
Серед основних стратегічних завдань парку виділено наступні:
Рекреаційно-туристичне впорядкування існуючих еколого- 

освітніх шляхів та розробка і облаштування нових освітніх 
тематичних та кваліфікованих (для активного туризму) шляхів.

Розбудова інформаційно-освітньої та рекреаційно- 
відпочинкової інфраструктури на території парку.

Покращення доступу та популяризація основних 
природничих та історико-культурних атракцій парку.

Розробка пропозицій та інфраструктурне забезпечення 
обслуговування транзитного туристичного руху Північноподільського 
регіону.

Створення маркових екотуристичних і культурно- 
етнографічних туристичних продуктів.

Розширення пропозицій платних послуг за обслуговування 
відвідувачів парку.

ОСОБЛИВОСТІ МАРКЕТИНГОВИХ ІНТЕГРОВАНИХ
КОМУНІКАЦІЙ НА РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ

Лілія Іванова
Львівський державний університет фізичної культури, м. Львів 

Ольга Вовчанська
Львівський торговельно-економічний університет, м. Львів

Концепція маркетингу в туризмі носить більше, ніж будь-де, 
цілісний і загальноохоплюючий характер. Туризм є не тільки 
економічним, але одночасно соціальним, культурним, економічним і 
політичним явищем. Виходячи з цього, маркетинг в туризмі необхідно 
застосовувати з максимальним врахуванням усіх цих факторів. За 
таких умов він повною мірою відображатиме інтереси як туристичних 
підприємств, так і споживачів.

Загальновідомо, що розвиток туризму на певній території 
дозволяє активізувати ділову активність у багатьох суміжних галузях. 
Цим повинні активно користатись представники місцевих органів 
влади і територіальних громад і активізовувати заходи промоції
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наявних туристичних ресурсів. Для цього можуть використовуватись 
відповідні виставки і ярмарки, місцева преса, можливості Інтернет 
мережі. Дієвим засобом просування туристичних ресурсів можуть 
слугувати конкурси інвестиційних проектів, пов’язаних Я 
використанням наявних туристичних ресурсів територіальних громад 
заповідних зон.

На сьогоднішній день є безліч факторів, що ускладнюють 
діяльність підприємств туристичної галузі, серед основних - тривалі 
спадні тенденції в економіці, складна політична ситуація в країні, 
військові дії у її східних регіонах, різке погіршення добробуту 
громадян. Тому туристичні компанії приділяють все більшу увагу 
такій маркетинговій діяльності, яка дозволить їм не тільки вистояти в 
складних соціально-економічних умовах, але і переконати своїх 
постійних («напрацьованих») клієнтів, що про них не забули, 
пропонуючи їм якісно нові туристичні продукти.

Для створення і утримання позитивного іміджу серед 
споживачів, закріплення здобутих позицій на ринку туристичних 
послуг туристичні компанії все більшу увагу приділяють 
маркетинговим комунікаціям.

Маркетингові комунікації є одним з основоположних
інструментів маркетингу, оскільки саме за їх допомогою здійснюється 
бажаний вплив на свідомість і поведінку споживача.

Маркетингова комунікація - це механізм передачі адресатам 
комунікаційної політики (споживачам, контактним аудиторіям, 
постачальникам, маркетинговим посередникам, органам державного 
управління) інформації про діяльність компанії.

Туристична компанія функціонує в середовищі, яке пронизане 
складною системою комунікацій: воно контактує зі своїми клієнтами, 
банками, страховими компаніями, виробниками туристичних послуг, 
різними контактними аудиторіями. Ці зв’язки носять 
різноспрямований і перехресний характер, у зв’язку з чим завдання 
туристичної компанії полягає у формуванні та підтримці образу 
пропонованих туристичних продуктів і фірми як організації в очах 
громадськості і своїх клієнтів.

