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Рей тинг 2010 р. де мон струє такі
тен денції:
1. Су куп ний об сяг бюд жетів 35 агенцій 
 учас -

ників рей тин гу ста но вив 40% рин ку. Це
свідчить про те, що ри нок не до сяг кон цен -
т рації і пе ре бу ває на по чат ковій стадії роз -
вит ку.

2. Про те тен денція до кон цен т рації рин ку вже
про сте жується. Як що ми ну ло го ро ку на од -
ну агенцію з до хо дом від 20 млн грн при па -
да ло в се ред ньо му 4,3 агент ства з до хо да ми
до 20 млн грн, то цьо го ро ку про порція ста -
но вить 1:3.

3. Тре ти на агенцій спро мог ла ся підви щи ти
власні до хо ди в ми ну ло му році. При цьо му
особ ли во успішни ми ста ли не ве ликі агенції,
чиї до хо ди пе ре бу ва ють у діапа зоні до 10
млн грн, з них свої по зиції в рей тин гу по -
кра щи ли 70%.

4. ТОП
5 рей тин гу за ви нят ком однієї по зиції
не за знав змін. Чо ти ри агенції з ми ну -
лорічної п'ятірки лідерів ут ри ма лись у
ТОП
5, при цьо му не суттєво поміняв шись
місця ми.

У ціло му ри нок засвідчив по зи тивні тен денції,
особ ли во як що зга да ти склад ну еко номічну ми -
ну лорічну си ту ацію. На при клад, шість агенцій
стриб ну ли в рей тин гу на сім пунктів чи навіть
більше.

Ак тивність агенцій що до участі в рей тин гу за -
ли ши лась на рівні ми ну ло го ро ку: тре ти на
агентств, що бра ла участь у рей тин гу
2009,

відмо ви лась цьо го ро ку від участі. Про те з'яви -
лись се ред учас ників нові агенції, от же, за галь на
кількість тих агенцій, що бра ли участь, змен ши -
лась на дві оди ниці.

Да ний рей тинг є об'єктив ним відо бра жен ням
індустрії, що віддзер ка лює кількісні та струк -
турні зміни в га лузі, а та кож по зиції агенцій сто -
сов но кон ку рентів. МАМІ пе ре ко на на, що рей -
тинг ста не ефек тив ним інстру мен том для рек ла -
мо давців у пи тан нях ви бо ру рек лам них парт -
нерів.

МАМІ та кож вис лов лює под яку всім агенціям,
пред став ле ним у рей тин гу, за участь і до три ман -
ня пра вил. Більшість пішли на зустріч ор ганіза -
то рам і ко ри гу ва ли дані про до хо ди згідно з ви -
мо га ми, навіть як що та кий крок не відповідав
інте ре сам агенцій. Це ще раз підкрес лює
об'єктивність цьо го рей тин гу.

Ме то до логія рей тин гу пе ред ба чає дво е тап ний
збір фінан со вої інфор мації з ме тою за без пе чен ня
мак си маль ної точ ності одер жа них да них. На
пер шо му етапі аналітич ний відділ Держ ком ста ту
Ук раїни на дає офіційні відо мості про діапа зо ни
до ходів агенцій. У рам ках дру го го ета пу всі
агенції
учас ни ки рей тин гу підтвер д жу ють такі
дані.

Де тальніше про ме то до логію досліджен ня
мож на дізна тись з інфор мації, розміщеній на на
сайті МАМІ: www.mami.org.ua.

Рей тинг підго тов ле но за підтрим ки Міжна -
род ної мар ке тин го вої гру пи та пор та лу Sostav.ua.

ТРЕТІЙ РЕЙТИНГ ВІД МАМІ:
ТРЕТИНА АГЕНЦІЙ
ПОКРАЩИЛИ СВОЇ ПОЗИЦІЇ

КУ БОК УК РАЇНИ В СФЕРІ МАР КЕ ТИН ГО ВО ГО 
СЕРВІСУ ВРУЧЕ НО ВТРЕТЄ!

Асоціація МАМІ виз на чи ла най к ра щих у га лузі і пред став ляє щорічний рей тинг агенцій мар ке тин го во го сервісу
згідно з до хо да ми за 2009 р.

За да ни ми рей тин гу, су куп ний об сяг бюд жетів на мар ке тин гові по слу ги 35 агенцій 	 учас ників рей тин гу в 2009 р.
ста но вив близь ко 500 млн грн з ура ху ван ням по датків. Та ким чи ном, рей тинг підтвер див про гноз МАМІ що до
падіння рин ку на 10% у ми ну ло му році.
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Таб ли ця 1
Рей тинг агенцій згідно з до хо да ми за 2009 р.*

*У рей тин гу не вра хо вані дані мар ке тин го вої гру пи OS�Direct че рез відмо ву ос тан ньої вик лю чи ти до хо ди від по слуг для ком -
паній, які спеціалізу ють ся на торгівлі за ка та ло га ми. Це су пер ечить пра ви лам участі в рей тин гу.
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Таб ли ця 2
Клю чові по слу ги та клієнти агенцій � учас ників рей тин гу
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