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Пи тан ня пер ше:
Вам во но тре ба?

Соціальні ме режі 	 мод ний тренд
ос танніх років. Кож на ком панія, ко -
жен бізнес, знай о мий з Інтер не том,
ра но чи пізно до хо дить вис нов ку, що
потрібно відкри ти ва ти своє пред -
став ниц тво у соціаль них ме ре жах.
Існує ус та ле на дум ка, не поз бав ле на
істи ни, 	 соціаль не про су ван ня
відмінно підхо дить для B2C бізне су і
не підхо дить для B2B. Дійсно, як що
ви зай маєте ся про да жем підшип -
ників 	 соціаль не про су ван ня на вряд
чи вам підійде. По годь тесь, відвіду -
ва чам соціаль них ме реж не над то
ціка во чи та ти про те, що у вас на за -
воді з'яви в ся но вий вер стат, ви зро -
би ли ти сяч ний підшип ник і так далі.
Од нак навіть для та ких склад них на -
прямів мож ливі про су ван ня із за сто -
су ван ням не стан дарт них ме тодів.
Ко жен із та ких спо собів 	 су то
індивіду аль ний, і сьо годні ми не бу -
де мо їх роз г ля да ти. При пу с ти мо, ви
твер до виріши ли, що для ва шо го
бізне су, брен ду, про дук ту або по слу ги
потрібно про су ван ня у соціаль них
ме ре жах. Те пер час ви б ра ти 	 в яких.

Пи тан ня дру ге:
Яку ме ре жу ви б ра ти?

В Ук раїні на да ний мо мент існує
три ве ликі соціальні медіа 	 ВКон-

такте, Facebook і Од но клас сни ки.ru.
Ми бу де мо роз г ля да ти тільки перші
дві, оскільки соціаль на ме ре жа Од -
но клас сни ки.ru від по чат ку своєї по -
яви в Інтер неті не над то привітна для
рек ла мо давців. Відсутність інстру -
ментів тар ген ту ван ня для груп, вик -
люч но міжпрофільне спілку ван ня,
мізерні мож ли вості оформ лен ня і не -
привітна мо де рація ко мерційних
груп 	 все це за ва жає про су ван ню в
соціальній ме режі Од но клас сни -
ки.ru. За раз ба га то що з цих мо ментів
спро щується, оп тимізується, од нак
факт за ли шається фак том 	 ВКон-
такте і Facebook ся гну ли у своєму
роз вит ку так да ле ко, що Од но клас -
сни кам на здо гна ти їх най ближ чим
ча сом не су ди ло ся.

От же, ми виз на чи ли ся з тим, що
ви би ра ти мож на з двох варіантів 	
ВКонтакте або Facebook. Да вай те
уважніше по ди ви мо ся на ау ди торію
цих соціаль них ме реж і виз на чи мо ся
з потрібно са ме нам*. 

Соціаль на ме ре жа
ВКонтакте 
(www.vkontakte.ru)

За да ни ми на по ча ток квітня 2011
р., су мар на ау ди торія ко ри с ту вачів
ВКонтакте з Ук раїни ста но ви ла 16
552 422 осіб. За віком ці лю ди роз -
поділені та ким чи ном, як по ка за но
на рис. 1. Як вид но з графіка, не зва -
жа ю чи на чис ленні за яви прес	служ -
би ВКонтакте, ос но ву ау ди торії ста -

Інтернет  — маркетинг

ВАЖЛИВІСТЬ ПРАВИЛЬНОГО
ПОЗИЦІОНУВАННЯ БРЕНДУ В
СОЦІАЛЬНИХ МЕДІА

АНДРІЙ ЧУМАЧЕНКО,
студія інтернет�маркетингу Netpeak

Доброго дня, мене звати Андрій Чумаченко. Я працюю в студії інтернет�маркетингу
Netpeak вже більше чотирьох років. Спочатку в коло моїх обов'язків входили копірайтинг і просування у пошукових
системах (SEO). Останні півроку я обіймаю посаду керівника департаменту SMM і займаюсь виключно просування у
соціальних мережах. У цій статті я коротко, і по можливості доступно, розповім про те, як правильно позиціонувати
бренд у соціальних медіа.

Є лише три запитання, на які послідовно повинен відповісти кожен власник бізнесу, перш ніж розпочинати діяльність
у соціальних мережах.

