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 З цікавістю спо с терігаю за тим, як ко ле ги підсу мо ву -
ють ре зуль та ти діяль ності за 2010 рік. І вба чаю па ра док -
саль ну си ту ацію. З од но го бо ку, на сьо годні на явні всі пе -
ре ду мо ви бур х ли во го роз вит ку рин ку 
 це і роз ши рен ня
ау ди торії, і по ява но вих інстру ментів про су ван ня брендів
у ме режі Інтер нет. Та й клієнти по чи на ють ро зуміти, що
цей інте рак тив ний простір важ ли вий для них.

Од нак і за та кої кількості існу ю чих на рин ку про по -
зицій клієнт не відчу ває се бе впев не ним ко ри с ту ва чем в
он
лайні. Для за мов ни ка Інтер нет, не мов ек зо тич на
країна для ви мог ли во го ту ри с та: ту ди вже хо четь ся, але
невідомість ще ля кає. А рап том там мо жуть за ба ни ти за
не обе реж ну френд
політи ку до місце вих дівчат! А ту ри -
с тичні ком панії (чи тай ди джи тал
агент ства) замість то -
го, щоб роз тлу ма чи ти місцеві зви чаї, тільки на пу с ка ють
ту ма ну, на би ва ю чи собі ціну. У ре зуль таті наш "ту рист"
го ло сує кров но за роб ле ною копійкою на ко ристь до бре
відо мих йо му "ку рортів" 
 тра диційних ка налів ко -
мунікацій. Fail!

Сфор му люємо ос новні трен ди, які стри му ють роз ви -
ток рин ку інтер нет
ко мунікацій.

За мов ник все ще не ро зуміє, як пра цює Інтер нет і як
в ньо му ко мунікує їхня ау ди торія, й особ ли ве хви лю ван -
ня вик ли кає у ньо го ве ли ка кількість ма лоз ро зумілої
терміно логії.

Не всі агенції, а тим більше клієнти, го тові ос во ю ва ти
нові інстру мен ти, не ка жу чи вже про те, щоб відповіда -
ти за їхню ефек тивність.

На рин ку пе ре ва жа ють не всебічно зва жені,
підкріплені ек с пер ти зою рішен ня про те, як ви ко ри с то -
ву ва ти Інтер нет, а міфи, мо да і прин цип "по до бається 

не по до бається". Відсутні та кож єдині, прий няті як
агент ства ми, так і клієнта ми пра ви ла гри і си с те ми
вимірю ван ня ре зуль татів.

Ба га то агенцій і фахівці (так звані) жи вуть од ним

днем і за мис лю ють ся ли ше над тим, як би за раз ур ва ти
побільше гро шей. Замість то го, щоб зро би ти Інтер нет як
інстру мент про зо рим і зро зумілим для за мов ни ка, во ни
вва жа ють за кра ще вда ва ти з се бе адептів яко гось мо гут -
ньо го ма сонсько го ор де ну.

Зво дя чи воєди но всі здо рові дум ки 
 свої і ко лег 
 я
виз на чив для се бе і для World Web Studio такі прин ци пи,
які, сподіва юсь, до по мо жуть за мов ни кам і вам, парт не -
ри по це ху, ос воїтись у ци ф ро во му про сторі.

По
пер ше, аде к ват но оціню ва ти роль Інтер не ту в за -
гальній си с темі мар ке тин го вих ко мунікацій. Не ро би ти з
ньо го куль ту, але кон ста ту ва ти факт: сьо годні Інтер нет у
медіа
мікс з інстру мен ту за лиш ко во го і до по вню ю чо го по -
сту по во пе реміщається на по зицію інстру мен ту, який
об'єднує всі ка на ли ко мунікації і відіграє інте г раційну роль.

По
дру ге, чітко і кон крет но пла ну ва ти ре зуль та ти
кож ної кам панії і відповіда ти за вирішен ня мар ке тин го -
вих зав дань клієнта. Нав чить ся до би ра ти про зо ру і про -
сту кількісну ме то ди ку вимірю ван ня ефек тив ності ко -
мунікацій.

По
третє, про гно зу ва ти і відкри то вик ла да ти за мов ни ку
фак то ри успіху або ри зи ку на кож но му етапі кам панії.

Ну і по
чет вер те, вис лов лю ва тись зро зумілою мо вою,
тоб то поз бу тись зі сво го лек си ко ну невідо мих клієнтові
іно зем них термінів. Про фесійний сленг тільки за ва жає
спілку ван ню.

Вва жаю, що ди джи тал 
 це на ба га то простіше, ніж ба -
га ть ом здається. Тому 2011 рік по ви нен ста ти ро ком яс -
них і ефек тив них рішень. Ро ком, ко ли наші за мов ни ки
на решті по чу ва ти муть се бе впев не но в ме режі Інтер нет і
повірять в ті мож ли вості, які на дає їм digitals. Інте рак -
тив но му мар ке тин гу дав но слід "вий ти з тіні".

Дже ре ло
Елек трон ний ре сурс. 
 Ре жим до сту пу : http://ain.ua.

ЧАС "ВИЙТИ З ТІНІ"
МАКСИМ ГАЄВ, 

засновник компанії  World Web Studio

З цьо го інтерв'ю ми по чи наємо публіку ва ти те зи з ви с тупів учас ників кон фе ренції Ukrainian
Digitals 2011 на те му "Інтер нет	ко мунікації: тут і те пер". І пер шим нам на дав своє ба чен ня су -
час ної си ту ації, що скла лась на digitals	рин ку, один із піонерів ци ф ро во го мар ке тин гу в Ук раїні
Мак сим Гаєв, пред став ник ком панії World Web Studio, яка посіла 4 і 5 місця у рей тин гу білінгів
digitals	агентств в Ук раїні.

18 лютого 2011 р. відбулась перша в Україні digitals	конференція, орієнтована не на колег з цифрового цеху, а
на рекламодавців, на тих, для кого ми створюємо продукт і кому збуваємо свої послуги. Першим результатом
обговорень стало те, що ІМУ подовжили на один день конференцію, присвятивши засідання виключно
проблемам рекламодавців.


