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ІНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГІЇ В МАРКЕТИНГУ ТУРИЗМУ 

 

Ефективність інтернет-маркетингу при просуванні туристичних послуг 

підтверджується тим, що даний рекламний сегмент ринку, продемонстрував 

зростання (+ 8%) протягом навіть кризового періоду. В даний час існують різні 

технології інтернет-просування з використанням цифрового маркетингу. Для 

фірми, яка просуває туристичні послуги, необхідно орієнтуватися на цільову 

аудиторію і на поставлені першочергові і перспективні завдання бізнесу. При 

цьому поєднання різних методів і прийомів просування послуг створює 

комунікаційну мобільність для рекламодавця. 

Розглянемо основні тенденції цифрового маркетингу в сфері туризму. 

1. Відео-реклама онлайн. Відео являє собою найбільш ефективний онлайн-

форматом, що істотно підвищує ймовірність того, що споживачі захочуть 

зробити покупку. Рекламодавці стали частіше експериментувати з новими 

рекламними форматами, оскільки вони відрізняються своєрідністю і, як 

результат, високим ступенем впливу на споживача. У той же час деякі формати 

можуть виявитися недостатньо привабливими, і, в підсумку, у споживачів може 

сформуватися не сприятливе ставлення до рекламованого бренду або сайту, за 

допомогою якого здійснюється просування, що, в свою чергу, може знизити 

ефективність рекламної компанії в цілому. Так, наприклад, рекламні 

мультимедіа та флеш-реклама відрізнялися високою ефективністю на початку 

своєї появи на ринку. Однак вже протягом перших двох років після свого 

першого подання в міру того, як їх новизна проходила, було відзначено, що 

ефективність мультимедіа та флеш-реклами почала скорочуватися по 

відношенню до середньо ринкової ефективності інтернет-реклами. 
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2. Вірусне відео. Вірусний потенціал реклами стає головним критерієм 

успіху для будь-якої нової ідеї, яку необхідно поширити серед цільової аудиторії 

і, зокрема, ідею нової послуги в сфері туризму. Рекламодавці надають вірусного 

розповсюдження велике значення, хоча вважається, що невдач в області 

вірусного простору як і раніше більше, ніж успішних заходів. Тим не менше, 

використання вірусної реклами привертає увагу споживачів до рекламодавця, 

продукції або послуги, і тому вона продовжує бути популярною. Варто 

відзначити, що в даний час ринок вірусного відео слабо розвинений, і системний 

аналіз представляє досить складне завдання, з огляду на обмеження ринкової 

інформації. На сьогоднішній день компанії Visible Measures і Unruly Media 

надають повний спектр послуг вірусного моніторингу на декількох платформах 

онлайн-відео, сервіс YouTube розширив можливості відео аналізу. Крім того, 

було проведено калібрувальний тест «Millward Brown», який допоміг виявити 

креативні чинники варіативності на рівні вірусного перегляду. Даний аналіз 

допоможе рекламодавцям розробити і застосувати більш продуманий підхід до 

планування вірусних кампаній, що володіють найбільшим потенціалом, для 

просування туристичної продукції та туристичних послуг. 

3. Відео-контент. Тенденції розвитку сектора віртуальної відеореклами 

зберігаються, що підтверджує посилення конкуренції серед основних учасників 

туристичного ринку. Ефективність онлайн-реклами залежить від креативності її 

змісту. Отже, рекламодавці при інвестуванні в щодо дорогі покази в Інтернеті 

повинні проводити ретельне попереднє тестування рекламного матеріалу на 

креативність. У той же час, відео-реклама може бути дуже ефективним 

інструментом при сильній інтеграції образу бренду і розважального змісту. 

Залежно від завдання - збереження впливу, або посилення залученості в покупку 

цільового споживача, рекламодавцями можливе використання додаткових рівнів 

інтерактивності: інтерактивні накладання, розширення, банери і інші подібні 

елементи, вбудовані в відео-ролик. 

4. Мобільна галузь. Незважаючи на високі темпи зростання кількості 

користувачів мобільного Інтернету, поки він актуальний тільки для відносно 
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невеликого числа українських споживачів. Фактор «мобільність» так само дуже 

важливий для рекламодавців через спрощення роботи маркетологів - 

полегшується сегментування цільової аудиторії по сайтам, демографії, 

розташування та іншими критеріями. Можна припустити, що ця нішева 

аудиторія може бути особливо привабливою для нових брендів (орієнтуються на 

сучасних, активних людей), і в той же час у багатьох споживачів все ще 

зберігається деяка упередження щодо мобільної реклами. Ймовірно, на 

початковому етапі впровадження подібної послуги найбільш ефективною буде 

непряма реклама за допомогою надання корисної інформації в просторі 

мобільного Інтернету. 

5. GPS-підтримка. На сьогоднішній день нові технології, що виробляють 

автоматизовану пряму розсилку повідомлень власникам мобільних пристроїв з 

підтримкою GPS, не стали користуватися успіхом. У той же час з'явилося безліч 

інноваційних рішень, створених для того, щоб забезпечити географічну 

прив'язку маркетингових повідомлень (коли потенційний клієнт перебуває у 

відповідному проході супермаркету, в конкретному магазині чи поруч з 

потрібним об'єктом) у міру того, як число GPS-пристроїв продовжує рости. 

Можна припустити, що просування туристичних послуг на основі розташування 

споживачів, може бути високоефективним. У будь-якому випадку, бренди 

зможуть повідомити про своє місцезнаходження споживачам. 

6. Соціальні графи. Під «соціальним графом» розуміється сегмент мережі, 

який орієнтований на конкретного користувача, його друзів і друзів його друзів. 

Для досягнення рекламних цілей за допомогою графів необхідні наступні 

інструменти: алгоритми - формули, які використовують особистий граф для 

визначення того, яку інформацію і які контакти користувач цінує найбільше. Це 

дозволяє сервісу передбачити, яка інформація, продукти і маркетингові 

повідомлення можуть зацікавити конкретного користувача; фільтри - для більш 

ефективного сегментування споживачів. В даний час ефективність, як 

алгоритмів, так і фільтрів, швидко підвищується, і це сприятиме подальшій 

еволюції соціальних мереж. 
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7. Пошуковики. Пошукові системи мають високу рентабельність інвестицій, 

які можуть бути швидко повернуті, завдяки цьому вони мають першорядне 

значення в онлайн-маркетингу. 

У процесі свого розвитку цифрової маркетинг стає все більш складним і 

витонченим. У зв'язку з вищесказаним, рекламодавцям на ринку туристичних 

послуг необхідно мати чіткі уявлення про сайтах для розміщення реклами, 

інструментах просування (покази, пошукові системи, соціальні мережі і 

мобільний Інтернет) та креативний підхід до реклами. 
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