свій вибір.

â Завжди будьте чесним і намагайтеся заслужити довіру. Наприклад, поінформуйте покупця про гарні та погані якості товару чи послуги.

â Не заперечуйте покупцям у випадку, якщо вони вирішили не купувати товар. Дайте їм
можливість сказати своє «ні».

â Ніколи не сперечайтесь з покупцем. Дайте йому відчути свою правоту.
â Подякуйте покупцеві за відвідування вашого закладу.
Покупці є для вас найважливішими людьми. Обслуговуйте їх на такому рівні,
на якому ви хотіли б, щоб обслуговували вас.
Знання своїх товарів та вміння продавати їх.
Знання про товари, що є у реалізації, необхідні для того, щоб заслужити повагу і довіру споживачів та збільшити продажі. Ваші споживачі можуть поставити вам багато запитань про товари
чи послуги. Переконайтеся у тому, що ви будете в змозі на них відповісти.

• У якій воді — холодній чи гарячій • Як утримувати його чистим
і блискучим?
його краще використовувати?
• З руками нічого не трапиться?
• Скільки порошку потрібно
для одного прання?

• Чи залишаються на столі плями
від рідин?

• Це щільний матеріал?
• Чи линяє сорочка під час
прання?
• Чи збігається вона?

• Чи може його зіпсувати сонячне світло?

Навіть у випадку, коли ви добре знаєте товар, ви можете продати зовсім небагато. Причина
може полягати у тому, що ви, вірогідно, не знаєте, як продемонструвати і донести до покупця особливості продукції. Наприклад, якщо ви продаєте радіоприймачі, можна сказати покупцям, що
приймач має довгі та короткі радіохвилі і що до нього докладаються і навушники, а виробник дає
гарантію. Однак покупець може не зрозуміти всіх цих технічних деталей. Щоб покупцеві було
зрозуміло, про що мова, професійний продавець:

â спочатку розповість споживачеві про можливості виробу;
â вже потім наведе його технічні характеристики.
â Якщо, наприклад, ви продаєте радіоприймач, ви представите товар таким чином:
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â «Ви можете слухати без перешкод всі місцеві радіостанції. Також ви маєте можливість
слухати радіостанції інших країн, оскільки цей радіоприймач має як короткі, так і середні
радіохвилі».

â «Ви можете слухати радіо один, через навушники, не турбуючи інших.».
â «Якщо у вас виникнуть будь-які проблеми з радіоприймачем протягом перших шести місяців, ми відремонтуємо його вам безкоштовно, оскільки виробник надає шестимісячну
гарантію».
До якої категорії продавців ви себе відносите? Як ви думаєте, що кажуть про
вас споживачі?
РЕЗЮМЕ
…………………………………………………………..…….........................................................................................………………………..
Отже, просування є четвертою складовою маркетингу. Просування означає інформування та
приваблювання для придбання продуктів чи послуг.
Здійснюйте просування товарів, збільшення їх продажів та прибутку, що отримуєте, шляхом:

q реклами;
q стимулювання продажів;
q пабліситі;
q вдосконалення кваліфікації якостей продавця.
Використовуйте рекламу для того, щоб зацікавити споживачів у придбанні товарів чи послуг,
що ви їх пропонуєте. Деякі з найбільш поширених форм реклами – це вивіски, плакати, афіші, візитні картки, прейскурантні аркуші, фотокартки та газети.
Використовуйте систему стимулювання продажів для того, щоб переконати споживача купувати саме ваші товари чи послуги шляхом:

â
â
â
â

привабливої розкладки товарів;
надання покупцям можливості спробувати та оцінити нові товари;
демонстрації товарів;
продажу основного товару разом з супутніми.

