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Тепер ви знаєте, як працюватиме ваш 
бізнес, хто буде в ньому залучений 
і які партнерські відносини варто 
розвивати. Далі ви дізнаєтеся, як 
донести інформацію до клієнтів, а також 
забезпечити прибутковість вашого 
підприємства.

Основні теми, з якими ви 
ознайомитеся:
Маркетинговий мікс
Сім компонентів 
маркетингу та їх 
застосування у вашому 
бізнесі

Маркетинговий план 
Основні аспекти, які 
необхідно враховувати, 
плануючи маркетингову 
діяльність
©йиансов® [тоделювання 
Розуміння руху
коштів підприємства 
для забезпечення 
прибутковості і сталості 
бізнесу

www.nesta.org.uk

http://www.nesta.org.uk


ЩО ТАКЕ________
МАРКЕТИНГ?

МАРКЕТИНГОВИЙ
МІКС 

Згідно з визначенням Королівського маркетингового 
інституту, маркетинг — це процес, спрямований на 
виявлення, прогнозування та задоволення потреб 
клієнтів із метою одержання прибутку.

Якщо ви займаєтесь бізнесом, вам необхідно 
продавати свої товари чи послуги. Також 
потрібно, щоб їх хтось купляв. На галасливому й 
переповненому ринку вас мають побачити і почути. 
І неважливо, хто ви: Білл Ґейтс або фізична особа- 
підприємець - методи забезпечення активних 
продажів, прибутковості та лояльних клієнтів 
будуть тими самими. Важливо не лише розказати 
свою історію, але й зробити так, щоб люди 
хотіли передавати її своїм знайомим, адже так ви 
одержите більше розголосу та встановите контакт із 
ширшою аудиторією.

У цьому розділі ви дізнаєтеся про маркетинговий 
мікс , який допоможе вам представити свій бренд 
або продукт. Також ви з’ясуєте, як розробляти 
маркетинговий план.

Маркетинговий мікс

Далі описуються сім компонентів маркетингу, які 
допоможуть вам переконатися, що ваші товари чи 
послуги вписуються в бізнес-план та маркетинговий 
план вашої компанії: 

01 Товар
02 Місце
03 Ціна
04 Просування
05 Люди
06 Процес
07 Фізичне середовище

01 Товар

Ваші товари чи послуги повинні приваблювати 
потенційних клієнтів, задовольняти певну потребу та,

Як ікіпсмодіяги з клієнтами та забезпечити сталість бізнесу
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в ідеалі, забезпечувати регулярні покупки. Вам слід 
переконатися, що на ваш товар є попит, і визначити, 
в чому полягає його унікальність.

Визначення попиту
Ви можете вважати свій продукт дуже вдалим, 
але якщо його ніхто не хоче купувати, то жодна 
маркетингова діяльність тут не допоможе. 
Можливо, ви особисто обожнюєте анчоусне 
морозиво з каперсами, але перш ніж робити на 
цьому бізнес, перевірте, наскільки воно популярне 
серед потенційних покупців.

Розуміння потреб і бажань клієнтів має вирішальне 
значення для успіху вашого бізнесу. Існують прості та 
ефективні засоби дослідження ринку, які допоможуть 
вам на ранньому етапі визначити наявність попиту. 
Для цього потрібно відповісти на такі запитання:

Чи існує ринок для вашого продукту, чи є у 
ньому потреба?

Чи є на ваш продукт задовільний попит?
Ви вже мали відповісти на ці запитання у частині 02, 
коли досліджували ваших клієнтів.

УТП продукту
Унікальна торгова пропозиція (УТП) — це 
характеристики і переваги вашого продукту, які 
вирізняють його серед конкурентів. Можливо, 
він більш енергоефективний? Виготовлений 
із якісніших матеріалів? Має довший термін 
експлуатації? Більш статусний? Або взагалі єдиний 
у своєму роді на ринку?

Ваш продукт може бути схожим на аналогічні 
товари: наприклад, усі фруктові напої виготовлені 
з фруктів і є питними. Але ви можете наголосити на 
унікальних перевагах свого продукту — наприклад, 
на тому, що він виробляється з органічної сировини.

У процесі розвитку підприємства УТП може 
змінюватися. Також певний продукт може мати різні 
УТП залежно від групи клієнтів, до якої ви апелюєте.

www.nesta.org.uk
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МАРКЕТИНГОВИЙ _____________________________________
МІКС 02 Місце

Місце — це локація, де ваш товар або послуга 
продається клієнтам. Незалежно від того, чи будете 
ви здійснювати продаж у магазині або через інтернет, 
вам слід обміркувати, як саме буде налагоджена 
дистрибуція, адже це вплине на вартість ваших 
товарів чи послуг. Деякі магазини можуть 
запропонувати вам привілейоване розміщення 
вашого товару, щоб стимулювати продажі. Але така 
стратегія просування може виявитися коштовною, 
адже магазин візьме за це відсоток із продажів.

Якщо ви користуєтесь послугами посередників — 
оптових торговців, перекупників чи агентів зі збуту 
— їм також необхідно платити. Зазвичай вони 
включають оплату в торгову націнку. Також вам слід 
подумати, як ви будете рекламувати свій товар або 
послугу, щоб досягти кінцевих користувачів.

Такі організації, як Amazon.com та е-Вау, 
функціонують на ринку водночас як реалізатори 
та посередники. Якщо ваш продукт продається в 
інтернеті через посередника, з вас беруть за це певну 
суму, що віднімається від ціни продажу. У випадку 
онлайн-торгівлі враховуйте вартість пакування і 
доставки. Якщо товар має великі габарити, необхідно 
також враховувати витрати на зберігання.

Таким чином, вашу стратегію ціноутворення будуть 
визначати такі чинники:

вартість виготовлення/постачання;

вартість онлайн-дистрибуції;

- вартість послуг роздрібних торгівців;

- обсяг чистого прибутку;

- витрати на зберігання та інвентаризацію.

«Ось мої головні поради щодо ціноутворення: 
дослідіть ваш ринок, знайте свою позицію на 
ньому, будьте реалістичними, не применшуйте 
вартість свого продукту і свого часу.»
Джоанна Басфорд, дизайнерка/ілюстраторка, Велика Британія

Як взаємодіяти з клієнтами та забезпечити сталість бізнесу

Amazon.com
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03 Ціна
Ціна товару або послуги визначає дохід і, 
найголовніше, прибуток, тоді як усі інші компоненти 
маркетингового комплексу пов’язані з витратами. 
Важливо зрозуміти взаємозв’язок між ціною, 
витратами і прибутком.

Нижче наводиться схема, що описує цей зв’язок.

