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 6 порад щодо 

маркетингу в 

період COVID 



Переорієнтація 

Галузі, які швидко перейшли до 

онлайн-моделей, нових продуктів та 

співпраці. 

Виживання 
Галузі, які зіштовхнулися з падінням 

продажів через обмеження COVID та 

настрій клієнтів:  

Кафе, ресторани; події; подорожі; прямі 

трансляції заходів; розваги 

Процвітання 
Галузі, які є важливими та цінними в період 

COVID:  

Продуктові магазини, віртуальні послуги, 

обладнання для домашнього 

офісу/спортивний інвентар, додаткові 

послуги. 

Бізнес сьогодні 
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Британці займаються  шопінгом, щоб полегшити 
свій стан через обмеження від COVID-19 

Бум інтернет-торгівлі. Люди запасаються 
головоломками та садівничими 
інструментами 
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Еріка Баду створила свою компанію з 
онлайн-трансляцій концертів під час  
карантину 



Почнемо… 



Опитування 

Інтерв'ю, етнографія, 

фокус-групи 

Соціальне слухання 

Професійні та галузеві 

асоціації 

Державні ресурси 

Новини і статті 

Порада #1 | Відстежуйте тенденції 

Первинні дослідження Вторинні дослідження 

Дані порівняльного маркетингу та продажів Hubspot 

Асоціація маркетингової продукції  

Emarketer.com 

Те, що сьогодні відбувається з бізнесом є незвичайним, тому це не 

може бути бізнесом у звичайних умовах. 

Безкоштовно  

https://www.emarketer.com/
https://www.emarketer.com/
https://www.emarketer.com/
https://www.emarketer.com/
https://www.emarketer.com/


Порада #2 | Адаптуйте повідомлення 
Не потрапляйте у пастку COVID-розмивання  

    Більше можна почитати тут (англ)  . Morning Consult. 

 

https://go.morningconsult.com/rs/850-TAA-511/images/200415_Brand-Management-in-COVID-19-Era-MC-2020.pdf?mod=article_inline
https://go.morningconsult.com/rs/850-TAA-511/images/200415_Brand-Management-in-COVID-19-Era-MC-2020.pdf?mod=article_inline
https://go.morningconsult.com/rs/850-TAA-511/images/200415_Brand-Management-in-COVID-19-Era-MC-2020.pdf?mod=article_inline


Порада #2 | Адаптуйте повідомлення 

Всі рекламні ролики, які стосуються COVID-19   

абсолютно однакові 



Порада #2 | Адаптуйте повідомлення 

Сьогодні маркетингові повідомлення мають бути  

глибокими і не глухими. 

РЕКЛАМА 

ФОКУС 
НА 
«Що»? 

ПРОДАЖ 

ЕМПАТІЯ 

ФОКУС 
НА  

«Чому»? 

ДОПОМОГА 



Порада #3 | Поверніться до «основ» 

Краще 

вивчіть 

свого 

клієнта 

Думайте 

стратегічно 

Підтримуйте 

і розвивайте 

свою 

мережу 

Як добре ви знаєте потреби вашого 

клієнта, його ставлення і критерії 

вибору щодо співпраці з вами?  

Хто впливає на прийняття 

рішень? Хто потенційно може 

їх блокувати?  

 

 
Подумайте над розробкою 

образу вашого типового 

клієнта 

 

В якій мірі ваш маркетинг 

реагує на ситуації і наскільки є 

активним? 

На скільки місяців чи років ви 

маєте план? 

Подумайте над створенням свого 

маркетингового плану на 1-2/3-5 років 

Подумайте над 

створенням контент-

маркетингового плану та 

контент-календаря 

Використовуйте лідерство та 

корисний контент для комунікації з 

поточними клієнтами та залучення 

нових контактів 

Розгляньте запровадження 

знижок для залучення нових 

клієнтів  

Спробуйте рекламу в Google, щоб 

залучити нових клієнтів 

Інвестуйте в удосконалення 

процесів продажу і комунікації, 

щоб наростити обслуговування 

клієнтів 

Зміщення фокусу із зовнішнього на внутрішнє, планування 

«перемог» після відновлення економіки 



1 2 3 4 5 

Електронна 
пошта 

Відео, блоги, 
подкасти  

Соціальні 
мережі 

Пряме 
листування 

Відгуки 

Комунікуйте з вашими 

клієнтами напряму 

через електронну 

пошту. Це ефективний 

маркетинговий метод 

Практикуйте 

«чіпкий» сюжет, 

персоналізацію, 

образність і заклик 

до дії 

Створюйте аудіо, відео 

та тексти, які додають 

цінності вашому 

продукту і 

демонструють 

продумане лідерство 

Практикуйте 

техніку «моя точка 

зору», освітній 

напрямок, 

розповіді «за 

кадром» 

Розширюйте присутність 

у соціальних мережах,  

особливо в LinkedIn. 

Принцип 4-1-1  

Візуальний контент 

Використовуйте хештеги 

Контент із соціальним 

впливом 

Це традиційна 

маркетингова тактика, 

яка все ще має ефект. Це 

інтерактивно, 

запам'ятовується і 

«потрапляє в ціль». 

Будьте 

креативними 

Пропонуйте 

тести і 

змагання  

Попросіть своїх найвідданіших 

клієнтів написати відгуки про 

продукт на веб-сайті чи в 

соціальних мережах 

Створіть VIP-програму 

для клієнтів 

Запропонуйте стиму 

Зробіть це у зручний спосіб, 

запропонуйте шаблон 

Порада #3 | Поверніться до «основ» 

Не використовуйте тактику Low-Cost маркетингу для малого бізнесу 

Спробуйте Hubspot та Mailchimp’s безкоштовні пропозиції 

для малого бізнесу 

https://www.hubspot.com/pricing/crm
https://www.hubspot.com/pricing/crm
https://mailchimp.com/pricing/
https://mailchimp.com/pricing/


Порада #4 | Співпрацюйте 

+ + 
+ 



Порада #5 | Будьте інноваційними 
 

Поексперементуйте, щоб створити новий досвід і враження для  

ваших клієнтів 



Порада #6 | Створюйте простір для творчості 
“Стійкість там, де проблеми вирішуються з творчістю” – Екхарт Толле 

Практикуйте соціальну 

комунікацію, але 

дотримуйтесь фізичної 

дистанції 

Прокиньтесь і тверезо оцініть 
ситуацію 

Дотримуйтесь режиму.  
Вчасно відпочивайте, спіть не менше 

7 год на добу. 
Правильно харчуйтесь. 

Бувайте на свіжому повітрі. 
 

Практикуйте заспокійливі медитації, 
музику, фізичні вправи, майстер-

класи та ін. 



Дякую Global Women Fresh 
LINKEDIN @GlobalWomenFreshNetworkGlobal  

INSTAGRAM @GlobalWomenFresh  

FACEBOOK @GlobalWomenFresh  

www.globalwomenfresh.org 

http://www.globalwomenfresh.org/