Пабліситі – це безкоштовні форми просування. До прикладу, надрукована у газеті цікава
стаття чи передана на радіо інформація про ваше підприємство є для вас актом пабліситі. «З вуст
в уста» – це спосіб передачі інформації про вас, про ваше підприємство та товари, що ви їх реалізуєте, в результаті безпосереднього спілкування людей. Цей спосіб, мабуть, є найбільш поширеним, і за його допомогою все більше нових покупців дізнаються про ваше підприємство.
Вдосконалюйте навички продавця. Пам’ятайте, що професійні якості продавця можуть принести успіх чи провалити справу. Для вдосконалення професійних якостей продавця та збільшення продажів вам потрібні:
• знання про ваших споживачів та їхні потреби;
• вміння обслуговувати споживачів;
• знання своїх товарів та вміння їх продавати.
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Глава 3
ПрО ЩО ВИ ДІЗНАЛИСЯ З рОЗДІЛУ «мАрКЕтИНг»?
Отже, ви вивчили розділ «Маркетинг», спробуйте виконати практичні завдання. Вправи допоможуть пригадати пройдений матеріал та дозволять вдосконалити систему маркетингу вашого
підприємства.
Порівняйте ваші відповіді з відповідями, що наведені на сторінці 40. Якщо вам складно відповісти на якесь запитання, перечитайте ще раз відповідну частину посібника. Намагайтеся спочатку виконати вправи, а вже потім звіряйте ваші відповіді. Подивіться також перелік найчастіше
вживаних у бізнесі слів на сторінках 230-236.

За допомогою цієї глави ви розширили знання у сфері маркетингу. Але те, що
ви вивчили, не допоможе доти, доки ви не почнете використовувати отримані знання у повсякденному управлінні підприємством. Не забудьте виконати
План дій (форма – на сторінці 38) з метою вдосконалення системи маркетингу
свого підприємства.

СИСтЕмА мАрКЕтИНгУ
ПЕрУКАрСЬКОгО САЛОНУ «ЛОКОН»
Перукарський салон «Локон» розташований у бізнес-центрі маленького містечка. Обслуговуючий персонал салону дуже доброзичливий та висококваліфікований, до того ж салон користується гарною репутацією. Клієнти приходять до перукарні, щоб підстригтися, зробити укладку
волосся, помити волосся та пофарбувати його.

Нещодавно в салоні звернули увагу на те, що деякі жінки з бізнес-центру змінили зачіски на
дуже модні біозавивки. У перукарні не роблять біозавивок. Але вони, звичайно, зацікавлені у залученні нових клієнтів. І тому вирішили здійснити дослідження ринку для вивчення можливості
запропонувати своїм клієнтам послуги нових видів і біозавивки зокрема.

На наступній сторінці наведено інформацію, яку отримала перукарня в результаті проведення вивчення ринку.
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Наші
товари
чи
послуги

Біозавивка

Наші
клієнти

• Молоді дівчата,
котрі працюють чи
відвідують магазини у бізнес-центрі.
• Жінки з високим
службовим статусом: комерсанти,
вчителі, секретарки, службовці.
• Жінки з гарним
заробітком.
• Скоро у бізнесцентрі відкриється
банк і велика комерційна фірма.

Як часто
і яку
кількість
послуг
клієнти
купують
Кожні три
місяці:
• біозавивка
тримається
протягом трьох
місяців.
• Модифікація
зачісок – раз на
місяць.

Наші
ціни

• Вирішення
цього питання
ще попереду.
• Витрати на
одну біозавивку
складають 700
у.н.о.

Зауваження клієнтів

Клієнт бажає:
• виглядати
привабливо;
• мати зачіску,
що відповідає
останній моді;
• платити низькі ціни;
• носити зачіски, що довго
зберігаються;

• Біозавивка
може бути модифікована у різні
зачіски.

• робити біозавивки, яким
можна надати
різних форм.

• 30 клієнтів салону, які побували
у ньому минулого
тижня, сказали,
що вони хотіли б
зробити та могли
б заплатити за біозавивку.