= Ціна - ВитратиВартість виробництва, 
враховуючи часові, 

матеріальні і накладні 
витрати

Сума, яку ви просите 
за свій продукт на 
ринку, залежно від 

його цінності та 
виробничих витрат

Ціна на ваш товар або послугу має бути встановлона 
на рівні, прийнятому для ринку. Визначте, чи 
належить ваш продукт до предметів розкоші або 
товарів масового споживання, а також врахуйте, 
яку ціну встановили на аналогічні товари чи послуї и 
ваші конкуренти.

Якщо ціна занадто висока, клієнти можуть не 
захотіти купляти товар чи послугу, оскільки не 
бачитимуть у цьому вигоди. З другого боку, 
занадто дешевий продукт не зможе забезпечити 
достатнього доходу для покриття витрат і підтримки 
бізнесу. Крім того, низька ціна може асоціюватися з 
поганою якістю.

У ціну вашого товару чи послуги мають бути 
закладені витрати на виробництво, а також 
додаткові витрати, пов’язані з продажем, про які 
було сказано в розділі «Місце».
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МАРКЕТИНГОВИЙ 
МІКС 04 Просування

Щоб обрати адекватні засоби просування вашого 
товару або послуги, необхідно визначити, хто ваш 
клієнт і як ви будете його залучати.

Для цього ви можете здійснити сегментацію 
ринку — розділити ваш цільовий ринок на 
групи клієнтів зі схожими потребами. Описавши 
характеристики кожної групи, ви зможете 
працювати з ними більш ефективно.

Наприклад, якщо ваш цільовий ринок — це 
домовласники, яким ви хочете продавати пристрої 
для контролю енергоспоживання, ви можете 
сегментувати ринок за віком. Чи зацікавить цей товар 
людей похилого віку, які зможуть із його допомогою 
контролювати рахунки за електроенергію? А може, 
його захочуть купувати насамперед молоді люди, які 
піклуються про захист навколишнього середовища? 
Такі дослідження допоможуть вам сформулювати 
правильні повідомлення і для кожного сегменту 
застосовувати найдоцільніші методи маркетингу.

Щоб описати портрети клієнтів, ви можете розділити 
споживчі ринки за такими параметрами:

Поведінка: часте/рідке використання продукту, 
сприятливі враження, зручність;

Характер: спосіб життя, особистість 
(законодавець моди / послідовник);

Соціально-економічні фактори: професія, 
дохід, місце проживання, купівельні звички / 
лояльність, вік, стать.

Якщо ви сегментуєте ринок бізнесу, можна виділити 
такі складові:

Розмір компанії: малий, середній або великий 
бізнес;

Галузь промисловості:інформаційні технології, 
фінанси, освіта, ЗМІ, місцеве врядування;

Місцеросташування: локальне підприємство, 
Шотландія, Велика Британія, Європа.

Як взаємодіяти з клієнтами та забезпечити сталість бізнесу
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Канали маркетингу

Після того, як ви зібрали фактичні дані про ваш 
продукт і відповідні ринки, подумайте, як зробити так, 
щоб на ваше підприємство і продукт звернули увагу.

Не всі методи комунікації будуть доречні для вашого 
бізнесу. Крім того, методи можуть змінюватися у 
процесі розвитку підприємства.

Перш ніж розпочати рекламну кампанію, дайте 
відповіді на такі запитання:

Що саме я хочу повідомити про свій товар або 
послугу?

Хто моя аудиторія?

Який найкращий спосіб комунікації з нею?

Який у мене бюджет?

Якими будуть мої критерії успішності?

Оскільки ваше підприємство лише розпочинає 
свою діяльність, вам слід якомога ефективніше 
використовувати наявні ресурси, щоб встановити 
контакт зі споживачами. Деякі способи просування <: 
досить дорогими, і їх варто застосовувати лише для 
певних товарів чи аудиторій і лише на певних етапах 
життєвого циклу продукту. Немає сенсу витрачати 
купу грошей на рекламу в глянцевому журналі, якщо 
ваші клієнти користуються здебільшого соціальними 
мережами та купують товари в інтернеті. Тож вам 
необхідно спрямувати свої зусилля у правильному 
напрямі. Перш ніж розпочати маркетингову кампанію, 
подумайте про те, де покупці взаємодіють із вашим 
продуктом чи брендом.

Ось шість основних інструментів просування 
підприємства, товару або послуги:

зв’язки з громадськістю;

реклама;

маркетинг в інтернеті та соціальних мережах;

прямий маркетинг;

стимулювання збуту;

особисті продажі.

WWW.llOStn.Oin Ilk

http://WWW.llOStn.Oin
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МАРКЕТИНГОВИЙ
МІКС Зв’язки з громадськістю

Зв’язки з громадськістю (PR) спрямовані на 
формування і підтримку іміджу вашого підприємства 
або продукту через його цінність і надійність, 
визначаючи вашу репутацію.

Враження, яке про вас складають на основі 
матеріалів у ЗМІ, є досить помітним і тривалим. Тому 
намагайтеся контролювати діапазон і зміст публікацій 
про вашу компанію.

Якщо ви плануєте надсилати у ЗМІ прес-релізи, 
важливо, щоб запропоновані матеріали були 
достатньо інформативними. Якщо якась інформація 
про вашу компанію чи продукт видається вам 
цікавою, це ще не означає, що з неї можна зробити 
новину. Ця інформація повинна бути достатньо 
цікавою чи важливою для громадськості або 
певних її груп, щоб забезпечити висвітлення у ЗМІ - 
наприклад, стосуватися нового продукту, людини, 
інвестиції або підписаного контракту.

Писати нескінченні прес-релізи та надсилати їх 
анонімним редакторам і журналістам - не найкращий 
спосіб одержати хороше висвітлення у ЗМІ. Крім 
того, якщо ви щотижня надсилаєте прес-релізи, 
просто щоб нагадати про себе, то ризикуєте 
зіпсувати свою репутацію.

Як взаємодіяти з клієнтами та забезпечити сталість бізнесу
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Щодня видання отримують сотні прес-релізів, 

тому важливо надсилати інформацію правильним 
журналістам, що мають відповідну сферу інтересів.

Якщо ви не можете дозволити собі послуги 
професійного PR-менеджера, написати грамотний 
прес-реліз вам допоможе формула SOLAADS.

ема Про що йдеться у прес-релізі?

рганізація Від якої організації цей прес-реліз?

ісце Де вона знаходиться?

ереваги Про які переваги для громадськості 
та/або компанії повідомляє прес- 
реліз?

астосування Хто може скористатися тим, про що 
йдеться у прес-релізі?

