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Ак ту альність досліджен ня. 

Сьо годні до стат ньо склад но за до -
воль ня ти по тре би спо жи вачів. Щоб
бу ти успішни ми, ком панії ма ють
ви пе ре джа ти своїх кон ку рентів у по -
шу ку і фор му ванні спо жив чих
уподо бань. Ак ту аль ним стає не ли -
ше ви ко ри с тан ня мар ке тин го вих
досліджень у діяль ності підприє-
мств, а й пе ред ба чен ня і аналіз май -
бутніх тен денцій і трендів, що,
своєю чер гою, вста нов лює ко ло зав -
дань, які вирішу ва ти ме са ме кул хан -
тинг.

Аналіз ос танніх досліджень. 

Кул хан тинг – новітній на прям
мар ке тин го вих досліджень і, зва жа -
ю чи на це, не до стат ньо вив че ний.
Найбільшо го по ши рен ня кул хан -
тинг здо був у США і західноєвро -
пейських країнах, тоді як в Ук раїні
цей на прям ли ше по чи нає впро ва -
джу ва тись. На по чат ку 2009 р. в Ук -
раїні за сно ва но пер ше спеціалізо ва -
не трен д вот чин го ве агент ство на
базі відповідно го відділу мар ке тин -
го вої агенції «IRS».

Ме та досліджен ня. 

Виз на чен ня особ ли во с тей кул -
хан тин гу, мож ли во с тей йо го ви -

кори с тан ня в Ук раїні, а та кож ха -
рак тер висвітлен ня де я ких ре зуль -
татів досліджень трен д вот чин го вих
агенцій.

Вик лад ос нов но го ма -
теріалу. 

Мар ке тинг ви ко ри с то вує ба га то
інстру ментів, що до зво ля ють
амбіційним грав цям на різних рин -
ках три ма ти ру ку на спо жив чо му
пульсі, ви пе ре джа ти кон ку рентів,
відрізня ти ся один від од но го. Од -
ним із та ких мар ке тин го вих інстру -
ментів і є кул хан тинг (англ. cool-
hunting – по лю ван ня за над зви чай -
ним, крайнім у про яві своїх яко с тей
і по глядів; жарг. – при коль ний, кру -
тий). Інак ше ка жу чи, спеціаль но ор -
ганізо ва ний по шук дійсно не зви -
чай них ідей у ре аль но му житті, або
ж роз шу ку ван ня життєвих інсайтів,
ак ту аль них для най ак тивнішої, су -
час ної, впли во вої цільо вої ау ди торії.

Кул хан те ри по лю ють за іде я ми у
найрізно манітніших сфе рах. Го ло -
вним об’єктом «мар ке тин го во го по -
лю ван ня» ви с ту па ють нові течії/на -
пря ми, що за ро джу ють ся у мо -
лодіжно му се ре до вищі.

Най частіше під приціл кул хан -
терів по трап ляє все, що пов’яза но з
поп�куль ту рою: стиль вбран ня,

особ ли во ву лич на мо да (вуль гар на),
му зи ка, а са ме му зичні на пря ми, по -
ши рені у мо лодіжно му се ре до вищі,
кіно, те ле ба чен ня, мо лодіжна куль -
ту ра, комп’ютерні ігри, мобільні
тех но логії, на при клад, мобільні те -
ле фо ни, ки шень кові плеєри то що.

Кул хан тин гові ком панії – це
різно вид мар ке тин го вих агенцій, що
зай ма ють ся досліджен ня ми мо -
лодіжно го сег мен та у сфері
поп�куль ту ри та інших мод них но -
ваціях. Далі відбу вається компіляція
здо бу тих да них і фор му ван ня звітів,
в яких де таль но опи су ють зро с та ючі
і зни ка ючі трен ди в мо лодіжній
куль турі, а та кож роб лять ся про гно -
зи сто сов но роз вит ку май бутніх
трендів. Після цьо го такі звіти про -
да ють ком паніям, про дукція яких
спря мо ва на на мо лодіжний сег мент
рин ку. Та кож кул хан тин гові ком -
панії мо жуть ви с ту па ти у ролі кон -
суль тантів, по слу га ми яких до сить
ча с то ко ри с ту ють ся найбільші
світові кор по рації.

Най успішни ми кул хан тин го ви ми
ком паніями на сьо годні є «The youth
conspiracy» і «Look Look».

З по явою 1998 ро ку сай та
trendguide.com кул хан тинг пе ре тво -
ри в ся на гло баль ний он лай но вий
про ект. Інтер нет�сторінка trend-
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guide.com – це пер ша відкри та ба за
трендів сти лю жит тя, струк ту ро ва -
них на ос нові го ло су ван ня ко ри с ту -
вачів, із за ван та же но го ко ри с ту ва ча -
ми ма теріалу та їхніми ко мен та -
рями. Гло баль ний про ект стар ту вав
зав дя ки швей царській дослідни-
цькій ко манді під керівниц твом
Міше ля Хенні (Michael Hanni), що
ство ри ли гло баль ну вірту аль ну ме -
ре жу кул хан терів. Кон цепція
trendguide.com (де мо кра ти зація
трендів: вільний до ступ до трен до -
вих звітів і світо вої ба зи трендів)
зміни ла підхід до трен до во го бізне -
су, який втри до ро га про да вав звіти,
ство рені ли ше кілько ма осо ба ми.

