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За аме ри канською терміно логією, ве ли ка ча с ти на ау -
ди торії MMR на ле жить по колінню Generation X 
 лю -
дям, які зро с та ли у 70
80
х ро ках. Ми до росліша ли з
пер ши ми комп'юте ра ми (Macintosh Classic), відеоігра ми
(Nintendo) і dial
up Інтер не том ("А
а
а, тільки не
відклю чай ся, тільки не відклю чай ся!"). Лю дям на шо го
по коління досі склад но зро зуміти, як 2 Гб опе ра тив ної
пам'яті мо же бу ти за ма ло! На моєму пер шо му "ма ке"
опе ра тив ки бу ло в 500 разів мен ше, ніж на те перішньо -
му. П'ять 
 нуль 
 нуль! Од нак вже тоді ми по чу ва лись аб -
со лют но щас ли ви ми!

Сьо годні у більшості мобільних при строїв (не мо жу
на зва ти їх те ле фо на ми) про це сор май же в 200 разів по -
тужніше за той, який сто яв на пер ших ком пах у да лекі
90
ті. А чи маємо ми те пер у 200 разів більше мож ли во с -
тей? І так, і ні. Що ж на нас че кає най ближ чим ча сом у
мобільно му світі?

Чи за знає по раз ки Nokia Apple?

Всьо го за чо ти ри ро ки Стів Джобс зі своїм iPhone зміг
до сяг ти то го, чо го за трид цять років не зро би ли такі ге -
ге мо ни рин ку, як Nokia і Samsung! Стів Джобс стер ме жу
між комп'юте ром і те ле фо ном. Apple з iOs, а те пер вже і
Google, зі своїм лінук со вим Android, на бли зи ли звичні
нам функції деск то па і леп то па до мобільно го те ле фо ну.
Веб і му зи ка, імейл і соціальні ме режі, про гра ми й ігри 

все це зручніше ро би ти на тач скри но вих те ле фо нах, ніж
на старій звичній клавіатурі.

Як ре зуль тат 
 ще в кінці 2009 р. iPhone і Google вий -
шли у ліде ри се ред мобільних при строїв, яки ми ко ри с -
ту ють ся для ви хо ду в Інтер нет. А Apple ого ло сив се бе
найбільшим за рівнем до ходів у світі ви роб ни ком
мобільних при строїв. Я вже не ка жу про ма га зин про -
грам Appstore і Android Market, що за по пу лярністю
знач но ви пе ре джа ють запізнілий і до цьо го ча су не до -
працьо ва ний нокієвський Ovi.

Ось і я, зі своїми де ся ть ма ро ка ми гор до го ви ко ри с -
тан ня Nokia, зму ше ний по го ди тись, що фіни ви роб ля -
ють хо роші мобільні те ле фо ни, тоді як Apple і Google
дав но й успішно про да ють мобільні комп'юте ри! Але не
вар то спи су ва ти з ра хунків найбільшо го в світі ви роб ни -
ка (за кількістю про да них мобільних при строїв)! У Nokia
ще є тро хи ча су до то го, як поїзд ос та точ но ру шить.

Те ле фонні дзвінки і SMS�повідом лен ня �
учо рашній день?

По ки нові мобільні при строї на да ють роз ши рені
мож ли вості у ви ко ри с танні Інтер не ту і до датків, дзвінки

і SMS за ли ша ють ся їх слаб кою сто ро ною. І це зу мов ле -
но не тільки про грам ним за без пе чен ням, але й спе -
цифікою рин ку, на який во ни орієнту ють ся. Більшість
мо ло дих спо жи вачів все мен ше те ле фо ну ють і SMSять і
все більше ко ри с ту ють ся на своєму мобільно му по слу га -
ми соц ме реж, он лайн
ме сен д же ра та ігра ми.

Ук раїнські опе ра то ри не при хо ву ють, що або нен ти
де далі мен ше го во рять і де далі більше "юза ють" до дат -
кові по слу ги. А от же, у цьо му році в на ше жит тя ввійдуть
і надійно закріплять ся такі нові терміни, як "до по вне на
ре альність", "QR
ко ди", "сервіси на базі по зиціону ван ня
на місце вості" і, влас не, самі до дат ки (апи, apps,
мобільні про гра ми).

Мобільний Інтер нет: 3G, 5G, XXXG ...

Не що дав но я про чи тав но ви ни про роз роб ки і те с ту -
ван ня тех но логії 4G "су во ри ми во ро незь ки ми фахівця -
ми" і навіть тро хи за не по коївся з при во ду цієї тех но -
логії:).