До 18 років

16%

23%

46%

15% 18	25 років

26	30 років

від 31 року

Рис. 1

* Усі дані, на ве дені ниж че, взяті з відкри тих дже рел. ВКонтакте і Facebook да ють мож ливість у ре жимі ре аль но го ча су оціни ти
кількість ко ри с ту вачів, що підхо дять під потрібні на ла ш ту ван ня тар ген тин гу.
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нов лять осо би до 25 років 	 їх май же
70%.

Є ще кілька ціка вих мо ментів, на
які хотіло ся б звер ну ти ва шу ува гу, а
са ме, не всі ко ри с ту вачі цієї соціаль -
ної ме режі вка зу ють свій вік. На
графіку (рис. 2) мож на по ба чи ти
про цент не відно шен ня тих, хто вка -
зав і хто не вка зав свій вік.

Що дає нам ця інфор мація? Ро -
зуміння то го, що тільки 57% за -
реєстро ва них ко ри с ту вачів змо жуть
по ба чи ти ва шу тар ген то ва ну рек ла -
му. Інши ми сло ва ми, як що ви рек ла -

муєте ва шу сторінку в соціальній ме -
режі ВКонтакте для лю дей віком від
18 до 25 років, яких, як вид но на пер -
шо му графіку з рис. 1, 46% від усіх
ко ри с ту вачів з Ук раїни 	 вар то
пам'ята ти, що це 46% не від 16,5
мільйонів осіб, а ли ше від тих, хто
на зва ли свій вік 	 9,5 мільйонів.
Дрібни ця, а не приємно.

Ну і ще один ціка вий мо мент, на
який вар то звер ну ти ува гу. За да ни ми
агент ства InMind, що про во ди ло
досліджен ня для Інтер нет	Асоціації
Ук раїни, на кінець 2010 р. кількість

ко ри с ту вачів Всесвітньої ме режі в
Ук раїні ста но ви ло 12,6 мільйо на осіб.
От же, да вай те зіста ви мо по каз ни ки з
да ни ми соціаль ної ме режі ВКонтак-
те (рис. 3).

Вис но вок на про шується сам со -
бою 	 або за кілька місяців в Ук раїні
з'яви ло ся чо ти ри мільйо ни но вих ко -
ри с ту вачів Інтер не том, і ко жен ук -
раїнець за реєстру ва в ся ВКонтакте,
або ж у соціальній ме режі ВКонтакте
за реєстро ва но 131% інтер нет	на се -
лен ня Ук раїни. Інак ше ка жу чи 	 ос -
терігай те ся ве ли кої кількості ботів і
спеціаль но ство ре них рек лам них
ака унтів, пра цю ю чи з ВКонтакте.

Соціаль на ме ре жа Facebook
(www.facebook.com)

На по ча ток квітня 2011 р.
кількість ко ри с ту вачів соціаль ної ме -
режі Facebook в Ук раїні ста но вить 1
438 360 осіб. За віко ви ми да ни ми ці
лю ди роз поділя ють ся так (рис. 4).

На відміну від ВКонтакте, 53%
всіх ко ри с ту вачів соціаль ної ме режі
Facebook 	 старші за віком від 25
років. Ґрун ту ю чись на одер жаній
інфор мації, зро би ти вибір відповід-
ної ба зи для про су ван ня брен ду в
соціальній ме режі бу де на ба га то
простіше.

Як що ви орієнто вані на ро бо ту з
мо ло дою ау ди торією 	 шко ля ра ми,
сту ден та ми, вам більше підійде
соціаль на ме ре жа ВКонтакте. Мо ло -
да ау ди торія на ба га то ак тивніше за
до рос лу, во на із за до во лен ням візьме
участь у різних акціях і кон кур сах,
сміливіше пе ре хо дить по рек лам них
по си лан нях і до б ровільно до по ма гає
у по ши ренні інфор мації.

Для брендів, орієнто ва них на ау -
ди торію стар шо го віку, іде аль но
підійде ак тив но зро с та ю ча ос таннім
ча сом в Ук раїні соціаль на ме ре жа
Facebook. Тут більше до рос лої, про -
фесійної ау ди торії, лю дей, які до бре
орієнту ють ся в Інтер неті. До рос ла
ау ди торія менш чуй на, у неї більш
ви сокі ви мо ги до пе ребігу рек лам них
кам паній і брендів за га лом.

