
пряме спілкування зі споживачами, необхідні контакти,
спрямовані на просування товарів, формування та
підтримку позитивного іміджу видавництва.

Об’єктом нашого дослідження є видавництво
«САММІТ-КНИГА», що демонструє успішні та ефективні
практики зв’язків з громадськістю. Видавництво ком-
плексно застосовує засоби реклами, стимулювання
збуту та PR, а саме:

— ціна на товар має бути оптимальною та доступною
для потенційних споживачів;

— якість продукції та сервісу має бути високою та
відповідати актуальним потребам споживачів;

— широкий асортимент продукції має забезпечити
наявність вибору та задоволення групових й індиві-
дуальних потреб споживачів;

— широке застосування єдиного корпоративного
стилю має сприяти впізнаваності видавництва у різних
контекстах;

— організація презентацій книг та автограф-сесій
для читачів, що бажають віч-на-віч поспілкуватися з ав-
торами книг;

— різного роду акції та знижки як один із елементів
рекламної кампанії для підвищення продажів товарів;

— організація конкурсів, за допомогою яких можна
розширити аудиторію споживачів та показати багато-
гранність і соціальну спрямованість видавництва;

— участь у книжкових ярмарках, виставках та інших
подібних заходах, де є можливість провести «польове»
маркетингове вивчення дійсних і потенційних клієнтів,
дізнатися про їхні переваги у виборі продукції, визна-
чити, що користується найбільшим попитом, встано-
вити рівень поінформованості споживачів про видав-
ництво тощо.
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більш ефективних постачальників матеріальних і нема-
теріальних ресурсів. Реалізація стратегії диференціації
потребує проведення якісної сегментації, раціональ-
ного управління виробничими потужностями підприєм-
ства. При впровадженні стратегії концентрованого
маркетингу підприємству потрібно забезпечувати гнуч-
кість, максимально задовольняти потреби споживачів,
розвивати конкурентні переваги, які важко наслідувати. 

Отже, забезпечення стратегічної стійкості потребує
фахового менеджменту, що враховує як необхідність
зменшення несприятливих чинників впливу, так і орієн-
тацію на ефективне задоволення потреб споживачів,
передусім шляхом інноваційного розвитку.
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ЗВ’ЯЗКИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ 
ЯК МЕТОД УПРАВЛІННЯ 

КОРПОРАТИВНИМ ІМІДЖЕМ ВИДАВНИЦТВА

The article discloses public relations of ‘SAMMIT-KNYGA’

and its impact on the image and economic results.

У сучасних умовах технологічного розвитку та вимог-
ливості споживачів видавництвам складно витримати
жорстку конкуренцію. Одним зі шляхів вирішення цієї
проблеми є якісна рекламна діяльність, успішність якої
забезпечить поінформованість потенційних клієнтів,
дозволить збільшити клієнтську базу та обсяги прода-
жів видавничої продукції. Значну роль відіграють і зв’яз-
ки з громадськістю, за допомогою яких створюється
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