еталі Які конкретні деталі повідомляються 
(якщо йдеться про людину — її 
біографічні дані; якщо про товар — 
його габарити, розмір, масштаб і 
Т.Д.)?

жерело Хто є автором прес-релізу і які його 
контактні дані?

За допомогою формули SOLAADS ви зможете 
краще розкрити свою новину. Ще одна порада щодо 
написання прес-релізу — викласти основний зміст 
новини в першому абзаці. Коли редактор читатиме 
ваш прес-реліз, це одразу приверне його увагу, і він 
одержить усі необхідні факти.

www.nesta.org.uk

http://www.nesta.org.uk
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МАРКЕТИНГОВИЙ 
МІКС Реклама

Реклама має три основні завдання:

ознайомити вашу цільову аудиторію з продуктом;

переконати потенційних клієнтів купувати 
продукт, вказуючи на його переваги;

- привернути увагу до діяльності компанії.

Щоб ваша реклама була ефективною, вона повинна 
проводитися регулярно і бути впізнаваною.
Реклама на телебаченні, радіо чи в газетах може 
коштувати досить дорого. Зазвичай рекламні 
послуги надаються спеціалізованими агенціями, які 
беруть плату не лише за оформлення, ефірний час і 
виробничі витрати, але й за власний час та роботу.

Вартість реклами у газетах і журналах залежить від 
типу публікації, тиражу видання, кількості читачів, 
розміру та розташування рекламного блоку.

Онлайн-реклама зазвичай дешевша за інші форми 
реклами. Ви можете розмістити рекламу в Google 
самостійно і без посередника. Такі оголошення 
можна швидко і легко змінювати, проте спливаючі 
рекламні вікна можуть сприйматися як нав’язливі та 
надокучливі.

Вплив реклами важко відстежувати, хіба що ви 
додаєте до оголошення друкований ваучер або 
купон на знижку, який можна використовувати 
як інструмент моніторингу. Ефективність онлайн- 
реклами можна відстежувати за кількістю кліків або 
переходів на сайт, але це не завжди призводить до 
збільшення продажів. Крім того, завдяки онлайн- 
рекламі ви можете підвищити своє ранжування у 
пошукових системах, впізнаваність вашого продукту 
і відвідуваність сайту.

Як взаємодіяти з клієнтами та забезпечити сталість бізнесу
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Маркетинг в інтернеті та соціальних мережах

Здатність взаємодіяти з клієнтами в інтернеті та 
соціальних мережах докорінно змінила способи 
ведення бізнесу. На багатьох ринках сьогодні 
мобільні пристрої є найпоширенішим способом 
виходу в інтернет. Цифрові тактики маркетингу є 
відносно недорогими, і тому ідеально підходять для 
молодих підприємств із обмеженими фінансовими 
ресурсами.

Маркетинг у соціальних мережах забезпечує 
безпосередній контакт із клієнтами та допомагає 
поширити інформацію про бренд через різні 
технологічні платформи, такі як Twitter, YouTube 
та Instagram. Визначте, які платформи найбільше 
підходять для ваших клієнтів, і сформулюйте 
повідомлення, відштовхуючись від їхніх потреб. Не 
намагайтеся робити все одразу — оберіть одну 
платформу та подивіться, як вона працює, перш ніж 
випробовувати інші канали.

Контент-маркетиг дає змогу активніше взаємодіяти 
з аудиторією та базується на створенні значимого 
контенту. Багато медіаканалів передбачають 
формати, які можна поширювати, такі як анімовані 
gif-зображення, короткі відеоролики та опитування. 
Вони дозволяють вам взаємодіяти з клієнтами, 
а їх заохочують ділитися контентом зі своїми 
соціальними групами. Так ви можете встановити 
діалог із наявними та потенційними клієнтами.

Інтернет-сайт. Контент сайту — важливий аспект 
онлайн-маркетингу. Сайт із хорошим веб-дизайном 
та регулярними оновленнями дозволить компанії 
будь-якого розміру залучати клієнтів з усього 
світу. Оберіть найвідповідніший тип контенту, який 
дозволить вам встановити контакт із клієнтами та 
розвивати бізнес, і переконайтеся, що він сумісний 
із мобільними пристроями. Кожен бізнес унікальний, 
тож вам потрібно обрати те, що підходить саме 
для вас. Подумайте, як ефективно комунікувати 
з клієнтами не лише через тексти, але й через 
зображення, вбудовані відео, електронні розсипки, 
блоги та опитування.

www.nesta.org.uk

http://www.nesta.org.uk
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МАРКЕТИНГОВИЙ
МІКС Управління сайтом і сторінками в соціальних 

мережах: якщо ви плануєте продавати товари чи 
послуги в інтернеті, переконайтеся, що функціонал 
вашого сайту дозволяє вам виконувати замовлення 
клієнтів. З обраним каналом комунікації необхідно 
працювати, тож варто виділити певний час нате, щоб 
створювати контент і відповідати на запити. Якщо у 
вас немає часу щотижня писати пост у блозі, краще 
одразу відмовитися від цієї ідеї, аніж почати і потім 
кинути. Можливо, натомість вам слід звернутися до 
впливових блогерів, які працюють у вашій сфері, або 
вести гостьовий блог.

Існує багато ресурсів, що допоможуть вам 
управляти своїми онлайн-сторінками та ефективно 
використовувати різні платформи. Ви можете 
зробити так, щоб ваше підприємство було легше 
знайти в пошукових системах (Google, Yahoo тощо), 
підвищивши ранжування сайту через пошукову 
оптимізацію (SEO), що є відносно недорогим, 
доступним і ефективним інструментом. Також ви 
можете відстежувати ефективність свого сайту через 
веб-аналітику.

Технології швидко розвиваються, і важливо, 
щоб ви використовували доступні ресурси у 
найефективніший спосіб. У цьому вам допоможе 
онлайн-ресурс на кшталт creativeentrepreneurs.co, що 
повідомляє про найновіші тенденції та інструменти.
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Прямий маркетинг

Поштова розсипка може бути корисним 
інструментом маркетингу, якщо ви надсилаєте 
її іншим компаніям — це дає змогу зробити 
комунікацію більш персоналізованою і 
цільовою. Але будьте обачні, відправляючи 
розсипку клієнтам, якщо не хочете, щоб 
вона розцінювалася як спам. Для ефективної 
комунікації регулярно оновлюйте свою базу даних. 
Покладайтеся на власні дослідження або купуйте 
актуальні бази даних із достовірних джерел.