Серед найважливіших способів здійснення маркетингових 
комунікацій туристичними компаніями виділяють [1,2]:

- рекламу - будь-яку платну форму неособистого 
представлення і просування ідей, товарів і послуг певним
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■клаМОДавцем серед цільової аудиторії, яка здійснюється переважно
1 .л засоби масової інформації;чере-*

_ стимулювання продажу - комплекс короткострокових акцій, 
прямованих на стимулювання покупки або апробацію продукту;

_ зв’язки з громадськістю (Public Relations (PR)) - різні 
програми і акції, направлені на формування, просування і підтримку 
позитивного іміджу компанії та її продуктів

- прямий маркетинг - використання різних засобів зв'язку 
(пошти, факсу, телефону і т.п.) для прямого впливу на реальних і 
потенційних споживачів.

- особисті продажі - безпосередня взаємодія з реальними або 
потенційними споживачами товару, консультації, отримання 
замовлення і продаж продукту.

За сприятливих зовнішніх умов і успішної діяльності 
туристичної компанії важливо не зосереджувати увагу на одному типі 
маркетингових комунікацій, а постійно здійснювати комбінування 
різних їх способів. Проте в умовах кризи туристичні компанії 
вимушені здійснювати свою комунікаційну політику з дуже і дуже 
обмеженим бюджетом. У цьому випадку доцільно зосередитися на 
зв’язках з громадськістю та синтетичних маркетингових комунікаціях, 
до яких прийнято відносити участь у виставках і ярмарках.

Зв’язки з громадськістю (PR-діяльність) - важливий інструмент 
маркетингу, що досить довго вважався другорядним. Але за 
допомогою зв’язків з громадськістю можна суттєво впливати на 
громадську думку, причому меншими витратами порівняно з 
рекламою. Тим більше, що практики і фахівці туристичного бізнесу 
одностайно стверджують, що споживач набагато прихильніше 
сприймає цікаву статтю, радіорепортаж, емоційні розповіді фахівців 
або очевидців, ніж рекламний ролик. Просуваючи свою інформацію 
через засоби PR-діяльності, туристична компанія не оплачує час і 
місце за існуючими рекламними розцінками, а оплачує тільки роботу 
персоналу ЗМІ, фактично оплачуючи ідею журналіста чи режисера.

Найчастіше туристичні компанії використовують такі напрями 
PR-діяльності як робота з ЗМІ, проведення семінарів, організація 
ознайомчих поїздок для співробітників туристичних агентств, робота з 
різними інформаційними службами. Важливим є постійний пошук 
нових форм PR- активності.

PR-діяльність стане ефективнішою у поєднанні з іншими
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способами маркетингових комунікацій - функціонування зручного 
інформаційного сайту, реклама на туристичних порталах, Інтернет. 
маркетинг, телефонний маркетинг, адресне поштове розсилання тощ0

Ще один інструмент маркетингових комунікацій, що займає 
особливе і важливе місце серед інструментів сучасного туристичного 
маркетингу є виставки. Перевагою виставкових заходів є те, що вони 
надають можливість туристичному підприємству великі можливості 
одночасного розповсюдження і отримання широкого спектру 
економічної, організаційної, технічної, комерційної та іншої 
інформації за відносно низьких витрат.

Участь у роботі виставок - активний та потужний засіб 
формування маркетингових комунікацій туристичних підприємств. 
Загалом туристична виставка - це складний комплекс прийомів та 
засобів, що відображають основні елементи маркетингових 
комунікацій - рекламу, особистий продаж, стимулювання збуту, 
зв’язки з громадськістю.

Щорічно в Україні відбувається такі туристичні виставкові
заходи:

1) Міжнародна виставка-ярмарок «ТурЕКСПО» у Львові 
(проводиться з 1996р.),

2) Міжнародна виставка-ярмарок «Турєвроцентр-Закарпаття» 
в Ужгороді (проводиться з 2002 р.),

3) Міжнародна туристична виставка «Чорноморська Одисея. 
Туризм. Спорт. Відпочинок» в Одесі (проводиться з 1995 р.) та ін. [3].

Виходячи на регіональний і/або міжнародний ринок туристичні 
компанії зустрічаються з сильною конкуренцією і для успішної 
діяльності їм необхідно використовувати сучасні методи маркетингу, 
при цьому гнучко і оперативно використовуючи інтегровані 
маркетингові комунікації.

