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ВСТУП
Одна з характеристик сучасного світу, що впливає буквально на всі сфери нашого
життя (від вибору цукерок до країни проживання) – надважлива роль маркетингу.
Він – у моделі поведінки політка, і у рекомендаціях фармацевта. Він в профілях
цікавих нам людей в соціальних мережах, і в ароматі свіжої кави, що відчуваємо,
проходячи повз маленьку кав’ярню. Він є там, де ми, навіть і не очікували. Він
управляє процесами і, відверто кажучи, управляє нашою поведінкою. Це треба
усвідомити і прийняти.
А ще одна характеристика сучасності – мобільність людей завдяки розвитку
технологій. Широченне інформаційне поле, доступний транспорт, мобільні бізнеси,
технології зв’язку,– все це дозволяє людям більш легко не лише дізнаватись про нові
місця в країні, регіоні, світі, а й відвідувати їх. І, навіть, змінювати місце проживання.
Все менше залишається людей, які народились, виросли і все життя прожили в
своєму селі, місті, країні. Люди їздять на навчання, у відпустки, відрядження, або
переїжджають жити та вести бізнес – в нові для себе місця.
І ось саме тут криється причина виникнення та все більше зростаючого в масштабах
явища – територіальний брендинг та маркетинг.
Населені пункти, території – вимушені діяти за законами часу та боротись за
своє краще місце серед конкурентів. Саме так – конкурентів. Території та населені
пункти конкурують в боротьбі за:
- кількість та якість населення, що забезпечує якість існування самого міста, села;
- потоки туристів, що забезпечують робочі місця в сфері гостинності;
- приваблення бізнесу, що дозволяє наповнювати бюджет та покращувати умови
проживання населення;
- надходження інвестицій, що допомагають розвивати регіони, міста.
Україна не стала винятком у загальносвітовій тенденції – люди мігрують із сіл –
в міста, з міст – у великі, відомі міста, з України – в країни з кращою економікою,
культурою.
Тож якщо ми вже у грі – ми повинні грати за її правилами. І ми віримо, що
розвиваючи бренди українських громад та територій – можемо покращити їх
привабливість, розвинути потенціал (як людський, так і природній, фінансовий)
і скорегувати міграційний рух з окраїн до центру. За допомогою брендингу та
маркетингу територій допомогти адміністраціям забезпечити більш якісні умови
для місцевих мешканців, аби вони залишались на рідній землі, відчуваючи, що
можуть тут реалізувати себе та прожити цікаве життя.
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ТЕОРІЯ
Позиціонування території – Відправна точка у формуванні бренду. На

основі виявлених переваг та ідентичності території визначається її особливе місце
та роль серед інших територій.
Імідж території – для території це, перш за все, – її ідентичність. Особливі

риси, з якими вона асоціюється у аудиторій. Іноді складається так, що існуюча
ідентичність не є благоприємною для використання в маркетингу. Тоді варто або
створити/знайти іншу ідентичність, або провести ряд дій для переосмислення її і
перетворення на позитивну в очах аудиторій (наприклад, Чорнобиль багато років
асоціювався лише з трагедією. Хоча на сьогоднішній день – це приваблива точка на
мапі України для великої аудиторії туристів – бачимо, як одна і та ж історія території
в різні роки та при різних подачах може бути як негативною, так і позитивною).
Бренд території – це сукупність ідентичності території, її іміджу, цінностей,

моделі поведінки. Бренд формує емоційний зв’язок з аудиторіями. Це обличчя та
характер території. Він підтримує імідж діями, комунікацією в рамках маркетингової
діяльності.
Маркетинг території – сукупність дій з просування бренду, спрямованих на

донесення цінностей, меседжів бренду до аудиторій, на досягнення цілей розвитку
території.
Маркетингова стратегія – загальний план дій на шляху до поставленої

мети. Стратегія через досягнення глобальних цілей визначає вектори руху, головні
пріорітети. Маркетинговий план, в свою чергу, – сукупність конкретних операційних
цілей та тактичних дій для їх досягнення, алгоритми та терміни виконання конкретних
задач.
Маркетингова комунікація – комплекс дій з донесення до аудиторій

зрозумілих меседжів бренду в рамках маркетингової стратегії. Комунікація визначає
зміст інформації, спосіб її вираження та подачі, а також канали комунікації з
аудиторіями.
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МЕТОДОЛОГІЯ
Оскільки маркетинг територій – це спеціалізована діяльність, що застосовується
на території з метою створення, підтримки чи зміни про неї думок, намірів і (або)
поведінки суб’єктів, як вже існуючих і діючих на даній території, так і її потенційних
споживачів, то першим завданням для формування стратегії необхідним є
дослідження.
Для формування Маркетингових стратегій команда опиралась на уже сформовану
стратегію розвитку області.
Завданням для маркетологів та соціологів було проявити та вивчити унікальність
території та громади, на основі якої буде будуватись майбутній бренд.
Маркетинг територій здійснюється спільно мешканцями, бізнес-спільнотою та
органами управління територією як всередині, так і за її межами і орієнтований
як на суб’єктів, зовнішніх по відношенню до території, так і на населення самої
території, включаючи юридичних осіб, що здійснюють свою діяльність у сферах,
значущих для розвитку території. Для вивчення актуального запиту на покращення
внутрішньої атмосфери, що є значущим фактором для прийняття своєї території
місцевими жителями, для розвитку бізнесу та приваблення інвестицій чи туристів,
було проведено ряд зустрічей та узагальнення результатів досліджень. У результаті
визначено ключові точки для трьох основних стейкхолдерів маркетингу території:
мешканців, бізнесу, влади.
На основі пріоритетів визначених у процесі досліджень формується маркетинговий
план, що складається з чотирьох важливих етапів. Як правило, в процесі розробки
маркетингової стратегії розвитку території формується логічна послідовність
реалізації маркетингових стратегій регіону:
- підвищення привабливості території для бізнесу за рахунок розвитку
інфраструктури;
- зростання привабливості для населення;
- посилення привабливості регіону для фахівців;
- формування і поширення позитивного іміджу.
Тобто, реалізовувати Маркетингову стратегію слід з середини на зовні.
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ЕТАПИ РОБОТИ НАД БРЕНДОМ.
1. Експедиція №1 в ОТГ