Телефонний маркетинг може застосовуватися 
як інструмент просування та продажу товарів і 
послуг. За допомогою нього ви можете збирати 
інформацію про потенційних корпоративних 
клієнтів, що дозволить створити повну і 
актуальну базу даних. Також ви можете 
використовувати це як засіб супроводу 
потенційних клієнтів, які вже отримали від вас 
електронний лист чи рекламний флаєр.

Маркетинг електронною поштою має такі 
переваги, як негайна доставка, невисока 
вартість і адресна розсипка. За допомогою 
спеціального програмного забезпечення можна 
відслідковувати, коли користувач відкрив 
електронний лист і на які посилання натиснув. 
До повідомлень краще не додавати вкладених 
файлів, оскільки такі листи можуть блокуватися 
або одержувач може не захотіти їх відкривати.

Важливо відправляти листи лише тим людям, 
які попередньо погодились отримувати від 
вас інформацію - наприклад, підписались на 
розсипку, є постійними клієнтами або здійснили 
запит щодо вашої продукції. Застосування 
електронних розсипок строго регулюється 
правовими нормами, і важливо, щоб ви 
дотримуватися директив ЄС щодо можливості 
припинення подальшої комунікації. Консультацію 
з цього питання можна отримати у місцевих 
організаціях, що надають підтримку підприємцям. 
Перелік таких організацій наведено в першій 
частині посібника.
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МАРКЕТИНГОВИЙ 
МІКС Стимулювання збуту

Цей підхід передбачає короткострокові заходи, 
спрямовані на те, щоб заохотити клієнтів до купівлі 
та на певний час підвищити продажі. Для цього 
застосовуються такі інструменти, як знижки, акційні 
ваучери, бонусні карти, безвідсоткові кредити та 
подовжений термін гарантії. Однак постійні знижки 
можуть зашкодити іміджу товару або послуги.

Особисті продажі

Індивідуальний маркетинг дозволяє дослухатися 
до потреб потенційних і наявних клієнтів, а також 
доносити до них цінності вашого бізнесу. До того 
ж, така особиста взаємодія дає змогу одержати від 
клієнтів безпосередні враження про вашу продукцію 
і компанію, а також про ваших конкурентів.

05 Люди

Ви і ваші працівники — найважливіший ресурс 
вашого підприємства і обличчя вашого бренду. 
Необхідно слідувати заявленим цінностям, 
підтримувати позитивний імідж і задовольняти 
потреби клієнтів. Якщо ви хочете побудувати 
надійний бренд і забезпечити лояльність клієнтів, 
вашим пріоритетом має бути робота з клієнтами та 
післяпродажне обслуговування.

З часом, можливо, ви захочете інвестувати в такий 
напрямок, як управління взаєминами з клієнтами, 
та почати застосовувати програмне забезпечення, 
що допоможе організувати інформацію про наявних 
і потенційних покупців. Інструменти проектного 
менеджменту допоможуть вашій команді працювати, 
тримаючи в полі зору проекти і поставлені завдання. 
Якщо це доречно, ви можете ділитися цією 
інформацією з клієнтами, щоб вибудовувати з ними 
хороші відносини.

Як взаємодіяти з клієнтами та забезпечити сталість бізнесу
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06 Процес

Те, як ви організуєте процес надання товару або 
послуги, матиме значний вплив на клієнта. Кожен 
етап процесу: надання інформації про продукт і його 
вартість, прийом замовлення, наявність товару на 
складі, відстеження статусу замовлення та доставка 
товару — це можливість справити хороше або погане 
враження.

Високі стандарти обслуговування клієнтів, що 
постійно переглядаються і контролюються, 
допоможуть вам ефективно долати будь-які 
проблеми та скарги.

07 Фізичне середовище

Важливо, щоб ваше робоче середовище справляло 
гарне враження на клієнтів, постачальників і 
працівників. Якщо приміщення компанії має 
пошарпаний та неохайний вигляд, це може 
відштовхнути потенційних клієнтів. Переконайтеся, 
що простір, до якого клієнти мають доступ, 
відображає цінності та характер бізнесу.

Також ваш імідж залежить від регулярних оновлень 
сайту. Виробивши прості правила оформлення 
друкованих і електронних матеріалів компанії, ви 
забезпечите цілісність іміджу бренду. Розміщення 
логотипу, назва компанії, фірмові кольори та шрифт 
мають бути стандартними для будь-яких матеріалів.

Таблиця 04а «Маркетинговий мікс» допоможе вам 
дослідити сім компонентів маркетингу у вашому 
бізнесі.

\лплпл/ npctsi лгл і ііс



16
МАРКЕТИНГОВИЙ 
ПЛАН____________ Розробка маркетингового плану

Маркетинговий план — це чітко визначений, 
деталізований процес втілення вашої маркетингової 
стратегії, який має відображати цілі, зазначені у 
вашому бізнес-плані.

Маркетинговий план складається з шести 
компонентів, і деякі з них ми вже розглянули.

01 Бачення та місія

02 SWOT-аналіз

03 Цілі маркетингу

04 Стратегії маркетингу

05 Впровадження плану

06 Вимірювання та контроль

01 Бачення та місія

Місія компанії — це чітке і стисле формулювання сенсу 
існування бізнесу та його основних цілей. Це питання 
висвітлювалося у частині 02: «Як започаткувати 
бізнес у сфері креативних індустрій».

02 SWOT-аналіз

SWOT-аналіз визначає стратегічне позиціонування 
вашої компанії. Див. SWOT-аналіз, який ви провели у 
частині 02.

Як взаємодіяти з клієнтами та забезпечити сталість бізнесу
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03 Цілі маркетингу

Ваші маркетингові цілі повинні ґрунтуватися на 
сильних і слабких сторонах вашого бізнесу, бути 
невід’ємною частиною вашого бізнес-плану, а також 
мати конкретні часові рамки. Цілі мають відповідати 
таким критеріям:

чіткість: наприклад, збільшити обсяг продажів 
на 10%;
вимірюваність: збільшити обсяг продажів на 10%; 
досяжність: у вас має бути достатньо кадрових 
та фінансових ресурсів для досягнення цілі;
реалістичність: досягнення цілі повинно бути 
можливим;
визначеність у часі: мають бути встановлені 
конкретні терміни.

04 Стратегії маркетингу

Маркетингова стратегія — це засіб досягнення 
маркетингових цілей.

Вона визначається на основі семи компонентів 
маркетингового комплексу, таких як унікальна 
торгова пропозиція (УТП), місце продажу, ціна, спосіб 
просування, залучені люди, процес виготовлення, 
продажу і доставки, а також фізичне середовище, в 
якому ви працюєте.