Інтегровані маркетингові комунікації - це концепція планування 
маркетингових комунікацій, яка виходить з необхідності оцінки 
стратегічної ролі її окремих напрямків (реклами, стимулювання збуту, 
РЯ та ін.) і пошуку оптимального їх поєднання для забезпечення 
чіткості, послідовності і максимізації дії комунікаційних програм за 
допомогою інтеграції всіх дискретних звернень. За своєю суттю, 
процес інтеграції - це створення системи раціональних взаємозв’язків 
для вирішення певних завдань. їх правильна інтеграція дає можливість 
синергічного зв'язку і посилення дії один одного.
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Інтегровані маркетингові комунікації (ІМК) на ринку 
ристичних послуг найчастіше базуються на наступних принципах:

1) ІМК починаються з вивчення сприйняття споживачів, далі 
рансформу*°ться в певне відношення до послуги або фірми, тому

рекламна комунікація є найважливішою складовою при 
позиціонуванні туристичної послуги або туристичної компанії;

2) ІМК інтегрують стратегії маркетингу і реклами - рекламні 
стратегії повинні бути прямим продовженням маркетингових, і тоді 
така інтеграція призводить до певної конкурентної поведінки 
туристичної компанії, спрямованої на отримання конкурентних 
переваг, як внутрішніх, так і зовнішніх;

3) ІМК координують всі комунікації бізнесу, а відсутність 
контролю над комунікаціями на різних рівнях управління призводить 
до ситуації, коли імідж туристичної компанії сприймається 
неоднозначно, тобто повинна існувати єдина лінія відповідальності за 
всі повідомлення, що відправляються фірмою на цільовий ринок (від 
зовнішнього вигляду офісу до прайс-листів на пропоновані 
турпродукти);

4) ІМК орієнтовані не тільки на інформування цільового ринку, а 
й на встановлення зворотного зв’язку зі споживачами, - каналу довіри, 
тому компанія, яка використовує всі можливі комунікаційні 
інструменти (стимулювання збуту, акції Public Relations, комунікації в 
місцях продажу), стає більш ефективною;

5) використання ІМК дозволяє планувати комунікації по 
відношенню до різних сегментів цільового ринку, щоб вони точніше 
відповідали характеристикам окремих споживачів.

При використанні концепції традиційного маркетингу, 
різноманітні комунікації туристичної компанії з ринками часто не 
узгоджені, що призводить до відправки на ринок повідомлень, не 
орієнтованих один на одного. У порівнянні з цим, використання ІМК 
дозволяє уникнути цієї проблеми і встановлює контакт зі споживачем, 
що своєю чергою дозволяє здійснювати двосторонній діалог між 
надавачем туристичної послуги і споживачем. ІМК дозволяють 
створювати комунікації на «замовлення», які відповідають окремим 
групам споживачів. За таких умов туристичні компанії не тільки 
створюють продуктивні зв’язки зі споживачами, але і економлять на 
промоції своїх послуг і не витрачають великі кошти на масовий і 
інтегрований маркетинг.
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Концепція ІМК дозволяє узгодити всі види комунікацій на ринку 
туристичних послуг, а не концентрувати увагу на використанні 
окремих, нескоординованих маркетингових комунікацій.
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Туристичні агентства, які діють на ринку туристичних послуг 
України, на сьогоднішній день, здійснюють вагомий вклад у розвиток 
туристичної галузі країни. Основними напрямками діяльності є 
достовірне інформування туриста, просування та продаж 
туристичного продукту.

У сфері туризму, туристичними агентами називають юридичні 
особи, створені згідно із законодавством України, а також фізичні 
особи - суб'єкти підприємницької діяльності, які здійснюють 
посередницьку діяльність з реалізації туристичного продукту 
туроператорів та туристичних послуг інших суб'єктів туристичної 
діяльності, а також посередницьку діяльність щодо реалізації 
характерних та супутніх послуг.

В останні роки зареєстрованих туристичних агенств у Західному 
регіоні України становить 12,5% від загальної кількості
зареєстрованих туристичних агенств, що є високим показником серед
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