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Приймаючи до уваги тенденції споживчих намірів майже всі глобальні 

бренди втілюють відповідні «зелені» стратегії. Так, відомий фастфуд McDonald`s 

активно вводить принципи екологічного маркетингу в свій бізнес, аби 

зруйнувати протиріччя понять «фастфуд» і «зелений». Вже в вересні 2020 року 

у Флориді було відкрито перший «зелений» McDonald`s, який функціонує лише 

на відновлювальній енергії (сонячні панелі), 65% днів на рік має природну 

вентиляцію за рахунок спеціальних архітектурних і технічних розробок та 

оздобили будівлю 158м2 зелених насаджень для очищення повітря. В 2021 році 

McDonald`s планує отримати сертифікат «нульового енергоспоживання» для 

своїх закладів в різних країнах, а до 2030 року знизити парникові викиди від своєї 

діяльності на 30%. 

Як ми зазначали вище, ТНК в FMCG сфері також реалізують масштабні 

стратегії у напрямку сталого розвитку та екологічності своїх брендів. При цьому, 

останні роки ТНК почали активно купувати локальні компанії, які 

спеціалізуються на виробництві екологічних товарів. Так, в 2017 році Unilever 

купує 2 чайні компанії Mãe Terra (є одним із провідних брендів органічного чаю 

в Бразилії) та Pukka Herbs (британська органічна чайна компанія). 

Слід зазначити, що такі тенденції поширюються не тільки на сферу 

харчування. Звичайно всі чули неодноразово про одяг із переробленого 

пластику, використання вторсировини, екологічних тканин серед провідних 

глобальних брендів, таких як Mark&Spencer, Nike, GAP, H&M та інші. Проте 

варто виокремити інноваційний  кейс із екологічного маркетингу, який показує 

взаємодію брендів із споживачами у розрізі  «екологічного походження» товару. 

Так, була створена організація «Re-Mo», яка співпрацює з різними світовими 

брендами, як посередник з пошуку екологічно безпечних матеріалів із усіма 

супутніми послугами. Проте унікальність такого сервісу полягає в тому, що «Re-

Mo» дає можливість вирахувати, який відсоток речей бренду виготовляється із 

екологічних тканин, де саме ця тканина створюється, скільки води та енергії було 

витрачено для цих речей, а також яким був викид СО2 в екологію в процесі їх 

створення.  

Таким чином, можемо зробити висновок, що в сучасних ринкових умовах 

є реальний попит на товари екологічного походження та висока лояльність 

споживачів до брендів із екологічною стратегією. Використання екологічного 

маркетингу є досить дієвим інструментом управління брендом, адже згідно із 

глобальним дослідженням, споживачі схильні купувати товари екологічного 

походження аби зменшити свій вплив на біосферу. Задоволення таких 

споживчих потреб дає можливість брендам створювати не тільки конкурентну 

продукцію, а й економити на виробничих затратах і забезпечувати сталий 

розвиток. 
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Важливе значення в сучасних умовах приділяється ефективним 

інструментам просування бренду підприємств. Це продиктовано розвитком 

Індустрії 4.0. Найбільш ефективними методами просування бренду є: 

1. Рекламні кампанії, які варто розміщувати у засобах масової 

інформації, тобто на телебачення, радіо та у пресі. Основною метою має стати 

позиціонування бренду. 

https://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/library/sustainable-development-report/the-2030-agenda-for-sustainable-development.html
https://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/library/sustainable-development-report/the-2030-agenda-for-sustainable-development.html
http://sdg.org.ua/ua/pro-hlobalni-tsili
https://www.kimberly-clark.com/en/responsibility/annualreports
https://www.kimberly-clark.com/en/responsibility/annualreports
https://us.pg.com/sustainability-reports/
https://www.unilever.com/sustainable-living/our-approach-to-reporting/reports-and-publications-archive/
https://www.unilever.com/sustainable-living/our-approach-to-reporting/reports-and-publications-archive/


 

220 

 

2. Бренд можна просувати через Internet. Варто створити сайт компанії, 

запустити сторінки у соціальних мережах, як Instagram, Facebook, YouTube, 

використовувати технології SEO-просування та контекстної реклами. 

3. Одним із способів просування бренду є формування такої 

маркетингової політики, яка забезпечить вибір оптимального методу 

ціноутворення, сформується ліквідний портфель цінних паперів. 

4. Варто презентувати бренд на форумах, семінарах, виставках у формі 

презентацій. 

5. Благодійна та спонсорська діяльність. Вона свідчить про стабільність 

та успішність компанії, а також стійкий фінансовий стан. Благодійні заходи та 

спонсорство можливе лише для власників великих підприємств. Завдяки цьому 

підвищується впізнаваність бренду. 

Комплекс маркетингових інструментів, які сприятимуть просуванню 

бренду має включати такі заходи [1]: варто залучати цільовий трафік; 

покращення процесу конверсії задля того, щоб клієнт замовив товар або послугу; 

перетворення потенційних покупців на постійних клієнтів через планомірні 

збутові технології. 