05 Впровадження плану

Маркетинговий план визначає:

ваші наміри;

те, як будуть досягнуті встановлені цілі;

засоби їх досягнення.

Щоб краще спланувати і скоординувати свою 
діяльність, створіть таблицю «Ключові завдання 
маркетингу». У ній мають бути зазначені всі 
актуальні задачі, терміни їх виконання та 
відповідальні особи. Витрати на виконання цих 
завдань будуть включені в бюджет.
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МАРКЕТИНГОВИЙ
ПЛАН Нижче наведено приклад такої таблиці.

Щоб розробити і почати втілювати власний 
маркетинговий план, скористайтеся робочою 
таблицею 04b «Маркетинговий план».

Завдання Часові рамки Відповідальна 
особа

Бюджет Контроль

Публікація 
інформацій
ного бюлетеня 
компанії

Квітень 2016 р. Анна £500 Відгуки клієнтів

Кампанія з 
розсипки 
електронних 
листів

Травень 2016 р. Джон, 
підрядник

4 год.
по £25 за год.

Відгуки клієнтів

Торгова 
виставка в 
Единбурзі

Вересень Спеціаліст із
2016 р. продажу

(Джейн)

£2400
+ витрати 
на дорогу

Обсяги 
продажів 
зацікавлених 
осіб

06 Вимірювання та контроль

Як і у випадку з бізнес-планом, необхідно регулярно 
проводити моніторинг та оцінювання результатів 
вашої маркетингової діяльності з точки зору 
кадрових ресурсів і бюджету. Доцільно призначити 
менеджера проекту для відстеження ходу роботи і 
контролю результатів. Необхідно враховувати будь- 
які відхилення від графіку чи бюджету та вносити 
відповідні зміни у маркетинговий план. Ретельно 
заповнена таблиця «Основні завдання маркетингу», 
а також чітка фінансова інформація дозволять 
ефективно контролювати виконання плану.

«Я даю посібник своїм співробітникам... Він 
допомагає їм зрозуміти багато різних питань: від 
визначення вартості продукту до генерування ідей 
щодо онлайн-бізнесу.»
Да Tao, дизайнер одягу, «Tsafari», В’єтнам

Як взаємодіяти з клієнтами та забезпечити сталість бізнесу
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ФІНАНСОВЕ____________________________________
МОДЕЛЮВАННЯ Будь-які ділові рішення, які ви прийматимете, так 

чи інакше впливатимуть на фінансовий бік вашого 
бізнесу. Причому деякі рішення відіграватимуть 
у цьому визначальну роль. Місце розташування 
підприємства, ціна на товар чи послугу, обрані 
постачальники, обсяг реклами — усе це матиме для 
вас важливі фінансові наслідки.

Щоб тримати бізнес під контролем, ви повинні 
заздалегідь усвідомлювати фінансові наслідки 
тих чи інших рішень, а також розуміти, як на 
ваше підприємство впливатимуть зміни у бізнес- 
середовищі. Крім того, вам потрібно буде виміряти 
показники прибутку чи надлишку, що лишиться 
після вирахування заробітних плат, накладних 
витрат та інших видатків.

«Я не одразу усвідомила, що для того, щоб 
керувати успішним творчим бізнесом, зовсім 
не обов’язково жити на межі бідності. Зараз я 
розумію, що на цьому можна заробляти... Ми 
продаємо ескізи і заробляємо гроші, а отже, 
одержуємо творчу свободу і можемо втілювати 
бввіїьш® [>я©ві№ ор@®втіівЬ
Джоанна Басфорд, дизайнерка/ілюстраторка, Велика Британія

Обміркуйте відповіді на кілька запитань, що 
стосуються вашої роботи і творчості, а також 
способу життя в цілому. З часом ваші погляди 
можуть змінюватися.

Скільки я хочу заробляти на рік?

Наскільки багато я хочу працювати?

Як я ставлюсь до того, щоб наймати інших людей 
або працювати з партнерами?

Як я ставлюсь до ризику?

Наскільки самодисципліновано я буду працювати 
над розвитком власної справи?

www.nesta.org.uk
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ФІНАНСОВЕ____________________________________
МОДЕЛЮВАННЯ Наступні запитання стосуються масштабів та 

продуктивності вашого підприємства.

Який річний оборот (тобто обсяг продажів за рік) 
буде свідчити про те, що мій бізнес нормально 
функціонує?

Яку ціну встановили мої конкуренти на аналогічні 
товари чи послуги?

Яку ціну я хочу встановити на свій товар чи 
послугу?

Як я досягну необхідного обсягу продажів?

«Я застосувала ці творчі методики, щоб зрозуміти, 
як мені розвивати свою справу, але я знаю, що 
доки я не заробляю грошей, це взагалі не бізнес.»
Кері-Енн Блек, сучасний ювелір, Велика Британія

Щоб мати цілісне уявлення про можливі наслідки 
ваших рішень, необхідно також взяти до уваги 
витрати вашого підприємства. Вони поділяються на 
два види: прямі та непрямі.

Прямі витрати

Це витрати, яких ви зазнали безпосередньо в 
результаті виробництва товару чи продажу послуги — 
наприклад, вартість сировини, оплата праці чи витрати 
на рекламу. Подумайте над такими запитаннями:

Якщо моє підприємство виготовляє та продає 
товари, скільки становитимуть прямі витрати 
(матеріали, праця, дистрибуція, дизайн, реклама і 
маркетинг) на виробництво однієї одиниці товару?

Якщо моє підприємство надає послуги, скільки 
коштуватиме мій час і скільки я витрачу на 
розробку і просування запропонованої послуги?

Як взаємодіяти з клієнтами та забезпечити сталість бізнесу
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Непрямі та накладні витрати

Це витрати, яких ви зазнаєте, навіть якщо нічого не 
виготовляєте і не постачаєте. Подумайте над такими 
запитаннями:

Яку заробітну платню я хочу собі платити?
Де буде розміщуватися моє підприємство і які 
витрати будуть із цим пов’язані (наприклад, 
орендна плата, рахунки за телефон та інтернет, 
страхові внески, комунальні платежі та місцевий 
податок на комерційну нерухомість)?
Які професійні послуги (наприклад, юриста чи 
бухгалтера) мені знадобляться? Скільки вони 
будуть коштувати?
Скільки становитимуть інші витрати (поштові, 
канцелярські)?
Скільки доведеться платити іншим спеціалістам 
за консультації щодо постачання мого товару чи 
послуги споживачам?