За своєю сутністю кул хан тинг –
це особ ливі мар ке тин гові дослі-
джен ня в по шу ках но вих тен денцій,
або так зва них трендів. Зви чай но ці
досліджен ня спря мо вані без по се -
ред ньо на гли бо ке вив чен ня рин ку, з
ме тою знай ти особ ливі тен денції да -
но го рин ку. Кул хан те ри мо жуть за
кілька років на пе ред виз на чи ти
май бут ню по пу лярність де я ких мо -
лодіжних тен денцій.

Яс кра вим при кла дом та ко го пе -
ред ба чен ня мо же слу жи ти мо -
лодіжна куль ту ра емо. Ко ли цей на -
прям у мо лодіжно му се ре до вищі
тільки за ро джу ва в ся, кул хан тин гові
відділи де я ких ве ли ких ви роб ників
ак се су арів уже по ча ли роз роб ку
про дукції, яка за раз спо жи вається
ти ся ча ми ша ну валь ників да ної
куль ту ри.

Кул хан тинг – мо ло да мар ке тин -
го ва течія, і то му ма ловідо ма. Але з
кож ним ро ком кількість кул хан тин -
го вих агенцій і відділів у ве ли ких
ком паніях зро с тає. Ад же во лодіючи
інфор мацією про те, що бу де зав тра,
які про дук ти ста нуть більш за тре бу -
ва ни ми і яка куль ту ра ста не ліде ром
мо лодіжних тен денцій, мож на за -
зда легідь до цьо го підго ту ва ти ся. А
по пе ре дня підго тов ка, як відо мо,
дає найбільші кон ку рентні пе ре ва -
ги.

Оскільки кул хан тинг відповідає
на за пи тан ня – що за раз кру то, то і

ре зуль та том йо го за сто су ван ня є
ство рен ня ре сур су, ко т рий до зво ляє
зба га ти ти бренд, про дукт, рек ла му,
зро би ти їх над зви чай ни ми. Крутість
мар ки в інфор маційно на си че но му
й еко номічно не стабільно му світі є
од ним з ос нов них «якорів», що
прив’язує спо жи ва ча до брен да і
виз на чає йо го вибір за інших рівних
ціно вих про по зицій.

Ат ри бут «cool» мо же сто су ва тись
різних об’єктів і у пер шу чер гу лю -
дей, але та кож і явищ, про цесів, ре -
чей, брендів.

«Кру тий бренд» – це не тільки
мар ка, що до зво ляє клієнту підкрес -
ли ти влас ну індивіду альність і
оригінальність, виділи ти ся з на то в -
пу. У ши ро ко му сенсі «cool» – це те,
що до зво ляє зро би ти на вко лишній
світ і лю ди ну кра щою, іноді всу пе -
реч очіку ван ням мейн стри ма.

Кул хан тинг ча с то асоціюється з
фешн�індустрією, про те він має по -
туж ний по тенціал для ма со вих
ринків і в інших ка те горіях, та ких як
те ле ко мунікації, транс порт, FMCG,
мас�медіа, там, де при сутні ак тивні
спо жи вачі. При чо му ре зуль та ти кул -
хан тин гу ви яв ля ють ся ко рис ни ми
як для транс національ них кор по -
рацій, так і для ло каль них ком паній.
Відповідно у ході мар ке тин го вої
роз роб ки кул хан тин гу на пер ше
місце ви хо дить інте рес до так зва но -
го cool�конс’юме риз му.

Кул хан тинг на зи ва ють прак ти -
кою на межі ми с тец тва, оскільки
ме то до логія йо го ба га то в чо му
інтуїтив на, а про кул хан терів го во -
рять, що це ті лю ди, які ну т ром
відчу ва ють, що бу де «cool» най -
ближ чим ча сом. Од нак це не оз на -
чає, що про це ду ру кул хан тин гу не -
мож ли во по вто ри ти і ви бу ду ва ти як
один з інстру ментів мар ке тин го во го
аналізу: існу ють кей си успішної ре -
алізації кул хан тин го вої ак тив ності
як «in�house», так і за до по мо гою
спеціаль них дослідницьких агенцій.

Ре зуль та ти кул хан тин гу в Ук раїні
за раз до зво ля ють по ба чи ти го ло -
вний век тор – що са ме роз г ля -

дається як «cool», тоб то які са ме
цінності/чес но ти най ва гоміші. На -
при клад, од ним із та ких век торів
слу гує тен денція, яку мож на на зва ти
«по шу ком сьо го ден ня». Кру ти ми
зда ють ся речі або яви ща, що до зво -
ля ють зро би ти щось важ ли ве, на ви -
со ко му про фесійно му рівні (ор -
ганізо ву ва ти кон цер ти, фо то гра фу -
ва ти), відчу ти або пе ре жи ти щось
справжнє (кон цер ти, іронічні
серіали про прав ду жит тя), не бу ти
про фа ном (не оче видні цінності) то -
що.