Май же щод ня ми чуємо про новітні по слу ги на базі 3,
4, 5G. Ви со ка швидкість пе ре да ван ня да них пе ре но сить
ко ри с ту ва ча зі світу зви чай но го тек с ту і зо б ра жень у світ
по вноцінних муль ти медіа, відео
кон фе ренцій, он
лайн
3D
ігор. Це дає бізне сам мож ливість ор ганізо ву ва ти
інте рак тивні рек ламні кам панії для ви ко ри с тан ня у
мобільних при стро ях, а не ли ше розміщу ва ти
примітивні тек с тові і gif
ба не ри.

Але всі ці су пер швид кості виг ля да ють кру то по ки що
тільки на сло вах. Ад же навіть 3G ре аль но пра цює ли ше
у ве ли ких містах. А ук раїнські мобільні опе ра то ри досі
не мо жуть за без пе чи ти стабільне навіть 2
2,5G по крит тя
в усіх на се ле них пунк тах і на цен т раль них тра сах. І по ки
в селі, де в ме не да ча, не бу де хо ча б на три поділки пра -
цю ва ти зви чай ний GSM, я бу ду з посмішкою сприй ма -
ти за яви про "чер го вий G
про рив":).

Соціальні ме режі з по зиціону ван ням на
місце вості (LBS + SMM)

На сьо годні це ду же мод на шту ка на За ході, і з по явою
но вих смарт фонів соціальні ме режі з по зиціону ван ням
на місце вості (LBS + SMM) не одмінно бу дуть роз ви ва -
тись і у нас. Foursquare, Loopt і ос таннім ча сом Facebook
про по ну ють ко ри с ту ва чам по зна чи ти се бе на карті, де б
во ни не пе ре бу ва ли, і от ри му ва ти повідом лен ня від
своїх друзів з прив'яз кою до цьо го місця (location based).
На при клад, я хо чу вий ти на обід і зна хо джу своїх друзів
по бли зу, про по ну ю чи їм приєдна тись. Для рек ла мо -
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давців це дає но вий пласт емоцій, ад же як що мені спо -
до ба в ся ре с то ран, я мо жу на пи са ти відгук, який по ба -
чать інші мої "френ ди". А ма га зин чи клуб, які роз та шо -
вані по бли зу, мо жуть за про по ну ва ти мені мобільний ку -
пон на зниж ку, щоб за ма ни ти до се бе.

Я не що дав но зустрів біля сво го офісно го бу дин ку, на
Ре с публікансько му стадіоні, двох іно земців, які, ти ка ю -
чи паль ця ми в ек ра ни своїх смарт фонів, про си ли по ка -
за ти, де са ме той ре с то ран, в яко му їм про по ну ють
10%
ву зниж ку че рез про гра му Foursquare.

До по вне на ре альність (augmented reality, AR)
Не що дав но роз по ча лась ак тив на інте г рація соц ме реж

з бра у зе ра ми ре аль ності, на при клад, та ки ми як Layar.
Такі про гра ми пра цю ють на базі тех но логії до по вне -

ної ре аль ності. Ви ко ри с то ву ю чи GPS, ком пас, Інтер нет
і ка ме ру те ле фо ну, цей про грам ний про дукт ви дає спо -
жи ва чеві інфор мацію про об'єктах, які зна хо дять ся по -
бли зу. Пам'ятаєте фільм Terminator 2? Це во но і є, тільки
замість чіпа в го лові, у вас 
 мобільний те ле фон!

Для рек ла мо давців AR ціка вий са ме ши ро ки ми інте -
рак тив ни ми мож ли во с тя ми, ад же ви не тільки мо же те
за про по ну ва ти фо то, на да ти інфор мацію про най ближ -
чу до спо жи ва ча тор го вель ну точ ку, але й на да ти йо му
ку пон на зниж ку, лег ко за лу чи ти до гри, у квест, по ка за -
ти відео і про сти му лю ва ти по ши рен ня інфор мації се ред
друзів. Існу ють вже і перші соціальні кам панії на базі
AR.

Про гра ми для iPhone, Android, Nokia 

(AppMarket, Android Market, Ovi Store)

До 2012 р. рин ку про грам для мобільних те ле фонів
про гно зу ють світле май бутнє розміром у 17,5 млрд дол.
до хо ду (для порівнян ня: світо вий ри нок он лайн
рек ла -
ми до ся гне 58 млрд дол.).

