
СВІТ ЗМІНЮЄТЬСЯ, 
МИ ЗМІНЮЄМОСЬ 

ЧАС НАРАТИВІВ 
(маркетинг-історій) 



Creig Davis, the former Chief 
Creative Officer at marketing 
communications firm J. 
Walter Thompson 

We need to stop interrupting what 
people are interested in  
and be what people are interested in. 

Потрібно припинити переривати рекламою те, 
що людям цікаво, а самим стати тим, що їм цікаво.  

Крейг Девіс, колишній креативний директор J. Walter Thompson 



3 ОСНОВНІ  
ПИТАННЯ 
НАРАТИВІВ  
(історій) 

З ким ви 
говорите? 

Що ваш 
меседж 
означає 
для ЦА? 

Яку 
історію ви 

розповідаєте? 

КОМУНІКАЦІЇ  
= 

МАРКЕТИНГ 



7 
ПРИНЦИПІВ ЕФЕКТИВНОГО  

КОНТЕНТНОГО МАРКЕТИНГУ: 



7 
ПРИНЦИПОВ ЭФФЕКТИВНОГО  
КОНТЕНТНОГО МАРКЕТИНГА : 

Ефект концептуальної несподіванки. 

Потрапити в емоцію. 

Все заради картинки, все заради цитати. 

Не потрібно багато – потрібно яскраво. 

Сюрпризи краще обіцянок. 

Шукайте підтримку де тільки можна. 

Один проєкт – одна ідея.  

 



*demandmetric 

Контент-маркетинг у 6 разів 
ефективніше за традиційний 

маркетинг у конверсії   

Контент-маркетинг  
коштує на 62% менше, ніж  

вихідний маркетинг 

Контент-маркетинг 
приваблює у 3 рази більше 
потенційних клієнтів  

Малий бізнес, що має блоги,  
отримує на 126% більше потенційних клієнтів,  
ніж малі підприємства без них 

Понад 70% користувачів 
Інтернету читають блоги 

ALWAYS DELIVER  
MORE  

THAN EXPECTED 



перетворює бренд 
у джерело важливою 
та корисною інформації  

дає можливість 
для отримання 
зворотнього зв'язку 
від споживача  

контент у потрібному 
форматі та каналі комунікації 
не шукає споживача - 
споживач сам його знаходить  

ЧОМУ 
КОНТЕНТ?  

і н т е р а к т и в н і с т ь  
о п е р а т и в н і с т ь  
г н у ч к і с т ь    



РИНОК РЕКЛАМИ У 2020 РОЦІ «ПРОСІВ» 
ТІЄЮ ЧИ ІНШОЮ МІРОЮ У ВСЬОМУ СВІТІ     

 
B2C СЕГМЕНТ ТРАНСФОРМУВАВ 

СВІЙ КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ У ВІДПОВІДЬ  

НА ПАНДЕМІЮ*: 
 
63% змінили стратегію таргетингу / 
підхід до розсилки повідомлень своїй ЦА 
 
46% змінили стратегію 
поширення / просування контенту 
 
43% збільшили витрати на соціальні 
мережі / онлайн-спільноти  
 
37% зробили редизайн сайту 

*B2C Content Marketing Benchmarks, Insights for 2021. Content Marketing Institute/ 
MarketingProfs, July 2020. 
https://blog.zoom.us/wp-content/uploads/2020/04/zoom-security-icon.png 



Чому це можливо?  

текстових 

аудіо 

відео 

візуальних 

доповненої реальності   

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГІЯ 

ОБ'ЄДНУЄ МОЖЛИВОСТІ 

ВСІХ КАНАЛІВ КОМУНІКАЦІЇ 

ТА ВСІХ ФОРМАТІВ ПОДАЧІ 

ІНФОРМАЦІЇ:  



КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГОВІ 
АКТИВНОСТІ, ЯКІ 
В2С КОМПАНІЇ НАЙЧАСТІШЕ 
ВІДДАЮТЬ НА АУТСОРС*:  

75% створення контенту  

40% поширення контенту 

25% контент-стратегія 

23% редакційне планування 

*www.marketing-ua.com 



Понад 10 років роботи 
по створенню якісного 
авторського контенту   
B2B та В2С 

ТОЧКОВІ РІШЕННЯ  

До 20 індивідуальних, 
створених під кліЄнта, 
проЄктів на рік у різних нішах 
українського ринку  

на підтримку  
стратегії 

просування продукту  

КОМПЛЕКСНІ РІШЕННЯ 
«пІд ключ» на ваш запит 



наратив для B2B та В2С 

ГОЛОВНА ЗАДАЧА НАРАТИВУ – донести суть проблеми та її рішення. 
Той самий сюжет можна передати за допомогою різних наративів,  
приміром, перетворивши «Алісу в Країні чудес» з дитячої казки  
в жорстокий світ комп'ютерної гри.  

Під словом «текст» розуміємо 
оповідь у всій різноманітності 
своїх проявів: випадки з життя, 
страшні й смішні історії, сімейні 
переповідання, байки про 
знайомих і відомих людей, 
розповіді про загадкові події, 
переказ й тлумачення снів, дива, 
чутки й навіть плітки. 

КАНАЛИ ПОШИРЕННЯ, 
ЯКІ МИ ВИКОРИСТОВУЄМО 

НАРАТИВ – це важливе  
поняття для сучасної культури 

споживання контенту, що означає 
оповідальні та подієві тексти*.  



