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Abstract. There is research of some peculiarities of marketing for small businesses in the article. 
Determine the characteristics of each element in the chain of cooperation “Small Business -Bank 
– Consumers’ for launching targeted advertising products/services by ATM to final customers. 
We consider the relationship between the elements of the chain, motivational factors and risks. 
Researches in article show analyze of relations organizations and bank, based on system of promotion 
of services or products the company through targeted advertising at ATMs. And show formation of 
a rational model for their interaction. Relevance of research due to the fact that today using of 
traditional approaches in promoting goods/services for organizations are not able to get exceeding 
the rate of market development, it does not get by standard methods to receive leadership in the 
market. Whatever of changes in the financial world, small business will be always need in a tools for 
increasing sales, saving and monitoring money flow.
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За оцінками Держкомстату України, малий і середній бізнес (МСБ) формує до 16% ВВП з 
урахуванням тіньової економіки. Кількість підприємців (сорок шість на тисячу українців) відповідає 
середньоєвропейському рівню. Однак у Європі внесок малого та середнього бізнесу у ВВП становить 
60-70%, тобто потенціал даного сегмента економіки в Україні величезний. Більше того, саме малі та 
середні підприємства повинні відіграти ключову роль у диверсифікації структури вітчизняної економіки. 
В Україні близько 1,5 млн. представників МСБ1.

Відсутність помітної динаміки у розвитку малого бізнесу свідчить про наявність певних проблем, 
що обмежують реалізацію його великих можливостей. До числа об’єктивних перешкод в першу чергу 
слід віднести:

– Обмеженість реального доступу суб’єктів малого підприємництва до фінансових кредитних 
ресурсів, відсутність у них необхідного заставного забезпечення і кредитних історій;

– Велике податкове навантаження, недостатність диференціації в оподаткуванні різних категорій 
підприємців;

– Адміністративні бар’єри, і в першу чергу з боку контролюючих (наглядових) органів, що 
стримують розвиток підприємництва;

– Збереження високих значень показників інвестиційних ризиків і структури інвестицій, слабо 
стимулює розвиток виробництва;

– Численні факти прояву недобросовісної конкуренції на товарних ринках по відношенню до 
малих підприємств;

– Недостатній рівень професійної підготовки кадрів та організаторів підприємницької діяльності, 
а також збереження “дискримінаційної” складової в трудових відносинах роботодавців з працюючими 
за наймом в даному секторі економічної діяльності;

– Відсутність знань і практичного досвіду гнучкого використання основних інструментів 
маркетингу при формуванні товарної, комунікаційної, цінової політики, а також в організації 
закупівельно-збутової діяльності.

1 Показники структурної статистики по суб’єктах господарювання з розподілом за їх розмірами. Офіційний сайт 
Державної служби статистики України. <http//www.ukrstat.gov.ua> (2015, листопад, 26).
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Сфера малого бізнесу представляє єдине ціле організованих та неорганізованих ринків товарів 
і послуг, що виробляються суб’єктами малого бізнесу, що входять в національну ринкову систему, яка 
існує і розвивається в інфраструктурному оточенні, і має безліч зовнішніх і внутрішніх каналів зв’язку 
з маркетинговим середовищем.

Провідниками формування сфери малого бізнесу є підприємці. Під підприємництвом розуміється 
ініціативна, самостійна діяльність, здійснювана від свого імені, під свою майнову відповідальність 
громадянами, фізичними та юридичними особами, спрямована на систематичне отримання доходу, 
прибутку від користування майном, продажу товарів, виконання робіт, надання послуг.

Маркетинг в галузях сфери малого бізнесу – комплексна система управлінської, регулюючої і 
дослідницької діяльності, що враховує галузеві особливості, спрямована на задоволення потреб з 
урахуванням матеріальних і духовних запитів суспільства відповідно до споживчого попиту.

Основні напрямки маркетингової діяльності є ключовими складовими всіх стадій циклу – від 
виробництва матеріальних благ, їх розподілу, обігу до стадії кінцевого споживання2.

Основною рушійною силою при здійсненні малого бізнесу є одержуваний прибуток, виходячи 
з неї плануються всі валові витрати в бізнесі. Схеми ведення різних видів бізнесу підприємців досить 
прості – кількість штатних працівників обмежена. По мірі розвитку діяльності збільшується штат 
співробітників, але переважно тих напрямків, які приносять прибуток. Так, наприклад, якщо це торгівля, 
то відбувається набір торгових представників і т.д.

Багато підприємців почали свою діяльність самостійно, тобто об’єднували в собі всі функції, – тому 
власник малого бізнесу сам по собі – і бухгалтер, і директор, і продавець. Кожен підприємець розуміє, 
що сьогодні для того щоб виживати в сучасному світі не достатньо мати магазин або виробництво, 
необхідно вміння продавати товари або послуги, постійно шукати нових споживачів, нові ринки збуту.

