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заморожених продуктів і надання послуг, визначаючи потреби цільової 

аудиторії. Це сприяє досягненню довгострокових стійких результатів. 

Lyfe Marketing провів опитування, яке показує, що понад 91 % трафіку в 

соціальних мережах надходить з мобільних пристроїв і більше 95 % реклами 

переглядається за допомогою мобільних телефонів (Mariani, 2016). Це означає, що 

більшість аудиторії отримує доступ до програм соціальних медіа зі своїх мобільних 

телефонів, які можна використовувати для спілкування про продукти та послуги. 

Після того, як компанія розробила ідентичність бренду, це призводить до 

довгострокового стійкого повернення компанії. Згідно зі звітом Sprout Social 2019, 

77% користувачів соціальних мереж люблять купувати продукти та послуги 

бренду, який їм сподобався у Facebook (Jang, 2019) [5]. Таким чином, роль Facebook 

є ефективною у просуванні послуг, які пропонує компанія ТМ «Арті».  
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В наш час традиційний маркетинг втрачає свою ефективність та потребує 

шалених коштів, якими часто не володіє компанія. Споживачі вже не дивляться 

телебачення, пропускають рекламу, перед відео на YоuTube та розуміються на 

маркетингових стратегіях, що стає перешкодою на шляху просування товару. 
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Саме тому, виникла необхідність знайти нові способи побудови відносин з 

клієнтом, одним із таких сучасних методів комунікації став партизанський 

маркетинг. Актуальність партизанського маркетингу полягає у тому, що у порівнянні 

з вже недієвими дорогими маркетинговими стратегіями, він не потребує великих 

коштів та орієнтований на створення тривалого враження на споживачів. 

Партизанський маркетинг - це нетрадиційна стратегія маркетингу, в якій 

компанія використовує несподівані заходи для просування товару чи послуги. 

Дана тактика зосереджена на використанні недорогих маркетингових заходах, 

що відіграє життєво важливу роль для організацій малого бізнесу по всьому світі. 

Для цього не потрібно багато грошей, лише знання, фантазія та час. Поняття 

«партизанський маркетинг» придумав Джей Конрад Левінсон у 1984 р. У своїй 

книзі «Партизанський маркетинг» він порівняв військових партизанів, що 

воюють невеликими групами без серйозного озброєння, з малим бізнесом, у 

якого немає шалених рекламних бюджетів. Спочатку, цей метод розглядали 

тільки для малого бізнесу, але згодом, стратегію опанували й лідери ринку.  

Як працює партизанський маркетинг? Компанії, що застосовують дану 

стратегію, сподіваються на вірусне розповсюдження їх рекламної акції з вуст в 

вуста, таким чином, безкоштовно охоплювати більш широку аудиторію. Головна 

задача партизанського маркетингу - створення емоційного зв'язку зі споживачем. 

Представлена тактика, на жаль, не може працювати для всіх типів товарів та 

послуг. Більш ефективно вона впливає на продукти, що мають молоду цільову 

аудиторію, яка зможе позитивно реагувати на певне шоу. 

Партизанський маркетинг розповсюджується в громадських місцях, де 

зосереджена найбільша аудиторія, наприклад, парки, вулиці, фестивалі, 

концерти, торгові центри та інше. Важливо обрати правильний час та місце 

проведення рекламної кампанії, адже це може попередити юридичні проблеми 

та сконцентруватися на необхідному глядачі. Розглянемо основні принципи, на 

яких базується партизанський маркетинг. Креативність. Якісне виконання 

незвичайної ідеї дозволить викликати емоційний сплеск у клієнта, що надалі 

залишить враження, яким так хочеться поділитися. Компанія Vans надали білі 
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сліпони для серіалу «Гра в кальмара», який в короткий час здобув шалену 

популярність. Після виходу серіалу, продаж даного взуття виріс на 7800 %. 

Низька вартість. Не потрібно застосовувати дорогі рекламні послуги, 

достатньо лише оригінальних банерів, візитівок, конструкцій. Використання 

партизанського маркетингу дозволяє доносити інформацію до споживача, 

використовуючи мінімум бюджету та максимум креативності. Наприклад, 

корпорація Procter & Gamble розмістила портрет впізнаваного персонажа Містера 

Пропера» біля найчистішої, яскраво-білої смуги на пішохідному переході. Це 

недорогий, але дійсно прийом, що запам’ятовується. 

Провокаційність. Мораль та етика далеко не ототожнюється з 

партизанським маркетингом. Деякі ідеї виходять за грані «дозволеного», але 

вони назавжди залишаться у спогадах клієнтів. 

Одноразовість. Повторювання одного нестандартного способу ще раз не 

приверне уваги, тобто не принесе результату. Навіть, якщо він буде 

користуватися увагою, то з негативним ефектом - плагіат не заохочують.  

Психологічний вплив. Завчасне дослідження цільової аудиторії дозволить 

досягти успіху. Рекламодавець повинен досконало розуміти своїх клієнтів, аби 

знати їх фактори впливу.  

Сьогодні ми спостерігаємо безліч компаній, що використовують 

партизанський маркетинг. Маркетологи стверджують, що в умовах 

пристосованості споживачів до реклами та зміни вимог до неї, для більшості 

ринків – партизанський маркетинг найкраща ідея. Як показує практика, 

представлена тактика підходить, як малому бізнесу, так і великим компаніям, 

головне – справити враження на свого споживача. Основною метою є виконання 

цілі партизанського маркетингу, а саме – запропонувати інформацію клієнту так, 

щоб вплинути на його процес прийняття рішення. Саме тому, спеціалісти такої 

стратегії часто використовують методи психології, фізіології, НЛП 

(нейролінгвістичне програмування).  

Отже, партизанський маркетинг є інноваційною та нетрадиційною формою 

маркетингу, що відповідає сучасним тенденціям. Використовуючи всі наявні 
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джерела та ресурси для просування комерційних продуктів, проєктів, заходів та 

ідей, партизанський маркетинг сприяє розвитку ринку, фірм та суспільства.   
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