Конкуренти

Перукарня «Модний
стиль»
робить біозавивки.
У неї:
• дуже гарна репутація;
• високі ціни,
але вони надають
знижки;

Ціни
конкурентів

Перукарня
«Модний
стиль» 1.200 у.н.о.

Перукарня
«Весна» 1.000 у.н.о.

• висококваліфікований персонал;
• знання останніх
новинок моди;
• розташування у 0,5
км від бізнес-центру.

Перукарня «Весна»
робить біозавивки.
У неї:
• погана репутація;
• досить низькі ціни;
• некваліфікований
персонал;
• розташування у
2-х км від бізнесцентру.

Яку пораду ви можете дати перукарському салону стосовно нових послуг? Подумайте про
чотири складові маркетингу: продукцію, ціну продажу, позиціонування та просування. Використовуючи інформацію, отриману за результатами дослідження ринку, здійсненого перукарським
салоном, дайте відповіді на такі запитання:
1. Продукт: Які послуги, що їх клієнти хотіли б отримати, не надає перукарня?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….....................................................................
................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................……………….
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2. Ціна: Що ви можете порадити салону-перукарні стосовно встановлення ціни на біозавивку? Поясніть, як ви встановлюєте ціну.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….....................................................................
................................................................................................................................................................................................
3. місце розташування: Чи вдале місце розташування салону-перукарні? Чому «так» або
чому «ні»?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….....................................................................
................................................................................................................................................................................................
4. Просування: Якщо салон-перукарня все ж таки наважиться почати робити біозавивки,
який тип просування ви порадили б їй використовувати для приваблювання споживачів? Подумайте про якомога більшу кількість ідей.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….....................................................................
................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................……………….
5. Як ви думаєте, чи була гарною ідея салону-перукарні розпочати робити хімічні завивки?
Чому «так» або чому «ні»?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….....................................................................
................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
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ПЛАН ДІЙ
У ЧОмУ
полягає
проблема?

ЯК
вирішити
проблему?

ХтО
вирішить
проблему?

КОЛИ
вирішувати
проблему?

Багато
покупців незадоволені моїм
меню. Вони вважають
його занадто одноманітним. І вони бажають нових страв.

Мені
потрібно
здійснити дослідження ринку для того, щоб
визначити, що люди
бажають і які ціни їх
влаштують.

Мені доведеться
регулярно робити дослідження ринку силами двох моїх працівників.

20 вересня я за
допомогою двох моїх
співпрацівників складу план дослідження
ринку. Ми розпочнемо
дослідження ринку з
27 вересня. Результати досліджень повинні
бути закінчені до 15
жовтня.

Як ви можете досягти покращень у функціонуванні системи маркетингу вашого підприємства? Розпочніть, наприклад, зі складання плану дій. Вкажіть у плані:

1. З якими складнощами ви стикаєтеся під час проведення досліджень, пов’язаних з маркетингом?
2. Як ви вирішите кожну з проблем, що виникли?
3. Хто вирішить кожну з проблем. Ви чи хтось інший?
4. Коли ви плануєте вирішити кожну з проблем?

Напишіть план ваших дій, використовуючи наступну сторінку. Запам’ятайте такі рекомендації:

• Складайте план на період від 3 до 6 місяців.
• Будьте реалістом. Записуйте тільки те, що ви в змозі зробити.
• Спробуйте вирішити найскладніші проблеми в першу чергу.
• Тримайте ваш план на підприємстві для того, щоб у разі необхідності ним могли скористатися співробітники.
• Регулярно перевіряйте виконання вами плану дій. Краще це робити раз на тиждень.
• Ви можете почепити копію плану на стіні, щоб його легко можна було бачити.
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ХтО
вирішить
проблему?

ЯК
вирішити
проблему?

У ЧОмУ

полягає

проблема?

КОЛИ
проблему?

вирішувати

Використовуючи цю сторінку, напишіть план вдосконалення маркетингу для вашого підприємства.

