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Актуальність теми обумовлена тим, що маркетинг - це багатогранне 

поняття, яке зачіпає практично всі сфери нашого життя. Маркетингова 

діяльність вийшла за межі фірми в зв'язку з задоволенням потреб населення і 

злиттям різних ринків в єдину систему. 

Проблемою сучасного маркетингу займаються такі всесвітньо відомі 

вчені, як: М. Альберт, Дж. Грейсон, Ф. Котлер, П. Роуз, М. Мескон, Ф. Хедоурі, 

М. І. Белявцев, В. Н. Воробйов та ін. [1, 2]. 

Однак проблема розвитку маркетингу в специфічних умовах ведення 

бізнесу в Україні залишається актуальною і малодослідженою. Це стосується і 

тих, хто працює в секторі B2B - бізнес для бізнесу. Такий маркетинг включає в 

себе продажу продукту або послуги однієї компанії іншою. Методи засновані 

на тих же принципах, що і в сфері B2C, але спосіб реалізації інший. Звичайні 

покупці роблять вибір на емоціях, звертають увагу на ціну і популярність. 

Клієнти сектора B2B оцінюють покупку за ціною і потенціалу прибутку. 

Мета роботи - представити кілька порад по маркетингу B2B. 

1. Клієнтоорієнтований маркетинг. Сучасне суспільство використовує 

мобільні пристрої частіше, ніж комп'ютери. Всі ваші повідомлення, програми  

та пропозиції повинні бути інтелектуальними, тому що так вони краще 

задовольняють потреби клієнта. Наступна тенденція - персоналізація. Вона 

ставить потреби і очікування клієнта на перший план. Особливо цікаво 

комбінувати персоналізацію та автоматизацію. Те ж саме відбувається і з 

маркетингом на основі облікового запису та відео. 

2. Глибокий аналіз цільової аудиторії. Оскільки всі маркетингові кампанії 

повинні бути орієнтованими на клієнтів, вам потрібно зібрати максимум 

інформації про них. Знання стає бізнес-активом. Потрібно слідкуйте за якістю і 

точністю даних. Чим більше ви знаєте про аудиторію, тим краще адаптуєте 

свою рекламу, продукти і послуги, збільшите продажу та удосконалите 

підтримку клієнтів. Є багато простих і зрозумілих способів збору інформації. 

Наприклад, поставити запитання безпосередньо там, де аудиторія максимально 

активна. 

3. Відео. Це ще одна тенденція, яка зростає з кожним роком. Але тепер, 

відео буде приємним доповненням маркетингової стратегії. Воно стане 

обов'язковою частиною кампаній. На щастя, це не так складно, як може здатися 

на перший погляд. Але потрібно пам'ятати, що навіть в такому секторі, рішення 

приймають люди. І маркетинг в B2B повинен враховувати їх потреби. Зробіть 

відео, яке чітко описує вашого ідеального клієнта і чим ваша пропозиція може 

йому допомогти. 
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4. Інтерактивний контент. Те, що людям більше цікаві матеріали, з якими 

можна активно взаємодіяти, - факт, що відбувся. Уже кілька років інфографіки, 

вікторини, опитування, квести тощо набирають популярності. 

5. Партнерський маркетинг. Підприємці різних ніш отримують основний 

дохід від партнерських продажів. Для B2B це особливо актуально. Партнерство 

може бути різноманітним: 

- згадка бренду; 

- співавторство контенту; 

- прямий продаж продуктів партнера; 

- спільні акції. 

6. Гнучкий маркетинг. Гнучкий маркетинг допомагає працювати 

продуктивніше і набагато швидше. Мета - дати вам можливість робити 

правильні речі і приймати правильні рішення в потрібний час. Гнучкий B2B- 

маркетинг передбачає широку взаємодію між різними відділами компанії і 

клієнтами. Переваги такої моделі виходять далеко за рамки продажів. 

Наприклад, гнучкий маркетинг часто використовується для просування бренду. 

Для цього потрібно знайти тему цікаву і зробити матеріал, ґрунтуючись на ній. 

Наприклад, рекламна пародія на популярний відеокліп. 

7. Експериментальний маркетинг. Експериментальний маркетинг 

допомагає вашим клієнтам ознайомитися з брендом ще до співпраці. Фізично 

або у віртуальному світі. Тенденція зростає, тому все більше клієнтів очікують 

таких можливостей від своїх постачальників товарів і послуг. 

8. Автоматизація. Дослідження показали, що впровадження технологій 

автоматизації маркетингових кампаній - один з найбільш швидкозростаючих 

трендів. Сьогодні використовується все більше інструментів для автоматизації, 

різних типів і форматів. Підприємці B2B використовують їх для цілого ряду 

дій. Автоматизація дає підприємцям широкі переваги: вам не потрібно сидіти і 

відстежувати кожну деталь бізнесу. І не обов'язково наймати для цього багато 

персоналу. Проста програма для автоматизації того чи іншого процесу 

заощадить ваші час, сили і ресурси. 

Таким чином неважливо, що модно в наступаючому році. Спробуйте 

просто поговорити зі своїми клієнтами. Відмінний привід для цього - живі 

події. Як не дивно, це ще один потужний інструмент контент-маркетингу. 

Можливо, тому що люди бачать вас обличчям до обличчя. Саме тут ми 

отримуємо якісні дані для того, щоб ставити правильні питання. Нові технології 

- це чудово, але правильні питання працюють набагато краще. І потрібно 

бачити клієнтів як реальних людей, щоб задавати ці питання. 
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