От же, ми твер до виріши ли, що
нам потрібно соціаль не про су ван ня і
виз на чи ли ся з ба зою, на якій бу де
розміще но пред став ниц тво брен ду у
соціаль них медіа. На став час звер ну -
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Рис. 2
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ти ся до ос тан ньо го, але не менш важ -
ли во го пи тан ня.

Пи тан ня третє:
Яку стра тегію об ра ти?

Є чо ти ри прості по ра ди, пам'ята ти
про які не обхідно кож но му, хто ве де
ро бо ту з про су ван ня у соціаль них ме -
ре жах.

1. Ди вуй те своїх відвіду вачів 	
пам'ятай те про так зва ний вау	ефект
(wow	effect). Як що пер шою дум кою
лю ди ни, що відкри ла ва шу сторінку,
бу ло "Вау!", то все зроб ле но пра виль -
но. "Вау	ефект" до ся гається про тя -
гом кількох се кунд після за ван та жен -
ня сторінки за до по мо гою не стан -
дарт них рішень, будь	яких спо собів
за че пи ти і зди ву ва ти публіку. Для
цьо го важ ли во пра виль не оформ лен -
ня сторінки з ви ко ри с тан ням всіх до -
ступ них ме тодів, інте рак тивність, яс -
кравість. Навіть ок ре ма кар тин ка або
тек с то ве повідом лен ня у вашій
стрічці мо же вик ли ка ти у відвіду ва ча
ба жан ня до да ти се бе до ва ших друзів,
підпи са ти ся на сторінку, пе ре ад ре су -
ва ти по си лан ня на сторінку своїм
знай о мим. От же, ефект до ся гну то!

2. Го воріть зро зумілою мо вою.
Яким би не при ваб ли вим і нуд ним
для пе ресічно го ко ри с ту ва ча був ваш
бізнес, про фесійний копірай тер зав -
жди змо же, зберігши зміст повідом -
лен ня, офор ми ти йо го у про сто му і
не ви му ше но му стилі. Пер ша, і го ло -
вна, по мил ка, якої при пу с ка ють ся на
да но му етапі 	 підклю чен ня стрічки

но вин з офіційно го сай та замість
руч но го онов лен ня сторінки. Повір-
те, як що лю ди за хо чуть по чи та ти
ваші но ви ни 	 во ни зай дуть до вас на
сторінку і про чи та ють їх. На сторінці
брен ду в соціальній ме режі лю ди
очіку ють жи во го спілку ван ня, на ла -
го дже но го зво рот но го зв'яз ку.

3. Мо де руй те свої пред став ниц тва
в соціаль них ме ре жах! Ця по ра да без -
по се ред ньо вип ли ває з по пе ред ньої.
Як що ви ви со ко якісно офор ми ли
свою сторінку, роз рек ла му ва ли її, але
не на по внюєте 	 мо же те сміли во вва -
жа ти ви т ра че ни ми мар но свої гроші і
час. Сторінка без онов лень у кра що -
му разі за ли шить ся "по рож ньою", а в
гіршо му 	 ста не при тул ком для ботів
і спа му. Навіть ло яль ний до вас ко ри -
с ту вач, який відвідав та ку сторінку,
без сумнівно змінить дум ку про бренд
на гірше.

4. Не за бу вай те про до ступні мож -
ли вості! Крім най шир ших умов в
оформ ленні сторінки пам'ятай те і
про інші функції. Як не що дав но
з'ясу ва лось, не всі зна ють про те, що
в соціальній ме режі Facebook після
от ри ман ня 25 "Мені по до бається"
(Facebook like), дається мож ливість
пе рей ме ну ва ти по си лан ня на
сторінку зі стан дарт ною http://
www.facebook.com/pages/Назва ние-
ва шей	ком па нии/215347338480985 	
на стис ле по си лан ня та ко го виг ля ду:
http://www.facebook.com/company-
name.

Стра тегії про су ван ня в соціаль них
ме ре жах різнять ся від брен ду до

брен ду. Щоб при близ но опи са ти
про ве дені ро бо ти, я на ве ду при клад з
кей сом про су ван ня тор го вої мар ки
"Ви на Гулієвих". Цей кейс 	 не щось
по за меж не, це про стий і якісний зра -
зок до бре про ве де ної кам панії в
соціаль них медіа.