ПЛАН ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСтЕмИ мАрКЕтИНгУ НА ПІДПрИЄмСтВІ

Відповіді
1. Клієнти мають потреби, котрі салон «Локон» не задовольняв:

â потребу модно виглядати (перукарський салон не робив біозавивок);
â потребу виглядати достатньо забезпеченим для того, щоб дозволити собі робити модні зачіски (у салоні-перукарні не відстежували останніх новинок моди);

â потребу мати біозавивку і можливість за її допомогою змінювати зачіски.
2. По-перше, щоб встановити ціну, перукарський салон «Локон» повинен знати свої витрати.
Витрати на одну біозавивку складають 700 у.н.о. Тому, щоб отримувати прибуток, перукарський
салон повинен призначити ціну, вищу за 700 у.н.о. Та порівняти ціни конкурентів з цінами, що їх
готові платити покупці:
â Перукарський салон «Весна» призначив ціну у 1.000 у.н.о. У цього салону погана репутація:
у них працює некваліфікований персонал, і вони розташовані у 2-х км від бізнес-центру.
Перукарський салон «Локон» має гарну репутацію, висококваліфікований персонал та розташований у бізнес-центрі.
â Перукарський салон «Модний стиль» встановив ціну у 1.200 у.н о. У них гарна репутація,
висококваліфікований персонал, і вони пропонують своїм клієнтам знижки. Перукарський
салон «Локон» повинен встановити ціну меншу, ніж 1.200 у.н.о., – у цьому випадку, можливо, кілька клієнтів з перукарського салону «Модний стиль» прийдуть до перукарського
салону «Локон» через нижчу ціну.
Отже, перукарський салон «Локон» повинен встановити ціну, котра буде вища, ніжо700 у.н.о.
- витрат на одну біозавивку. Краща ціна для перукарського салону повинна бути вищою, ніж 1.000
у.н.о. (ціна перукарського салону «Весна») і нижчою, ніж 1200 у.н.о. (ціна перукарського салону
«Модний стиль»).
Перукарський салон «Локон» може також подумати про те, як зробити для клієнтів ціну на
біозавивку більш привабливою. Наприклад, вони можуть запропонувати спеціальну початкову
ціну чи надати тут різноманітні знижки.
3. Так, місце розташування перукарського салону «Локон» достатньо вдале: в середині
бізнес-центру, де працюють жінки з гарними прибутками. Окрім того, багато жінок приходять до
магазинів, розташованих у бізнес-центрі.

4. Перукарський салон «Локон» може використовувати різноманітні прийоми для просування своїх послуг:
â виставити рекламу з оголошенням, що вони роблять модні біозавивки;
â зробити брошуру з фотокартками та цінами та розкласти на прилавки сусідніх магазинів
або просто роздавати їх усім жінкам у бізнес-центрі;
â розмістити у салоні фотокартки жінок з біозавивками;
â використовувати обслуговуючий персонал для демонстрації споживачам зачісок;
â проводити демонстраційний показ зачісок;
â рекламувати через газети, де ви пропонуєте нові модні біозавивки;
â навчати обслуговуючий персонал для розширення їхніх знань про біозавивки;
â мати привабливі ціни, наприклад, низьку початкову ціну, спеціальні пропозиції на кінець
місяця чи інші знижки, наприклад, наявність купона на безкоштовну біозавивку після того,
як споживач уже зробив 4 біозавивки.
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5. Так, звісно, це була чудова ідея – розпочати робити біозавивки у салоні-перукарні, тому
що:

â запропонована послуга задовольнить бажання клієнтів виглядати модно;
â ринок на біозавивки величезний. Тридцять постійних клієнтів перукарського салону висловили готовність заплатити за біозавивку. Коли у бізнес-центрі відкриється банк і велика комерційна фірма, ринок значно розшириться;

â вони можуть отримати прибуток на біозавивках. Салон може встановити ціну між 1.000
у.н.о. і 1.200 у.н.о., яка одночасно буде вищою за їхні витрати у 700 у.н.о.

43