Різноманітні рекламні заходи існуючі на ринку давно використовуються підприємцями для 
просування товарів/послуг. Фактично у всіх випадках остаточне рішення за виглядом і способом 
розміщення реклами приймає безпосередньо сам власник. Більшість підприємців цікавлять регіональні 
ринки, – витрати на проведення рекламних заходів мають незначну частину їх прибутку3.

Головне, що хоче бачити підприємець в рекламі – її ефективність. Більшість підприємців вважають 
рекламні заходи витратними з викинутими на вітер грошима без можливості оцінки ефективності. 
Пропонований в статті інструмент таргетованої реклами з оплатою гарантованого контакту є правильним 
рішенням задля маркетингової діяльності малого бізнесу.

З метою систематизування та узагальнення реальних фактів використання цільової реклами малим 
бізнесом; розуміння причинних зв’язків між досліджуваними елементами; створення інструменту, 
який дозволяє передчувати і передбачати майбутні події в даному питанні; створення інструменту, який 
дозволяє показувати, яким шляхом рухатися, щоб досягти поставлених цілей, змодельована схема, що 
показує елементи і зв’язки між організацією, банком, замовниками стосовно впровадження цільової 
реклами у банкоматі.

Рис.1. Схема взаємодії елементів процесу впровадження цільової реклами у банкоматі 

де 1,2,3...n – набір факторів, що впливають на прийняття рішення «співпрацювати/не співпрацювати.
2 Бугаков, В.П. (1998). Особенности маркетинга услуг. Маркетинг в России и за рубежом, 2(5), 106–112.
3 Айзенберг, М. (2000). Менеджмент рекламы. Россия: ТОО „ИнтелТех”.
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Особливість схеми в тому, що:
Елемент 1 (Банк) є фізично один об’єкт господарювання.
Елемент 2 (Малий бізнес) є також одним об’єктом господарювання.
Елемент 3 (Споживач) є сукупність N-споживачів, при цьому в кожному окремому контакті 

модель працює тільки з ОДНИМ представником сукупності.
В результаті одним з завдань, виступає визначення достатнього відсотку задоволених споживачів 

для того, щоб вважати результат ефективним.
Важливо розуміти, що являє собою кожен елемент моделі (банк, малий бізнес, споживач), яка 

перспектива розвитку елементів, що керує ними в прийнятті рішень і які основні сегменти елементів 
сьогодні можна виділити.

Дане розуміння дозволить побудувати правильні зв’язки і врахувати необхідні фактори впливу 
при прийнятті рішень про використання або відмову від використання послуги цільової реклами.  
В статі розглянемо два елемента – малий бізнес та споживач.

У моделі розглядаються тільки підприємці, які самі одноосібно приймають рішення про 
розміщення рекламних послуг, тобто це невеликі компанії.

У таких клієнтів є інтерес в:
– збільшенні продажу;
– скороченні витрат;
– наданні інструменту контролю ефективності вкладених коштів.
На відміну від великих компаній, підприємець не піклується про частку ринку, про соціальну 

відповідальність і соціальний пакет для співробітників. Представнику малого бізнесу дуже дорого і 
трудозатратно організувати самостійно збір даних про потенційних клієнтів, налагодити ІТ-програми, 
закупити обладнання, організувати бізнес-процеси по взаємодії, зворотному зв’язку з клієнтами та ін., 
особливо на всеукраїнському рівні. Тому актуально, що підприємець звертається в зовнішні організації 
за даними послугами на умовах аутсорсингу.

В цілому підприємців-потенційних споживачів цільової реклами можна просегментувати за 
принципом наявності або відсутності виділеного відділу маркетингу та реклами, за типом кінцевого 
споживача (фізична особа або юридичні особи), за сферою діяльності. У даній моделі я розглядаю 
тільки підприємців, у яких особою, яка приймає рішення по розміщенню рекламних послуг, є сам 
підприємець, а кінцевим споживачем виступає фізична особа.

Мотиваційні чинники підприємців:
1. цікаво залучення нових клієнтів (Промо) – ДЕ шукати клієнта;
2. Ефективне освоєння рекламного бюджету (ціна і промо) – яК просувати;
3. цікаво “знати свого клієнта” (промо) – КОМУ продавати;
4. Розширення каналів і ринків продажу (місце) – ДЕ продавати;
5. Мати оптимальний продуктовий ряд (продукт) – ЩО продавати.
цільова реклама дозволяє:
1. Гарантовано донести інформацію до платоспроможною конкретної цільової аудиторії і 

отримати зворотний зв’язок;
2. Оптимізувати витрати на рекламу;
3. Збільшити кількість клієнтів і доходи;
4. Підвищити рівень впізнаваності послуг/товарів і рівень продажів.
За рахунок того, що:
1. Кожен контакт – цільовий, банк знає, хто бачить рекламу персонально;
2. Більше 1 млн. авторизованих контактів на добу;
3. «Від банкомату ніхто не відвертається» і можливість гарантованого зворотного зв’язку у 

вигляді «згоди» або «відмови»;
4. Є можливість відразу в банкоматі продати послугу/товар.
Демотиваційні фактори підприємця:
1. ціна – на великому обсязі ціна загальна значна;
2. Швидкість розміщення (оскільки рекламні площі обмежені, то не завжди рекламу можна 

розмістити оперативно);
3. Відсутність у банку деякої можливо потрібної інформації про клієнта «для таргетингу»;
4. Вимоги до форми реклами та контроль з боку банку.
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Потенційними споживачами послуг і продукції підприємців є всі фізично повноцінні громадяни 
України – власники банківських карт.