Де далі більше ук раїнців зміню ють старі, "на родні",
труб ки на смарт фо ни (яких тільки в 2010 р. бу ло про да -
но 612 тис.), то му пе ред рек ла мо дав ця ми роз кри ва ють ся
нові мож ли вості з по пу ля ри зації брен до ва них до датків
та ігор, зав дя ки яким спо жи вач за лу чається до постійно -
го спілку ван ня.

Близь ко 1 млн ук раїнських ко ри с ту вачів iPhone,
Android та інших су час них смарт фонів че ка ють ва ших
ціка вих мобільних до датків, ша новні роз роб ни ки і брен -
ди!

Мобільна ко мерція

Як ска зав один мій знай о мий, "бан ки по винні бо я -
тись не інших банків, а мобільних опе ра торів"! Ад же на
відміну від пла с ти ко вих, бо нус них і ди с конт них кар ток,
ваш те ле фон зав жди з ва ми. Пи тан ня: як поєдна ти
мобільний пристрій з точ кою про да жу, ад же це 
 один із

не ба га ть ох ка налів ко мунікації, який за ли шається зі
спо жи ва чем до мо мен ту по куп ки і далі?! Не що дав но
76% бри танців зізна лись, що навіть сплять зі своїм
мобільним під по душ кою.)

Все про сто, потрібно ли ше вста но ви ти відповідну
про гра му на свій те ле фон ний апа рат мобільно го зв'яз ку!
Пе ред по хо дом до крам ниці я, до речі, скла даю спи сок
по ку пок на сайті ма га зи ну, ко ри с ту ю чись до машнім
ПК, тис ну кноп ку "Відпра ви ти", і спи сок вже у ме не на
мобільно му! У крам ниці за пу с каю про гра му на те ле -
фоні, яка пе ре дає інфор мацію до си с те ми су пер мар ке ту
про моє місце пе ре бу ван ня. А далі 
 як по мас лу: не тре -
ба за му чу ва ти пер со нал пи тан ня ми на зра зок "А де у вас
хліб?" чи  "А де у вас ма ка ро ни?". Потрібна і зруч на у ко -
ри с ту ванні кар та ма га зи ну вже є у ва шо му те ле фоні, і ви
ро би те по знач ку у пе реліку ба жа них по ку пок, зби ра ю чи
то ва ри з по лиць; далі фо то гра фуєте з мобільно го
штрих
код і одер жуєте до дат ко ву інфор мацію про про -
дукт; вам та кож на да ють спец про по зиції з пев них секцій
у ре жимі ре аль но го ча су, і, дійшов ши до ка си, ба чи те на
ди сплеї сво го мобільно го цілком точ ну су му по ку пок.

Далі 
 більше. У Німеч чині і Франції вже є ма га зи ни,
в яких ви мо же те підтвер ди ти оп ла ту по мобільно му
(зав дя ки тех но логії NFC 
 Near Field Communication,
ко ш ти зніма ють з ва шо го банківсько го ра хун ку без за лу -
чен ня не потрібно го пла с ти ку!).

От же ...

Ми ма ли мож ливість прослідку ва ти за чи ма ли ми
мож ли во с тя ми, які з'яв ля ють ся для інтелігент но го і
ціка во го мар ке тин гу зав дя ки но вим по слу гам, що мак -
си маль но ви ко ри с то ву ють по тенціал но вих мобільних
при строїв. Що п рав да, їх взя ли на оз броєння ли ше най -
ак тивніші ко ри с ту вачів, яких в Ук раїні налічується де -
сят ки ти сяч. Од нак я впев не ний, 2011 рік до ве де, що
мобільний мар ке тинг 
 це вже дав но не на до куч ливі те -
ле фонні дзвінки те а т раль них агентств і навіть не
SMS
роз сил ки від служб таксі, що всім дав но на брид ли.
Ми до сить швид ко пе рей де мо від фіксо ва ності спо жи -
ва ча (деск топ + Інтер нет), до йо го мак си маль ної
мобільності (мобільний те ле фон + Інтер нет), а від на -
дан ня зви чай них по слуг (но ви ни, веб
бра у зинг) 
 до ко -
рис них про грам них про дуктів і рішень (зістав лен ня цін,
то варів і по слуг, по шук най к ра щих про по зицій, зниж ки
і т.п.), при чо му прив'яза них до ре аль но го місця і ча су.

P.S.: А я вже не до че ка юсь, ко ли ж мій мобільний
пристрій ре аль но на дасть мені ті кілька со тень пе ре ваг,
на які пе ре вер шує по тужність мо го пер шо го комп'юте ра
:)!

Дже ре ло

[Елек трон ний ре сурс]. 
 Ре жим до сту пу : mmr.net.ua.
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