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ЗАСТОСУВАННЯ DIGITAL-МАРКЕТИНГУНА ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
Digital-marketing contains digital technologies and ways to involve customers. The main goal is brand promotion and
sales increase.
Туризм в даний час характеризується як одна з найбiльш доходних галузей свiтового господарства, що динамічно
розвивається. Крiм того, постiйна поява нових видiв туризму сприяє поетапному переходу на все нові й новi витки
розвитку галузi. Економiчний вплив туризму супроводжується найсильнiшим соцiокультурним впливом. Світова
фінансова криза актуалізує проблематику маркетингового антикризового управління туристичними підприємствами,
адже в таких умовах підприємство не може обмежуватись тiльки поточним плануванням i оперативним управлiнням
своєю дiяльнiстю. Мiж тим, в теперiшнiй час можна спостерiгати тенденцiю наростання кризових явищ обумовлених
спектром різноманітних викликiв. В складному станi знаходиться i туристична галузь.
Аналiз фахових робiт з економіки свiдчить про те, що незважаючи на значну кiлькiсть досліджень присвячених
стратегiчному маркетингу в туризмi, проблема функціонування галузi в кризовий перiод вимагає пропозицiї
конструктивних рiшень. Кризовi явища легше передбачити, нiж лiквiдувати. Тому успiх дiяльностi туристичного
пiдприємства залежить вiд завчасної підготовки антикризового управлiння до майбутнiх загроз, що дасть можливiсть
значно мiнiмiзувати негативний вплив кризових явищ на пiдприємство i дозволить йому бути успiшним i
конкурентоспроможним.
Digital-маркетинг (цифровий маркетинг) – це використання всіляких форм просування з використанням цифрових
каналів. На даний момент сюди входять: просування в блогах і соціальних мережах, створення спеціальних Інтернетсайтів, вірусна реклама, контекстна реклама, телебачення. Digital-маркетинг тісно пов'язаний з Інтернет-маркетингом,
в якому вже розроблені технології для досягнення цільової аудиторії навіть в оффлайн середовищі. Зараз digital – це
еволюція Інтернет-маркетингу разом з мобільним маркетингом. По суті це великий комплекс, що використовує різні
види маркетингу для просування бренду і продукту на основі цифрових технологій. Поступово digital-маркетинг
проникає і в традиційну рекламу, основним завданням якої є залучення уваги аудиторії і затягуванні її у віртуальне
середовище. Сфера digital постійно розвивається і з’являються нові види взаємодії з аудиторією. Саме взаємодія з
аудиторією є ключовим моментом в даному напрямку. Тепер споживачі формують продукт таким, яким вони хочуть
його бачити, тепер у них з'являється можливість напряму контактувати з підприємствами, висловлювати свою думку і
бути почутими. У свою чергу підприємства навiть з невеликими бюджетами можуть донести iнформацiю про свої
продукти до потенцiйних споживачiв, але не варто забувати i про те, що один негативний вiдгук може критично
вплинути на продажi. Саме тому зараз digital-маркетинг так швидко розвивається в усiх своїх проявах. Особливо це
помiтно на прикладi туристичного ринку. В галузi туризму digital-маркетинг вирiшує наступнi завдання: підтримка
iмiджу підприємства; пiдтримка при виведеннi нової послуги або туристичного продукту на ринок; підвищення
впiзнаваностi; стимулювання продажiв. Транспортнi та інші пiдприємства, пов'язанi з туристичним бiзнесом, одними з
перших почали використовувати для залучення клієнтів цифровi методи i незабаром переконалися в ефективностi цих
маркетингових інструментів (рис.1).
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Рис. 1 Основi інструменти digital-маркетингу для туристичного пiдприємства
Складовою digital-маркетингує контент-маркетинг, що є різновидом непрямої реклами, яка не є рекламною
об’явою, але латентно впливає на цільову аудиторiю через подачу споживачевi корисної iнформацiї. Така форма
зв’язку iз туристичним пiдприємством стає основою формування довiри до туристичного продукту. Оffline-реклама
включає в себе такi канали як телебачення, радiо i навiть зовнiшню рекламу. Вiдправною точкою можуть бути i
оффлайн-канали.
Видами оnline-реклами є: пошукова оптимiзацiя (SEO); контекстна реклама; медiйна реклама; SMO; SMM;
вiрусний маркетинг; розсилка. Щодо мобільного маркетингу, вiн включає в себе SMS розсилки, приймання SMS на
вхiднi номери, мобiльнi додатки, мобiльнi сайти. У багатьох веб-сайтів є мобільна версiя за принципом адаптивного
веб-дизайну від Google. Отже, щоб успiшно вести туристичний бiзнес i отримувати конкурентнi переваги, власники
туристичних пiдприємств шукають передовi методи залучення клiєнтiв i адаптують свої пропозицiї до цільової
аудиторiї. Digital-маркетинг дозволяє туристичним пiдприємствам долучитися до нових технологiй, відкриває новi
форми роботи з клієнтами, забезпечує можливість постійної взаємодiїзi своїми діловими партнерами, а також доступ
до різноманітних iнформацiйних джерел,що може в цілому вплинути на розвиток туристичної галузі в Українi.
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