Про су ван ня ТМ "Ви на
Гулієвих" у соціаль них ме ре -
жах

Об лич чям тор го вої мар ки "Ви на
Гулієвих" є Ро берт Гулієв, найвідомі-
ша осо бистість не тільки в Одесі,
звідки ро дом, або Ук раїні, але й у
світі. Са ме осо бистість Ро бер та і ста -
ла відправ ною точ кою соціаль но го
про су ван ня про дук ту цієї ком панії.

На ми бу ло ство ре но й оформ ле но
у фірмо во му стилі Twitter	ака унт Ро -
бер та Гулієва, де він ділить ся своїми
дум ка ми, періодич но анон су ю чи
різні акції, що про во дять ся тор го вою
мар кою, чи за про шу ю чи на спон со -
вані за хо ди. Вар то за зна чи ти, що
обліко вий за пис Ро берт ве де са -
мостійно, студія Netpeak про ва дить
тільки підтрим ку. Цей ака унт
прив'яза ний до профілю Ро бер та
Гулієва в соціальній ме режі Facebook,
інак ше ка жу чи, всі повідом лен ня з
Twitter публіку ють ся та кож у Face-
book, охоп лю ю чи шир шу ау ди торію і
діста ю чи, та ким чи ном, більше
відгуків.

Цей інстру мент є дже ре лом за лу -
чен ня ува ги ко ри с ту вачів Facebook і
Twitter до брен ду ТМ "Ви на
Гулієвих", до ак тив ності і відкри тості
тор го вої мар ки у соціаль них ме ре -
жах.

Ос нов ним місцем про ве ден ня
робіт є брен до ва на сторінка ТМ "Ви -
на Гулієвих" (рис. 5) у соціальній ме -
режі Facebook, до ступ на за ад ре сою:
http://www.facebook.com/Vina.
Gulievih. Пер шим дже ре лом за лу чен -
ня ау ди торії соціаль ної ме режі до
брен до ва ної сторінки є кон тек стна
рек ла ма у Facebook. Для ау ди торії від
25 років по всій Ук раїні ми по ка -
зуємо од но час но кілька ба нерів,
постійно вимірю ю чи їхню ефек -
тивність, ко ри гу ю чи текст або кар -
тин ку для підви щен ня CTR (відно -
шен ня кількості по казів ба нерів до
кількості пе ре ходів ко ри с ту вачів з
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ба не ра на шу ка ну сторінку).
За да ни ми бе рез ня цьо го ро ку, ста -

ти с ти ка з кон тек стної рек ла ми виг -
ля дає так:

u Се ред ня кількість де мон страції
ба нерів на до бу: 5000.

u Усь о го по казів за місяць: 1 497 321.
u Се ред ня кількість пе ре ходів на

до бу: 35.
u Усь о го пе ре ходів че рез рек -

ламні ого ло шен ня на сторінку
за місяць: 991.

u CTR: 0,075% (не вар то ди ву ва ти -
ся низь ко му по каз ни ку, для та кої
вузь кої те ма ти ки, як бренд ви на
і для та кої ши ро кої ау ди торії, як
більше по ло ви ни всіх ук -
раїнських ко ри с ту вачів Face-
book, 	 це не по га ний ре зуль тат).

u Се ред ня ціна од но го пе ре хо ду:
0,20 дол. США.

Так виг ля дає графік відвіду ван ня
сторінки за бе ре зень 2011 р. (рис. 6).

Ста ти с ти ка за бе ре зень 2011 р. по
брен до ваній сторінці ТМ "Ви на
Гулієвих" та ка:

u На тис ну ли "Мені по до бається"
	 674 осо би.

u Усь о го на тис ну ли "Мені по до -
бається" з ли с то па да 2010 р.
(по ча ток рек лам ної кам панії у
Facebook) 	 1046 чо ловік (тоб то
за бе ре зень приріст на ра хо -
вується по над 100%, з чим це
пов'яза но 	 роз повім тро хи
пізніше).

u За весь час існу ван ня сторінки
відпи са ло ся 	 19 осіб.

u Се ред ня кількість ак тив них ко -
ри с ту вачів за до бу 	 200 осіб
(ак тив ним є будь	який унікаль -
ний ко ри с ту вач, який здійснив
якусь дію на сторінці: на тис нув
"Мені по до бається", про ко мен -
ту вав повідом лен ня, пе ре гля -
нув фо то графії і т. д.).

u Усь о го пе ре глядів сторінок за
місяць 	 4326 унікаль них пе ре -
глядів.