Можливо, вам також доведеться витратити гроші 
на обладнання (наприклад, виробниче устаткування 
чи комп’ютери), яке буде включене до активів 
підприємства. Це називається капітальними 
витратами або капітальними інвестиціями.
Подумайте над таким запитанням:

Скільки мені доведеться вкласти в обладнання 
(наприклад, комп’ютери чи виробниче 
устаткування)?

Скоріше за все, ви почнете отримувати прибуток не 
одразу. Тим часом діяльність вашого підприємства 
потрібно буде якось фінансувати. Найчастіше ці 
витрати покривають за рахунок позик у друзів 
і родичів, банківських кредитів і овердрафтів.
Поміркуйте про таке:

- Як буде фінансуватися мій бізнес до того, як він 
почне приносити прибуток?
Скільки триватиме цей період?

Інші можливі джерела фінансування підприємства 
на початкових етапах перелічені у частині 03 «Що 
потрібно, аби бізнес працював».
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ФІНАНСОВЕ 
МОДЕЛЮВАННЯ Усі підприємства стикаються з різноманітними 

ризиками: програти конкурентам, втратити 
постачальника або зазнати збитків від зростання 
транспортних витрат. Важливо усвідомлювати 
ризики, які загрожують вашому бізнесу. Подумайте 
над такими запитаннями:

Якими є основні фактори ризику, що можуть 
вплинути на рентабельність мого бізнесу? 
(наприклад, зниження цін на продукцію 
конкурентів, перебої в постачанні або 
неефективний маркетинг).

Наскільки чутливий мій бізнес до кожного з цих 
факторів?

Ці запитання можуть здаватися складними, але 
пам’ятайте: завдання не в тому, щоб дати на 
них ідеальні відповіді! Це просто неможливо — 
ніхто не може передбачити майбутнє. Мета цих 
запитань — допомогти вам замислитися про 
фінансові наслідки ваших рішень і підготуватися 
до того, що подібні запитання вам ставитимуть інші 
люди (наприклад, банківський менеджер). Можете 
проекспериментувати з різними структурами 
ціноутворення, прогнозами обсягу продажів і 
маркетинговими витратами, щоб дослідити вплив 
кожного з цих чинників.

Якщо вам потрібна допомога в цьому, можете 
звернутися в місцеву організацію з підтримки бізнесу. 
Перелік корисних контактів ви знайдете у розділі 
«Що далі?» в першій частині посібника.

Рух коштів

Рух коштів показує, скільки грошей одержує та 
витрачає ваше підприємство у певний момент часу. 
Якщо ви розумієте свій рух коштів, то знаєте, коли 
вам мають надходити рахунки і, найголовніше, 
чи достатньо у вас грошей, щоб їх оплатити. 
Розробивши схему руху коштів, ви заздалегідь 
можете виявити можливі проблеми і зрозуміти, як їх 
вирішувати.

Як взаємодіяти з клієнтами та забезпечити сталість бізнесу
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Щоб краще розібратися у русі коштів вашого 
підприємства, повернімося до проектного 
планування. У вашій моделі ви окреслили різні 
завдання свого бізнесу та визначили їхні часові 
рамки. Кожне з цих завдань потребує певних 
ресурсів, що тягнуть за собою витрати. Зазначивши 
ці витрати, а також доходи від видів діяльності, 
що виконуються «на сцені» за певний часовий 
проміжок, ви сформуєте базову схему руху коштів. 
Річний план, який демонструє щомісячні доходи 
і витрати, допоможе виявити сезонні коливання 
продажів і видатків.

Діаграма 01 на наступній сторінці демонструє різні 
категорії грошових коштів, що надходять у бізнес та 
виходять із нього.

Надходження:

доходи від продажів;

фінансові інвестиції (гранти, кредити, кошти 
інвесторів);

відсоткові нарахування на надлишкові кошти.

Витрати:

прямі виробничі витрати, якщо компанія 
виготовляє товари (матеріали, праця, пакування, 
реклама — все, що безпосередньо пов’язано з 
виготовленням та продажем продукції);

непрямі витрати (оренда, комунальні послуги, 
страховка і будь-які інші витрати, які ви несете 
незалежно від того, продаєте ви свій товар/ 
послугу чи ні);

капітальні інвестиції (в тому числі купівля 
комп’ютерів, обладнання та устаткування);

погашення кредитів та дивіденди (повернення 
будь-яких позик, які ви брали, та виплата 
дивідендів від прибутку вашим інвесторам).
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ФІНАНСОВЕ 
МОДЕЛЮВАННЯ

Діаграма 01 «Рух коштів»

Зверніть увагу, що ця схема не відображає 
податок на додану вартість (ПДВ) та податок на 
прибуток корпорацій. Якщо ви працюєте за межами 
Сполученого Королівства, враховуйте також місцеві 
та національні податки й інші відрахування, які має 
здійснювати ваша компанія. З цього питання ви 
можете проконсультуватися у місцевих службах.

- Доходи від 
продажів 
Фінансові 
інвестиції

Прямі витрати 9 
Непрямі (накладні)
витрати
Капітальні 
інвестиції
Виплата дивідендів 
за акціями

Як взаємодіяти з клієнтами та забезпечити сталість бізнесу
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Розробка схеми руху коштів

На сторінках 26-27 наводиться таблиця руху коштів 
уявного підприємства, яке виробляє і продає товари, 
а також одержує дохід від ліцензування і наданих 
послуг. Наприклад, це може бути дизайнер, який 
створює і продає свої роботи, а також консультує 
інші компанії. Завдяки аналізу ваших клієнтів і 
моделюванню ділових відносин ви вже могли 
визначити джерела доходів у вашому бізнесі. Можете 
скористатися цим прикладом, щоб розробити схему 
руху коштів вашого підприємства.

У вашій схемі мають бути представлені такі розділи:

Світло-сіра частина: надходження коштів 
У цьому прикладі представлені три типи 
надходжень: продажі товару, дохід від 
ліцензування та консультаційні послуги. Тут 
відображені прогнози щодо обсягу продажів 
і рівня цін, а також місяць, у якому очікується 
початок продажів. Грант і оформлений кредит 
зазначені як інші джерела фінансування.

Рожева частина: відтік коштів або витрати 
Тут відображені прогнозовані обсяги прямих 
витрат на одиницю виготовленої продукції, а 
також основні типи непрямих витрат. Також 
зазначено, які суми будуть витрачені на 
капітальне обладнання (транспортні засоби, 
устаткування, комп’ютери тощо) та в які саме 
місяці.