Основна характеристика споживача: споживачами в даній моделі виступають користувачі 
банкоматів – тобто власники банківських карт – понад 16 млн. людей. Вони володіють дуже різними 
характеристиками, залежно від сегмента.

Їх можна сегментувати за допомогою демографічних ознак, географічних, за рівнем доходів і т.д.4 
Також банк самостійно визначає для себе планку вкладу фізичної особи, на підставі якої ця фізична 
особа є VIP-клієнтом для банку з персональним обслуговуванням.

Соціографічни критерії потрібно враховувати – за ознаками, що характеризують спосіб життя 
споживачів (естети, життєлюби і традиціоналісти, новатори і консерватори), але таких даних у банків 
немає. Тому в моделі я змушена нехтувати цими показниками. Відповідно це закладається в ризики 
некоректного цільового повідомлення.

Сегменти споживачів, які доступні через банк:
1. За статтю: чоловіки і жінки;
2. За соціальним статусом: школярі, студенти, бюджетники, підприємці, пенсіонери, що 

працюють, VIP;
3. За віком: до 18 років, 18-25 років, 25-30, 30-45, 45-60, старше 60;
4. За географією: по регіонах проживання в Україні;
Мотиваційні чинники споживача загальні:
1. Вигідна ціна – отримати дисконт на товар, що цікавить;
2. Скорочення часу на покупку – купити прямо у банкоматі;
3. Отримати подарунок – взяти участь в акції;
4. Одержувати інформацію – дізнатися цікаву новину.
якщо говорити про сегменти, то важливо врахувати:
1. Кольорове рішення і формулювання, з врахуванням психологічних особливостей користовача.
2. Більш прогресивну та інноваційну подачу реклами для сегменту «до 18-25», раціональну  

для «25-45», консервативну для «45-старше 60»;
3. Важливо врахувати шрифт при роботі з аудиторією «до 18-25» і розмір шрифту для  

«старше 60»;
4. Категорії товарів розподіляти залежно від соціального статусу;
5. Для особливо високих рівнів карт (наприклад, World Signia) банкоматна реклама неефективна, 

тому як найчастіше зняття грошей з карти доручають охороні або секретарям5.
Демотиваційні фактори споживача:
1. Відсутність часу на перегляд реклами;
2. Некоректна цільова реклама – не цікаво для даної цільової аудиторії.
Схема співпраці організацій та банку в частині розміщення цільової реклами через банкомат.
Модель така, що взаємодія підприємців і споживачів відбувається через банк, а більш конкретно 

– через банкомат конкретного банку.
Щоб запустити цільову рекламу необхідно:
1. Укладення договору між банком і підприємцем «Договір про надання банківських послуг». 

як правило, обумовлюються строки розміщення реклами, географія (список банкоматів з адресами), 
цільова аудиторія, форма звітності, вартість послуг, а також інші типові пункти договорів згідно 
законодавства України;

2. Виготовлення банком рекламного макету для банкомату, з обов’язковим узгодженням його з 
підприємцем (базове рекламне повідомлення може бути надано підприємцем самостійно);

3. Розміщення банком реклами в банкоматі;
4. Надання звітів банком підприємцю;
5. Підведення підсумків проекту, підписання акта про надані послуги.
Споживач на першому етапі контактує з банкоматом (банк), якщо реклама припускає подальший 

контакт з підприємцем, то на другому етапі споживач безпосередньо (без участі банку або з його 
непрямою участю, наприклад, через POS-термінал в магазині) контактує з підприємцем.

якщо робити висновок, варто відзначити, що цільова реклама товарів підприємств через 
банкомат вирішує питання гарантованості контакту з конкретною цільовою аудиторією, інструмент 
4 Армстронг, Г., Котлер, Ф. (2007). Введение в маркетинг. 8-е изд. Россия: Вильямс.
5 Коллинз, Дж. (2011). От хорошего к великому. Росия: Манн, Иванов и Фербер.
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дозволяє бути впевненим, що, по-перше, контакт відбувся, по-друге, відбувся з потенційним клієнтом, 
що володіє рядом необхідних характеристик. На прикладі даної моделі, були формалізовані бізнес-
процеси надання такої послуги, оцінки ефективності і зворотного зв’язку. Додатково є необхідність 
у проведенні дослідження за відгуками клієнтів безпосередньо в місцях перегляду заставки. Також 
виявлена необхідність у розробці зручного веб-інтерфейсу для замовлення послуги і звітних форм. 
Використання цільової банкоматної реклами підприємствами істотно розширює їх маркетингові 
можливості в комунікаціях з клієнтами, заощаджує витрати підприємства, фокусуючи оплату тільки за 
рекламу для потрібної цільової аудиторії.
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