Так виг ля дає графік відвіду ван ня
сторінки за бе ре зень 2011 (рис. 7).

Для за лу чен ня ува ги ко ри с ту вачів
Facebook до сторінки ТМ "Ви на
Гулієвих" про тя гом бе рез ня бу ло
про ве де но три акції з роз да чею
призів.

Пер ша акція 	 за про шен ня на
кон церт контр	те но ра Юрія Мінен ка
(рис. 8). Як що віри ти Вікіпедії,
контр	те нор 	 най ви щий і рідкісний
з чо ловічих го лосів. Юрій Мінен ко
відо мий по всьо му світу се ред
поціно ву вачів та кої му зи ки, а спон -
со ром йо го кон цер ту в Одесі ви с ту -
пи ла тор го ва мар ка "Ви на Гулієвих".
Без по пе ред ньо го повідом лен ня ми
зро би ли по да ру нок у виг ляді за про -
шен ня на кон церт для де ся ти
найбільш ак тив них чи тачів сторінки.
Ми ли ше ви б ра ли де сят ку лю дей, що
за ли ши ли найбільшу кількість ко -
мен тарів, і кож но му з них вру чи ли по
два за про шен ня на кон церт. Для тих,
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хто пе ре бу вав не в Одесі, ком панія
"Ви на Гулієвих" оп ла ти ла вартість
проїзд в обидві сто ро ни з будь	якої
точ ки Ук раїни.

Дру гою акцією, та кож про ве де ної
без по пе ред ньо го повідом лен ня, ста -
ло вру чен ня при зу за ти сяч ний
"лайк". Ми до че ка ли ся, по ки
кількість "Мені по до бається" дійде до
ти сячі і вру чи ли ти сяч но му ко ри с ту -
ва чеві ящик пля шок ви на від ТМ
"Ви на Гулієвих" (рис. 8).

Ще од на акція, на цей раз ого ло -
ше на за зда легідь і при уро че на до
свя та 8 Бе рез ня, ма ла на зву "Кра щий
сло ган для ви на Rose". Ми за про по -
ну ва ли кож но му з відвіду вачів
сторінки при ду ма ти сло ган для но вої
мар ки ви на, який бу де ви ко ри с то ву -
ва тись у рек ламній кам панії. Всі
варіан ти не обхідно бу ло за ли ша ти на
"стіні" сторінки ТМ "Ви на Гулієвих" у

соціальній ме режі Facebook. З усіх
варіантів (яких наз би ра ло ся більше
ста) ми ви б ра ли де сят ку тих, які на -
бра ли найбільшу кількість "лайків" і
про ве ли ок ре ме го ло су ван ня. Пе ре -
можців ви я ви лось чет ве ро 	 трійка
лідерів, вста нов ле на че рез го ло су -
ван ня відвіду вачів сторінки, і до дат -
ко во ще один ко ри с ту вач, об ра ний
осо би с то Ро бер том Гулієвим.

Зав дя ки про ве де ним у бе резні
кон кур сам знач но підви щи лась
відвіду ваність сторінки (яка не зник -
ла після їх про ве ден ня, а про дов жує
три ма ти ся на ви со ко му рівні). Більш
ніж вдвічі збільши ла ся кількість
постійних відвіду вачів сторінки,
з'яви ла ся ве ли чез на кількість зга док і
слів под яки на ад ре су ком панії "Ви на
Гулієвих" як від пе ре можців, так і від
тих, хто ли ше спо с терігав за про ве -
ден ням кон курсів.

Ре зуль тат го во рить сам за се бе 	
вру чив ши кілька ящиків з ви на ми
влас ної про дукції, тор го ва мар ка
"Ви на Гулієвих" по пра ву за слу жи ла
від ко ри с ту вачів ук раїнсько го Face-
book зван ня най щедрішої тор го вої
мар ки, діста ла безліч по зи тив них
зга док у ме режі і знач но підви щи ла
кількість своїх ло яль них ко ри с ту -
вачів.

Епілог

При га дуєте ста ре прислів'я "Свя те
місце по рожнім не бу ває"? Цей
вислів не до кінця пра виль ний для
соціаль них ме реж 	 там ще є вільні
"ніші", які мож на зай ня ти. Пам'ятай -
те про це і звер тай тесь за про су ван -
ням у соціаль них медіа до про -
фесіоналів!
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