копірайт брендинг, дизайн web, IU/UX, кодинг 

медіа SMM івенти  

сильна команда, яка продає і просуває 
власний і партнерський контент  
  



С И Н Е Р Г І Я 
К О М П Л Е К С Н И Х 

РІШЕНЬ 
1. Кращі результати 

за звичними каналами 
2. Доступ до нових 

аудиторій 
3. Можливість прокласти 

собі шлях до нових 
сегментів ринку 

1. Аналіз чинного 
клієнтського контенту та 
touch points, які вже 
працюють для досягнення 
цілій вашого бренду. 
 

2. Розробка та впровадження 
нових механік 
з урахуванням трендів 
ринку, новітніх технологій 
та інтересів аудиторії. 

НАРАТИВ «ПІД КЛЮЧ»  
включає ідею, схему реалізації, 
формування команди, календар, КPI 
+ власне медіа (онлайн/офлайн) 

+ блог&social media від вашого імені  

+ маркетингова гра 

+ серія PR & PROMO-матеріалів 

+ аудіо-подкаст 

  ВИБІР плюсів ЗА ВАМИ 



Почнемо із ЗАПИТАННЯ:  ЩО ЛЮДИ ХОТЯТЬ ПОЧУТИ?  

Вартість послуг залежить 
від технічного завдання 
клієнта. Всі роботи можна 
замовити на одноразовій 
або щомісячній основі, 
а також в рамках комплексного 
просування бренду.   

Цифрові медіа 
б'ються не за трафік, 

а за залученість: 
час на сайті, доскролли 
і переходи по сторінках. 

Ми знаємо, що статті читають, 
коли вони захоплюють читача – 

якщо в них є історії.  
 

До 10 статей в одному випуску  
(2500-3000 знаків) 

від 55 000 грн  

Road Map на 3 місяці. 
Матриця контенту 
та його дистрибуція 

  
Створемо 
контент-платформу 
клієнта «під ключ»  

ІНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛ  
«ПІД КЛЮЧ» 

від 35 000 грн  

Аналізуємо, сігментіруємо 
аудиторію, підбираємо 
оптимальні формати 
контенту й теми 
з урахуванням інтересів 
ЦА. Вибудовуємо наратив. 
Розповідаємо, як 
промоутувати матеріали та 
привести користувачів на 
ваш сайт або у соцмережі.  

Розробляємо ключові 
повідомлення для цільової 
аудиторії. Даємо докладні 
рекомендації по реалізації 
стратегії на практиці: вимоги 
до заголовків, текстів для 
різних майданчиків, стилю 
спілкування тощо. 

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГІЯ 

крок 
1 

крок 
2 



ТІНА КАРОЛЬ 
власний PR 

ІСТОРІЮ З ВЕЛИКИМ ВИХЛОПОМ – 
У ДРУКУ, АЛЕ НЕ ЗА РАХУНОК ЙОГО  

https://sanahunt.com/ru/product/32130/tina_karol_tina_karol._odnim_kadrom
https://sanahunt.com/ru/product/32130/tina_karol_tina_karol._odnim_kadrom


 
 

 



Також побачив світ тематичний 
подарунковий календар на 2021 

рік, який став фаворитом 
фоловерів. 

ЗАКОРДОНОМ КНИГИ БЛОГЕРА 
НЕ РІДКІСТЬ І КОРИСТУЮТЬСЯ ПОПИТОМ  

ВІКТОРІЯ ПОПІН 
@picantecooking 
кулінарні книги 

https://picantecooking.com/ua/shop/
https://picantecooking.com/ua/shop/




БУДЬТЕ РАЗОМ З КЛІЄНТОМ 
У КРАЩІ МОМЕНТИ ЙОГО ЖИТТЯ  

МЕРЕЖА ЛАБОРАТОРІЙ 
«СІНЕВО» 
подарунок майбутнім мамам 



ВІД БРЕНДУ СЬОГОДНІ ЧЕКАЮТЬ, ЩОБ 
ВІН БУВ ЕКСПЕРТОМ, ПОРАДНИКОМ 

МЕРЕЖА ЛАБОРАТОРІЙ 
«СІНЕВО»  
нішеве видання «Будь здорова!»  

https://www.facebook.com/synevolab/videos/%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%8C-%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0/928052888018127/
https://www.facebook.com/synevolab/videos/%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%8C-%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0/928052888018127/
https://www.facebook.com/synevolab/videos/%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%8C-%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0/928052888018127/
https://www.facebook.com/synevolab/videos/%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%8C-%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0/928052888018127/
https://www.facebook.com/synevolab/videos/%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%8C-%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0/928052888018127/
https://www.facebook.com/synevolab/videos/%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%8C-%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0/928052888018127/
https://www.facebook.com/synevolab/videos/%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%8C-%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0/928052888018127/


 

 

ГЕЙМІФІКАЦІЯ У МАРКЕТИНГУ: 
ІГРИ, В ЯКІ ГРАЮТЬ КЛІЄНТИ  



ПРОДАЄМО, ГРАЮЧИ! КОРИСТУЭМОСЬ 
ГЕЙМІФІКАЦІЄЮ ДЛЯ ПРОДАЖ 

ACINO 
маркетингова гра 



ПУМБ 
«Народний банкір» – нішеве 
видання у сегменті mass market 

МАРКЕТИНГ КОРПОРАТИВНИХ 
БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ: MASS MARKET 

https://about.pumb.ua/ru/presscenter/narodnyy_bankir
https://about.pumb.ua/ru/presscenter/narodnyy_bankir




 


