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«SOCIAL MEDIA MARKETING» ЯК СТРАТЕГІЯ ПРОСУВАННЯ  

В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ 

 

Розвиток сучасних інформаційних технологій сприяє появі нових 

тенденцій у комунікаціях між людьми. Інтернет став найвпливовішим 

джерелом отримання інформації, завойовуючи провідні позиції як рекламний 

носій [4]. Унаслідок цього, усе більше компаній починає цікавитися 

соціальними медіа як каналом зв’язку зі своїми потенціальними клієнтами та в 

своєму маркетингу обирає головною стратегією саме SMM (Social Media 

Marketing, маркетинг у соціальних медіа). 

SMM – комплекс дій з просування бренду, товару або послуги в 

соціальних медіа (блоги, форуми, мережеві співтовариства). Завдяки 

використанню соціальних аспектів Інтернету, SMM дозволяє взаємодіяти з 

аудиторією на більш персоніфікованому і динамічному рівні, ніж це робить 

традиційний маркетинг. 

SMM проводить роботу безпосередньо в спільнотах з використанням 

інструментів прямого і прихованого впливу на цільову аудиторію. Тобто 

відбувається особисте спілкування компаній з потенційними користувачами, 

з’являється можливість негайно отримати зворотній зв'язок у вигляді думок і 

коментарів від найбільш активних користувачів соціальних медіа [2].  
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Стратегія SMM полягає в грамотній рекламі, яка сприятиме просуванню 

бренду та включає наступні блоки: 

1. Постановка цілей просування в соціальних медіа; 

2. Сегментація цільової аудиторії за різними параметрами; 

3. Бренд-чемпіон: опис портрета ідеального клієнта, фаната бренду; 

4. Моніторинг згадувань про бренд в мережі; 

5. Вибір соціальних медіа – інструментів для досягнення цілей; 

У результаті правильної та ефективної стратегії можна отримати 

детальний і зрозумілий план просування, дотримуючись якого маркетингова 

стратегія буде успішною  та продуктивною [1]. 

Принципи SMM просування: 

1. Вам слід стати «своїм» у співтоваристві; 

2. Публікуйте корисну інформацію зі своїх та інших джерел; 

3. Ваша інформація має бути цікавою (особливо, якщо це реклама); 

4. Просування в соціальних мережах дозволяє точково впливати на 

цільову аудиторію, вибирати площину, де ця аудиторія більшою мірою 

представлена, та найбільш вдалі способи комунікації з нею (не набридаючи 

незацікавленим). 

Можна зробити висновок, що SMM є найкращою, та найдієвішою 

стратегією маркетингу, яка має ряд переваг, зокрема, впізнаваність бренду; 

робота з цільовою аудиторією; прямий зворотній зв'язок; залучає ту цільову 

аудиторію, яка не реагує на класичні види реклами; поєднує маркетинг і PR. 
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