4 Темно-сіра частина: витрати і нарахування на 
фінансування
Тут зазначені прогнозовані суми відсоткових 
нарахувань на залишки коштів на рахунку 
підприємства, а також відсоткових виплат за 
овердрафтом.
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ФІНАНСОВЕ 
МОДЕЛЮВАННЯ Для першого року вказуються щомісячні суми, для 

двох наступних років — щорічні. Це дає змогу бачити 
детальну картину в короткостроковій перспективі, 
аби вчасно виявляти і вирішувати можливі проблеми 
з рухом коштів, і водночас розуміти справжній 
комерційний потенціал бізнесу в довгостроковій 
перспективі.

Таблиці для розрахунку руху коштів можна 
отримати у місцевій службі з підтримки бізнесу або у 
менеджера банку. Змінюючи вхідні дані і відзначаючи 
їхній вплив на рух коштів, ви побачите, як будуть 
відображатися на вашому підприємстві ті чи інші 
зміни.

Цілісна картина у цифрах

Розробити схему руху коштів та змоделювати 
відповідні наслідки — непросте завдання.
Ваші припущення щодо ринку мають якомога 
точніше відповідати реальності. Підприємці часто 
недооцінюють кількість часу, який має пройти, 
щоб люди почали купувати їхній товар чи послугу, і 
переоцінюють обсяг майбутніх продажів. Чим краще 
ви дослідите ринок, тим точнішими будуть ваші 
припущення.

На цьому ранньому етапі у вас може виникнути 
відчуття, що ви вигадуєте ці цифри. Ви не можете 
достеменно знати, скільки одиниць продукції 
продасте за перший рік, але варто зробити найбільш 
імовірне припущення. Як тільки ви почнете займатись 
бізнесом на практиці, у вас з’являться точніші і 
реальніші цифри. Важливо записувати ці цифри 
по мірі їх отримання, щоб почати відстежувати 
показники роботи вашого підприємства.

Як взаємодіяти з клієнтами та забезпечити сталість бізнесу
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Корисно буде пригадати різницю між рухом коштів, 
дебетом і кредитом та балансовим звітом.

Рух коштів: показує грошові надходження та 
витрати підприємства на момент відповідної 
операції.

Дебет і кредит: бухгалтерський облік прибутків 
і збитків підприємства на дату виставлення 
рахунку-фактури за певний проміжок часу — 
наприклад, квартал або рік. Включає в себе 
також негрошові статті, такі як амортизація 
основного капіталу.

Балансовий звіт: опис активів і пасивів 
підприємства на певну дату.

Фінансові питання можуть видаватися занадто 
складними чи нецікавими, але якщо ви розумітимете 
рух коштів свого підприємства, то будете знати, 
скільки заробляєте, скільки маєте заплатити іншим 
та, найголовніше, чи приносить ваш бізнес прибуток.

Для початку варто розрахувати «бюджет 
життєзабезпечення», який допоможе вам оцінити, 
скільки ви витрачаєте на життя щомісяця і щороку. 
Підсумуйте всі свої витрати: оренду житла, оплату 
комунальних послуг, муніципальний податок, 
платежі з кредитних карток, витрати на автомобіль, 
харчування тощо. Підрахувавши загальну суму, ви 
будете знати, скільки маєте заробляти у бізнесі, щоб 
він був рентабельним і розвивався. Це дозволить 
підвищити ефективність фінансового планування 
в майбутньому. Ви можете скачати безкоштовний 
шаблон на сайті британського фонду Prince’s Trust: 
www.princes-trust.org.uk.

Застосовуючи та регулярно переглядаючи фінансові 
системи, які демонструють ступінь успішності вашого 
підприємства, ви забезпечите його стійкий розвиток.
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ФІНАНСОВЕ
МОДЕЛЮВАННЯ Приклад прогнозу руху коштів
Прогноз руху коштів Січ 16 Лют 16 Бер 16 Кві 16 Тра 16 Мер 16 Лип 16

Надходження
Дохід від продажів £0 £0 £0 £0 £0 £0 £3 000

Ліцензійні роялті £0 £0 £0 £2.000 £2 000 £2,000 £2 000
Дохід від консультаційних послуг £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0

Банківський кредит £0 £0 £0 £8.750 £0 £0 £8.750
Г рант на розвиток бізнесу £8,750 £0 £0 £0 £0 £0 £0

Проведення семінару £5,000 £0 £0 £0 £0 £0 £0

Загальна сума надходжень £13,750 £0 £0 £10,750 £2,000 £2,000 £13,750

Витрати
Прямі витрати

Матеріали £0 £0 £0 £0 £0 £0 £960
Прямі трудові витрати £0 £0 £0 £0 £0 £0 £600

Доставка / поштові витрати £0 £0 £0 £0 £0 £0 -£60
Маркетинг £0 £0 £0 £0 £0 £0 £500

Загальна сума прямих витрат £0 £0 £0 £0 £0 £0 -£2,120

Накладні витрати
Зарплата -£1,000 -£1,000 ■£1,000 £1,000 -£1,000 £1,000 £1,000

Оренда офісу / магазину -£700 -Є700 £700 £700 -£700 ■■£700 -£700
Програмне забезпечення

/веб-сервіс -£15 -£15 -£15 -£15 -£15 -£15 ■£15
Телефон -£50 £50 -£50 £50 -£50 -£50 £50

Комунальні послуги -£50 ■■£50 ■£50 -£50 -£50 -£50 -Є50
Транспортні витрати -£200 •£200 -£200 -£200 -£200 £200 -£200

Друк -£15 -£15 -£15 £15 -£15 -£15 £15
Оренда обладнання £25 -£25 £25 -£25 -£25 £25 £25

Бухгалтерські послуги £75 -£75 -£75 -£75 -£75 -£75 -£75
Юридичні послуги -£40 -£40 £40 £40 £40 £40 -£40

Страхування £15 -£15 -£15 -£15 -£15 -£15 -£15
Ремонт / технічне обслуговування -£20 -£20 -Е20 -£20 -£20 £20 £20

Канцелярські товари -£15 -£15 ■£15 -Е15 -Е15 -£15 -Е15
Поштові витрати £15 -£15 £15 -£15 -£15 £15 -£15
Банківські збори -£5 -£5 -£5 -Е5 £5 -£5 -£5

Навчання та розвиток £50 £50 -Е50 -Є50 ■■£50 -£50 •£50
Інше -£30 £30 -£30 -£30 £30 ■ЄЗО £30

Загальна сума накладних витрат -£2,320 £2,320 -£2,320 £2,320 -£2,320 £2,320 -£2,320

Капітальні витрати
Транспортні засоби £0 £0 £0 £0 -£4,000 £0 £0

Устаткування та обладнання £0 £0 •■£1,000 £0 £0 £0 £0
Комп’ютери та інші IT £0 £0 £0 £0 -£3,000 £0 £0

