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До дня маркетолога

Історія маркетингу
•

•
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•
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Перші форми маркетингової діяльності (визначення цінової політики та реклама) можна зустріти на
початку становлення та розвитку товарно-грошових відносин.[1] Інформація про рекламу товару
зустрічається як у Давньому Єгипті, так й у державах Міжріччя.
У 1650 р. один з членів японської торговельної фірми «Міцуї» відкриває у Токіо щось на кшталт
універсального магазину, в якому він вперше використовує деякі з основних принципів маркетингу,
як-от: збір інформації щодо попиту та пропозиції для різних товарів, попереднє замовлення на
виробництво популярних товарів, існування гарантійного терміну, протягом якого покупець має
право повернути товар та отримати назад свої гроші, реклама тощо.
Теоретичні основи маркетингу як самостійної науки, що існує на стику економіки, етики, соціології
та психології були створені американцем Сайресом МакКорміком (англ. Cyrus Hall
McCormick, 1809–1844 р.р., в історії він більше відомий як конструктор першого комбайна). Маючи
лише технічну освіту, він створив такі напрямки маркетингу, як вивчення та аналіз ринку, розробив
основні засади та принципи вибору цінової політики та сервісу, що призвело до процвітання його
фірми «Інтернешнл Харвестер».
Поняття маркетингу виникло у США на початку XX ст. В цей час величезний інтегрований
американський ринок після промислової революції потребував нових підходів. Маркетинг як
дисципліна викладається в американських університетах з 1902 р. (Пенсильванський університет).
В Європі перша кафедра маркетингу була відкрита у 1977 р. в Цюрихському університеті. Після
кризи надвиробництва (30-ті роки XX ст.) американські фірми починають звертатися до концепції
маркетингу. Цілеспрямовані кроки в галузі системного підходу до маркетингу було зроблено в 50-ті
роки. У 60-ті роки маркетинг перетворився на активний багатофункціональний засіб вирішення
довгострокових комерційних задач. У 80-ті роки він набув нового соціального звучання.
Одним з найбільш відомих українських науковців, що зробили вагомий внесок в маркетингову
науку, зокрема у банківський маркетинг, є Брітченко Ігор Геннадійович — доктор економічних наук,
професор, академік Академії економічних наук України.

Сер Сайрес МакКормік
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Цікаві факти про маркетинг
1. Підвищити ціну
•

•

•

Зазвичай при виході на ринок, компанії вважають за краще вибрати стратегію
знижених цін, щоб привернути увагу покупців, але не завжди це правильний вихід.
Це, свого часу, зрозуміли дві відомі й сьогодні компанії: взуттєвий бренд
Timberland і енергетичний напій Red Bull.
Легенда Timberland говорить, що покупці приходили в магазин взуття, бачили, що
товар дуже високої якості, але з низькою ціною і відмовлялися його купувати,
шукаючи в цьому підступ. Тільки коли ціна на взуття підвищилася, покупці
довірилися і продажі пішли вгору.
З Red Bull все куди цікавіше. Випускаючи новий продукт на ринок, компанія
усвідомила, що у них досить сильні конкуренти, тому для залучення уваги напій
не тільки характеризували, як абсолютно новий продукт, але й була обрана
тактика підвищення ціни. Якщо за баночку Кока-Коли споживач повинен був
викласти, наприклад, $2 то за баночку Red Bull всі $5, просто тому що це
«енергетичний напій» зі своїми особливими властивостями, яких немає в
звичайній газованій воді.

2. У два рази більше продукту, який вживається в
рекламі
•

•

•

.

Один з найбільш хитрих прийомів маркетологів, який використовується і по
сьогоднішній день. Найбільш очевидний приклад використання схеми «в два рази
більше вживаного продукту» це реклама жувальної гумки. «Дві, як у рекламі» просто
прийом. На ділі, для того, щоб використовувати цей продукт за призначенням,
потрібна всього одна подушечка.
Причина використання відразу двох криється в тому, що це виглядає більш
естетично в рекламі, а ще тому що таким чином споживач швидше використовує
продукт і незабаром повернеться за покупкою нового.
Таку ж схему обрали для себе Алкозельцер: в рекламі вони кидають відразу дві
шипучі таблетки в склянку. Крім цього, дві таблетки зображені на самій пачці.
Насправді ж вистачить і однієї таблетки, щоб усунути головний біль.

3. Книга рекордів Гіннеса
Досить цікавий маркетинговий хід свого часу застосувала компанія Guinness.
Намагаючись привернути увагу, вони створили щорічний журнал, де збирали
рекорди, поставлені людьми. Спочатку там збиралися різні факти, а незабаром
почали фіксувати й інші рекорди. Таким чином «Книга рекордів Гіннеса» стала
досить популярною і деякі навіть не простежують зв’язок між нею і тим самим
пивним брендом.

4. Безкоштовний обід для перукарів
•

•

Один з найцікавіших способів ми залишили наостанок, скажімо так, на десерт.
Легенда цього методу свідчить, що в певному містечку чоловік вирішив відкрити
власний ресторан, але не знав, як привернути до нього увагу, не використовуючи
рекламу. Штука в тому, що все ще одним з кращих методів просування є “сарафанне
радіо”, за схожим методом працює і відома всім вірусна реклама, але зараз не про
це.
Заповзятливий підприємець запросив на безкоштовну вечерю в свій новий ресторан
всіх перукарів міста, і вони, звичайно ж, з радістю погодилися. Чому саме перукарі?
Тому що до них ходять майже всі жителі містечка! А ще тому що вони люблять
поговорити. Таким чином новина про нове місце була майже безкоштовно донесена
до багатьох людей.
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