Вив чен ням як спо жив чих
трендів, так і трендів у сфері мар ке -
тин гу й рек ла ми зай мається трен д -
вот чин го ва агенція «InTrends», яка
вхо дить до гру пи мар ке тин го вих
агенцій «IRS group» і яка
спеціалізується на моніто рин гу
трендів. У ході досліджень ТОП�10
«Ук раїна 2009�2010: Трен ди в мар ке -
тин гу й рек ламі» трен д вот чин гові
агенції звер ну ли ся до ук раїнських
ек с пертів з мар ке тин гу і рек ла ми з
ме тою з'ясу ва ти клю чові тен денції, з
ура ху ван ням яких бу де роз ви ва ти ся
ри нок най ближ чим ча сом.

У ре зуль таті досліджен ня бу ли
вста нов лені 12 ба зо вих трендів,
котрі по ка за ли, що на пря ми, за яки -
ми слід ру ха ти ся су час ним
фахівцям, не нові, але у зв’яз ку з на -
яв ною кри зо вою си ту ацією ці тен -
денції ста ють більш за тре бу ва ни ми і
на бу ва ють по де ку ди но во го змісту.

1. Digital age – ци ф ро вий мар ке -
тинг і ци ф ро ва рек ла ма сьо годні
ста ють пріори тет ни ми для ба га ть ох
учас ників рин ку.

2. Жа га ре зуль та ту – ак ту алізація
орієнтації на ре зуль тат у своїй ро -
боті, що різко підви щи ла ся че рез
кри зо ву еко номічну си ту ацію.

3. Еко�сим воліка – у пер шу чер гу
це «зе ле не» мис лен ня, тоб то пра -
гнен ня жи ти в гар монії із при ро дою
і не зав да ва ти шко ди довкіллю.

4. 1�to�1 marketing – пра гнен ня
підви щу ва ти рівень парт нерських
взаємин зі своїми клієнта ми.

5. Раціональність – тренд має на
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увазі не тільки ефек тив не ви ко ри с -
тан ня бюд жетів та еко номію май же
на всьо му, але й мінімізацію
будь�яких ри зиків, відміну спон тан -
них рішень.

6. Ба зові цінності – тренд є спо -
жив чим і найбільш яс кра во про явив
се бе у мар ке тин гу за умов фінан со -
вої кри зи.

7. Кре а тивність/інно вації –
уміння ге не ру ва ти нові ідеї –
найцінніша якість будь�яко го мар -
ке то ло га у всі ча си.

8. Миттєве за до во лен ня – мар ке -
то ло ги пра гнуть до одер жан ня
миттєвих відзивів на за про по но вані
ідеї.

9. Фор му ван ня ло яль ності – на -
ле жить до пер со налізо ва но го мар ке -
тин гу.

10. Вірус ний і пар ти занський
мар ке тинг.

11. До дат ко ва цінність – без пе -
реч ною кон ку рент ною пе ре ва гою є
до дат ко ва цінність то ва ру.

12. Спо с те ре жен ня за зміна ми

на строю сво го спо жи ва ча – важ ли во
роз мов ля ти зі спо жи ва чем йо го мо -
вою і ду ма ти йо го ка те горіями та по -
нят тя ми.

Вис нов ки. 

Кул хан тинг – по шук но вих
трендів і стилів. Термін coolhunting
(від англ. cool – клас ний, кру тий і
hunting – по лю ван ня) пе ре кла -
дається як «по лю ван ня на кру тиз -
ну». Термін з’яви в ся на по чат ку 90�х
років ХХ ст., був підхоп ле ний ко ри -
с ту ва ча ми Інтер не ту і надійно
закріпи в ся як іден тифіка тор сфе ри
діяль ності но вої ге не рації мар ке то -
логів, зав дан ням яких став по шук
но вих тен денцій і про гно зу ван ня
трендів.

Кул хан те ри відслідко ву ють па ро -
стки но вих явищ, які за ро джу ють ся
в ма сах, і на да ють індустрії інфор -
мацію про них. Ство рю ють ся
спеціальні кул хан тин гові агенції,
ос нов ним зав дан ням яких є
досліджен ня ринків спо жи вачів з

по даль шим аналізом здо бу тої
інфор мації для ви яв лен ня на ро джу -
ва них трендів. Здійсню ю чи такі
досліджен ня, кул хан тин гові агенції
ре тель но вив ча ють спо живчі упо до -
бан ня. Ад же го ло вне зав дан ня кул -
хан тин гу – це зна хо джен ня ма ло -
помітних ви явів інте ре су спо жи -
вачів до то го або іншо го мод но го на -
пря му.
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