Загальна сума
капітальних витрат £0 £0 -£1,000 £0 •■£7,000 £0 £0

Витрати і нарахування
на фінансування

£0 £0 £0Погашення кредитів виплати £0 £0 £0 £0
Відсоткоаінарахування 

(одержані)
==»» 1

£0 £20 £23 £15 £36 ST 8 £17

Загальна сума витрат
на фінансування £0 £29 £23 £15 £36 £18 £17 J

Загальна сума витрат -£2,320 -£2,291 -£3,297 -£2,305 -£9,284 -£2,302 -£4,423
Чистий грошовий потік £11,430 -£2,291 -£3,297 £8,445 -£7,284 -£302 £9,327
Початковий баланс £0 £11,430 £9,139 £5,842 £14,287 £7,003 £6,701
Кінцевий баланс £11,430 £9,139 £5,842 £14,287 £7,003 £6,701 £16,028

Сер 16 Вер 16 Жов 16 Лис 16 Гру 16 Загалом Рік 1 Рік 2 РікЗ
Assumed Assumed

% chanqe Amount % change Amount
£3.000 £3,000 £3,000 £3.000 £3,000 £18,000 10% £19.800 25% £24,750
£2 000 £2,000 £2,000 £2,000 £.2,000 £18,000 50% £27,000 25% £33,750

£0 £700 £700 £700 £700 £2,800 0% £2,800 25% £3,500
£0 £0 £8,750 £0 £0 £26,250 0% £0 0% £0
£0 £0 £0 £0 £0 £8,750 0% £0 0% £0
£0 £0 £0 £0 £0 £5,000 0% £0 0% £0

£5,000 £5,700 £14,450 £5,700 £5,700 £78,800 £49,600 £62,000

£960 ■■£960 •£960 £960 -£960 ■£5,760 5% ■£6,048 5% -£6,350
£600 £600 £600 £600 -£600 -£3,600 5% £3,780 5% £3,969

£60 -£60 -£60 £60 -£60 -£360 5% ■•£378 5% -£397
£500 £500 ■■£500 £500 ■£500 £3,000 5% £3,150 5% -£3,308

-£2,120 -£2,120 -£2,120 £2,120 -£2,120 -£12,720 -£13,356 -£14,024

£1,000 -£1,000 -£1,000 £1,000 £1,000 £12,000 5% -£12,600 5% -£13,230
-Є700 ■£700 -Є700 £700 £700 -£8,400 5% ■28,820 5% -£9,261

£15 -£15 -£15 £15 -£15 -£180 5% -£189 5% -£198
-£50 £50 £50 £50 -£50 -£600 5% -£630 5% -£662
£50 ■•£50 £50 £50 £50 -£600 5% -£630 5% -£662

-£200 -£200 -£2оо ■■£200 £200 -£2,400 5% -£2,520 5% -£2,646
-£15 £15 £15 £15 -£15 -£180 5% -£189 5% -£198
£25 -£25 -£25 £25 -£25 -£300 5% -£315 5% -£331
£75 -£75 -£75 £75 £75 -£900 5% -£945 5% -£992
£40 £40 -£40 £40 £40 -£480 5% -£504 5% -£529
£15 -Е15 -Е15 £15 -£15 -£180 5% -£189 5% -£198
£20 -£20 -£20 £20 -£20 -£240 5% -£252 5% -£265
£15 -£15 £15 £15 -£15 -£180 5% -£189 5% ■■£198
-Е15 -£15 -Е15 -£15 -£15 £180 5% -£189 5% -£198

£5 -£5 £5 -£5 -£5 -£60 5% -£63 5% -£66
£50 £50 -£50 £50 £50 ■■£600 5% -£630 5% -£662
£30 £30 -£30 ■£30 -£30 £360 5% ■•£378 5% -£397

-£2,320 £2,320 -£2,320 £2,320 ■•£2,320 £27,840 -£29,232 -£30,694

£0 £0 £0 £0 £0 £4,000 -£1,000 -£1,000
£0 £0 £0 £0 £0 -£1,000 £0 £0
£0 £0 £0 £0 £0 -£3,000 -£2,000 £2,000

£0 £0 £0 £0 £0 -£8,000 -£3,000 -£3,000

£0 -£400 £400 £400 £400 -21 600 £3,400 ro.l
£40 £42 £44 £68 £70 £402 £871 £916

£40 £358 £356 £332 £330 -£1,198 £2,529 £916

£4,400 -£4,798 -£4,796 -£4,772 -£4,770 -£49,758 -£48,117 -£46,802
£600 £902 £9,654 £928 £930 £29,042 £1,483 £15,198

£16,028 £16,628 £17,530 £27,184 £28,112 £0 £29,042 £30,525
5’16,628 £17,530 £27,184 £28,112 £29,042 £29,042 £30,525 £45,723

www.nesta.org.ukЯк взаємодіяти з клієнтами та забезпечити сталість бізнесу

http://www.nesta.org.uk


зо
ПЕРШ. НІЖ
РУШИТИ ДАЛІ Інформація та приклади в цій частині посібника 

навчили вас взаємодіяти з клієнтами, планувати 
комунікативну стратегію та аналізувати фінансові 
аспекти вашого бізнесу. Підіб’ємо підсумок:

маркетинговий мікс с описує ключові аспекти, які 
варто брати до уваги, щоб налагодити контакт 
із клієнтами. Сім компонентів маркетингу — це 
товар, місце, ціна, просування, люди, процес і 
фізичне середовище.

Ви можете розробити маркетинговий план 
і на основі нього підготувати комунікативну 
стратегію, щоб забезпечити максимальний вплив 
тієї інформації, яку ви надаєте.

Методика фінансового моделювання 
підкреслює ключову роль фінансів в управлінні 
бізнесом. Цей інструмент дасть вам змогу 
передбачити можливі проблеми і убезпечити 
ваш бізнес від збитків.

Схема руху коштів допоможе вам зрозуміти 
структуру надходжень і витрат у бізнесі. Завдяки 
цьому ви зможете контролювати фінанси вашого 
підприємства і розвивати стійкий успішний 
бізнес, що відповідатиме вашим прагненням.

Тепер у вас є основні інструменти, щоб сформувати 
свій бізнес, описати і пояснити, як він працює, та 
керувати ним. Але це лише початок шляху — тепер ці 
знання треба застосувати!

У розділі «Що далі?» першої частини посібника ви 
знайдете інформацію про різні організаційно-правові 
форми підприємств, а також перелік організацій, які 
можуть допомогти вам у створенні власної справи.

Як взаємодіяти з клієнтами та забезпечити сталість бізнесу