В сучасних умовах використовують багато інструментів інтернет-

маркетингу. Всі вони є перевіреними і успішними. До них належать:  

1. SMM – Social Media Marketing. Цей інструмент займає перше місце серед 

інших методів. Для підприємств варто створювати сторінки не лише у Facebook 

та в контактах, але й Instagram, Telegram, YouToube. Крім того варто нарощувати 

підписників сторінок через проведення різного роду конкурсів, які пов’язані із 

наданням знижок на окремий спектр послуг. 

2. SEO-оптимізація. Вона допомагає збільшити продажі, популяризувати 

бренд та збільшити дохід.  

3. Контекстна реклама. Один з ефективних способів із підвищення 

продажів. Для його реалізації потрібно вибрати цільову аудиторію за віком, 

інтересами, географічним розташуванням та іншими параметрами.  

4. Банерна реклама – допомагає ефективно донести до цільової аудиторії 

інформацію про продукт, компанію та популяризує бренд.  

5. E-mail маркетинг. Необхідно встановити двосторонній зв’язок між 

підприємцем і споживачем завдяки E-mail маркетингу. Кожному клієнту на 

персональну скриньку проходять електронні повідомлення про компанію, її 

діяльність, новинки товарів і послуг в інтернет-магазині тощо. Ця реклама є 

бюджетною, витрати на неї найнижчі. Важливим при цьому є зворотній зв’язок, 

завдяки якому можна простежити вподобання та рівень задоволеності клієнтів. 

Зрозуміло, що підготувати якісну рекламу у розсилці є важливим елементом та 

складним.  

6. SMS-маркетинг подібний до розсилки реклами. Єдина відмінність 

полягає у каналах розсилки – по SMS. Інформація буде надходити користувачам, 

які надали згоду на це або чекають повідомлення. За цих умов спам є 

мінімальний, оскільки оператори стільникового зв’язку все ретельно 

перевіряють. Найефективнішою є розсилка, яка сформована під час програми 
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лояльності. Вона передбачає надання знижок або бонусних карт. Клієнти, які 

зацікавлені у продукції або послуг, заповнюють спеціальні анкети, дають згоду 

на отримання розсилок за окремими каналами – SMS або по електронній пошті.  

7. Ведення блогу є одним із популярних способів. Важливо об’єднувати 

користувачів за тематикою, висвітлювати публікувати про вашу діяльність 

підприємства та товари, визначати переваги та недоліки для споживачів.  

8. Відео-маркетинг є ефективним інструментом, який доведений часом. 

Відео-ролики повинні бути короткими та змістовними. Вони можуть бути 

розміщені на YouTube або розіслані у розсилці. Крім того, маленькі відео можна 

завантажувати в Instagram. Візуальний контент завжди краще сприймається, ніж 

великий текстовий блок та значне відео. Варто більше уваги приділяти роликам, 

які будять відчуття радості та позитиву. 

9. Ремаркетинг і ретаргетинг. Ремаркетинг – інструмент Google AdWords, 

ретаргетинг – Яндекс Директ. Ці інструменти є контекстною рекламою. Вона 

показується користувачам особам, які відвідали сайт. Цей інструмент є один із 

найдієвіших для збільшення продажів. Інтернет-магазин, в якому налаштований 

ретаргетинг, обов’язково буде показувати посилання на товари там, де споживач 

заходить на інтернет-сторінки. Крім того він буде нагадувати, що потенційний 

клієнт прагнув купити товар, проте він не завершив покупку або його видалив. 

Проте це все лише нагадує покупцю про той вибір, який він хотів здійснити у 

конкретний момент часу під впливом тих чи інших емоцій.  

10. Event marketing ще називають подієвим маркетингом. Завдяки ньому 

просувається продукт та послуги через певні заходи: вебінари, форуми, семінари. 

Між споживачем і брендом виникає емоційний контакт. Він полягає у тому, що 

клієнт отримує всю необхідну інформацію про товар або послугу, а підприємство 

– нового клієнта. Проте тут важливо правильно визначити цільову аудиторію, 

ціль, завдання, час, місце тощо. Головне – правильно та доступно подати 

інформацію про бренд. Тобто, інформацію про подію повинна містити такі 

елементи: анонс (інформування), його проведення та інформаційна хвиля 

(післясмак).  

В умовах неоіндустріального суспільства поширеним є комплексний 

інтернет-маркетинг. Він використовує декілька інструментів на різних етапах. 

Прикладом цього може бути формування попиту через контекстну рекламу. 

Трафік найкраще генерується за допомогою SEO. Email- і SMS-маркетинг сприяє 

у роботі з клієнтами. Причому клієнти довіряють бренду, переконані в його 

якості та зацікавлені в подальших покупках. 

Таким чином, ефективними інструментами просування бренду є: SMM, 

SEO-оптимізація, контекстна та банерна реклама, E-mail маркетинг, SMS-

маркетинг, ведення блогу, відео-маркетинг, ремаркетинг і ретаргетинг, подієвий 

маркетинг. 

 

 

 

 


