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СОЦІАЛЬНИЙ МЕДІАМАРКЕТИНГ (SMM) ЯК ІНСТРУМЕНТ 

ПРОСУВАННЯ ПОЛІГРАФІЧНИХ ПОСЛУГ 

 

Для сучасних поліграфічних підприємств є актуальним пошук нових 

перспективних місць для розміщення реклами, а соціальні мережі, на думку 

деяких вчених, мають великий потенціал як канал розподілу та 

товаропросування. Використання соціального медіамаркетингу в поліграфічній 

галузі не є достатньо вивченим та ефективним процесом. Тому питання щодо 

особливостей застосування маркетингу в соціальних медіа є актуальним як для 

професійних маркетологів, так і для підприємств. 

Дослідження вчених показали, що маркетинг в соціальних мережах або 

SMM (англ. socialmediamarketing) – це комплекс заходів щодо використання 

соціальних медіаплатформ в якості каналів для просування компаній, брендів, 

продукції, послуг та вирішення інших бізнес-завдань [3]. В Україні SMM набув 

популярності серед поліграфічних підприємств на початку 2010-х років, цьому 

посприяла популярність соціальних мереж серед населення, а також розвиток 

самих соціальних мереж у галузі подання контенту. Основні соціальні мережі 

для соціального медіамаркетингу в Україні: Вконтакте, Twitter, Facebook, 

Instagram [2]. 

Нами виявлені такі методи просування в соціальних мережах: 

- Створення сторінки бренду, яке дає змогу не лише рекламувати 

продукт, але також спілкуватися з користувачами, запрошувати їх на 

різноманітні заходи, пов’язані з діяльністю підприємства. Брендинг спонукає 

споживача слідкувати за контентом на різних соціальних платформах; 
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- Робота з блогосферою. Блог за своєю сутністю являє соціальну 

мережу з дуже швидким оновленням контенту, тобто люди відслідковують 

оновлення у блогах у рази частіше, ніж у інших соціальних мережах. Це надає 

змогу розширити контент та рекламу без загрози, що люди відреагують на це як 

на спам.  

- Репутаційний менеджмент. Використання репутації є основною 

рушійною силою для інтересу споживача. Репутація є основним чинником, так 

як в соціальних мережах циркулює великий потік інформації і споживач може 

швидко проявити або втратити інтерес до продукту, послуги, бренду або ж 

контенту в цілому; а також одним із факторів конкурентоздатності на ринку 

соціального медіамаркетингу в соціальних мережах. 

Як показав аналіз, підприємства поліграфічної галузі здійснюють SMM-

просування в соціальних мережах. Особливості використання SMM-просування 

було розглянуто на прикладі друкарні «Вольф», яка використовує чотири 

найпопулярніші соціальні мережі: Facebook, Twitter, Вконтакте, Instagram. 

Найефективніше це підприємство використовує Вконтакте, так як у спільноті 

беруть активну участь майже 7 тис. осіб, які цікавляться асортиментом друкарні 

і слідкують за свіжими новинами. Достатньо уваги друкарня «Вольф» приділяє 

також просуванню у Facebook, Twitter, так як регулярно оновлюється контент 

сторінок. Найменше уваги приділяється Instagram, де у підприємства 

зареєстровано 17 читачів та розміщено 7 публікацій, що насамперед 

пояснюється становленням цієї соціальної мережі в Україні. 

Друкарня «Тріада» використовує такі соціальні мережі, як Facebook, 

Twitter, Youtube, linkedin та Google+. Використання соціальних мереж як 

ресурсів, а також сайту на англійській мові вказує на те, що «Тріада» 

орієнтується на клієнтів великого масштабу діяльності, та розширення 

географії замовників за межі України. У вибірку була також включена друкарня 

оперативної поліграфії «Визард» (м. Одеса). Це підприємство користується 

лише соціальною мережею Вконтакте, в їхній спільноті беруть участь майже 
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9 тис. осіб. Хоча ця друкарня здійснює SMM-просування, втім потенціал 

соціальних мереж використовує недостатньо. 

Також не всі проаналізовані поліграфічні підприємства приділяють 

достатньо уваги маркетингу в соціальних мережах, тому що вони не аналізують 

кількість клієнтів, залучених за допомогою SMM-просування. Спираючись на 

проведений аналіз, тільки друкаря «Тріада» веде чіткий і систематизований 

підрахунок клієнтів, що дізналися про послуги та продукцію фірми через 

соціальні мережі. За підрахунками компанії, у 2015 році кількість залучених 

покупців через соціальні мережі Вконтакте та Facebook становила приблизно 

20%. Таким чином, беручи до уваги прогрес та ефективність цього виду 

просування, фірма залучає всі можливі ресурси для успішного розвитку SMM-

просування своїх продуктів та послуг. В результаті, клієнтська база друкарні 

«Тріада» поступово збільшується з кожним роком.    

Отже, з метою підвищення ефективності соціального медіамаркетингу 

для просування поліграфічних послуг, було б доцільно передбачити не тільки 

створення сторінок в соціальних мережах, а також оновлювати їх на регулярній 

основі та аналізувати їх ефективність. Також необхідно здійснювати постійний 

моніторинг інновацій у соціальних мережах та нових підходів до їх 

використання як інструменту просування; систематично досліджувати сегмент 

споживача, на якого зорієнтовані соціальні мережі, його особливості, інтереси, 

задля максимального зацікавлення споживача у короткий проміжок часу; 

комплексно застосовувати механізми роботи вірусної реклами у соціальних 

мережах, особливостями якої є ефективність, оригінальність і творчість.  
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