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"Сучасні особливості Інтернет-брендингу в Україні"
Сучасний світ дуже швидко змінюється, і маркетинг трансформується
разом із ним. Щоб досягти довгострокового збільшення продажів і виділитися серед конкурентів, необхідним є брендинг в Інтернеті. Поки що
лише окремі фахівці виділяють Інтернет-брендинг як окремий інструмент
маркетингу. Це пояснюється тим, що традиційний брендинг існує близько
100 років, Інтернет як масове явище – менше 20, а про брендинг в Інтернеті
стали говорити лише останніми роками, коли мережа набрала значної
кількості користувачів, чисельність яких у світі наближається до двох мільярдів.
Тому тема на сьогодні є актуальною і своєчасною.
Метою цієї статті є теоретичне обґрунтування особливостей Інтернетбрендингу в Україні, для досягнення якої були поставлені та вирішені такі
завдання:
проаналізовано та уточнено сутність поняття "Інтернет-брендинг";
узагальнено категорії та види брендингу в Інтернеті;
висвітлено переваги, недоліки та помилки Інтернет-брендингу;
проаналізовано динаміку електронної комерції в Україні.
У процесі обґрунтування сучасних особливостей Інтернет-брендингу
та необхідності його використання в сучасному маркетингу українських
підприємств було обґрунтовано сутність предметного поняття. Так, під
Інтернет-брендингом у роботі пропонується розуміти комплекс маркетингових заходів, спрямованих на створення, просування та розвиток торгової марки через мережу Інтернет з метою створення позитивного іміджу
підприємства та його прибуткової діяльності.
У роботі було зроблено висновок про те, що Інтернет-брендинг – це
складний процес, який на сьогодні більш ефективний, ніж традиційний
брендинг. Інтернет-брендинг по праву стає самостійною маркетинговою
технологією сучасного підприємства. Традиційний брендинг уже міцно
увійшов до арсеналу сучасних маркетологів і топ-менеджерів компаній,
у той час як Інтернет-брендинг лише розвивається на українському ринку.
Тому набула подальшого розвитку наукова обґрунтованість особливостей
Інтернет-брендингу в Україні, що може бути основою для сприяння більш
ефективному залученню компаній до використання Інтернет-брендингу,
а також недопущенню розповсюджених помилок у процесі залучення

споживачів, зміцненню конкурентоспроможності компаній та збільшенню
прибутковості їхньої діяльності.
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