Основний етап збору інформації та заглиблення в контекст. Робочі зустрічі та
воркшопи не завжди дають повне розуміння ситуації в громаді, її атмосфери. Тому
команда спілкувалась із мешканцями, адміністрацією, бізнесом за межами робочих
зустрічей.
Також було проведено анкетування представників всіх нселених пунктів ОТГ.
2. Етап обробки інформації

Зібрані дані з різних джерел систематизовані та підведені підсумки роботи в
Експедиції. На даному етапі сформованоя розуміння громади, її перспектив та
унікальності, яку можна робити основою побудови бренда.
3. Етап концептуалізації

Формування концепту маркетингового розвитку, позиціонування громади.
Креативний етап, на якому безпосередньо командою створено концепцію бренду,
а потім і концепція айдентики. Розроблені варіанти для узгодження з громадою.
4. Етап онлайн консультування та затвердження

Проводено в робочій групі у мережі Фейсбук, до якої могли приєднатись та
висловлювати свої коментарі всі бажаючі представники громади.
Узгоджено позиціонування та концепція бренду
5. Етап візуалізації бренду.

Розроблено візуальний образ, варіанти для обговорення.
6. Обговорення та голосування

Проводилось у робочій групі онлайн із залученням громад через учасників
групи. Після цього кінцевий варіант логотипу та айдентики затверджено міською
адміністрацією.
7. Маркетингова стратегія

Після узгодження візуальної складової бренду на основі досліджень та з
урахуванням “Стратегії розвитку Лиманської об’єднаної територіальної громади до
2025 року” створена ця маркетингова стратегія.
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ДОСЛІДЖЕННЯ
Опис території

Територіальна одиниця

Лиманська ОТГ

Населення

42 871 особа (2018 рік)

Область

Донецька

Особливості розташування

Знаходиться на стику 3 областей: Донецької,
Луганської, Харківської.

Карта
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Історія

Офіційно дата заснування Лиману – 1667 рік
Проте, існує також точка зору, що рік заснування –
пізніше на 100 років. Недостатність документальних
підтверджень на даний момент не дає можливості
зупинитись на одній даті.
Лиман багато років стояв на дорозі турок і татар і
у ньому постійно точилися бої. Кожного разу наші
предки відбудовували з руїн Слободу Лиман.

Найвизначніші факти

Будівництво залізничної лінії Льгов-Лиман у 19101913 роках стало історичною віхою у його житті.
Саме дякуючи залізниці, забита слобідка за 30 років
перетворюється в найкрупнішу залізничну станцію
колишнього СРСР і у північні ворота індустріального
Донбасу.
У 50-х роках звели першу чергу найбільшого у
майбутньому в Європі заводу силікатної цегли.
У липні 2015 року за ініціативою депутатів міської
ради створено Краснолиманську міську об’єднану
територіальну громаду. На сьогодняшній день
Лиманська міська ОТГ найбільша об’єднана громада
в Україні. До її складу входять 40 населених пунктів,
в яких проживає 42871 чол. Площа громади —
1209,75 квадратних кілометрів.

Відомі особистості

Лиманська земля зростила велику когорту
державних, політичних та військових діячів,
визначних людей. 15 героїв Радянського Союзу,
9 героїв Соціалістичної праці, 3 повних кавалерів
Ордену Слави.
А дякуючи нашому зоряному синові – двічі герою
Радянського Союзу, льотчику-космонавту Л.Д.
Кизиму (тричі бував у космосі у званні командира
корабля), про невеличке місто на Донеччині – Лиман
знає весь світ.

8

Природа

Рослини
На території
знаходиться 40 тис.
га. лісів, частина
Національного
природного парку
«Святі гори», заповідник
«Крейдяна флора»,
багато заказників сотні
озер і озерець, річка
Сіверський Дінець,
близько 200 баз
відпочинку і оздоровчих
таборів, санаторійпрофілакторій
“Щуровський”.

Звірі
В мисливських
угіддях державного
підприємства
«Лиманське лісове
господарство»
нараховано:
лосей - 11;
оленів благородних - 12;
оленів плямистих - 8;
косуль - 325;
кабанів - 14;
вовків - 7;
лис - 34;
куниць - 57;

Дуби.

білок - 17;

Сосни.

бобрів - 98;
видр - 11;
зайців - 156;
норок - 55;
фазанів - 185;
сірих куропаток - 44.

Унікальність

«Блакитні озера»
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Ландшафт
Візитною карткою
туристичної Ліманщини
є так звані «Блакитні
озера» – рукотворні
кар’єри з видобутку
піску, які в процесі
розробки заповнилися
грунтовими водами.
Чиста і прозора
вода разом з білим
піском створює ефект
«блакитної води», що і
дало назву озерам.

Промисловість/бізнес

ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ТРЕСТ “ДОНБАСТРАНСБУД”
КРАСНОЛИМАНСЬКИЙ ПІСЧАНИЙ КАР’ЄР
(Видобуток піска)
КОМАНДИТНЕ ТОВАРИСТВО “ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “СТРОНГКОМ”
(Видобуток піска)
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ПОЛІМІН-ДОНБАС”
ВХОДИТЬ ДО СКЛАДУ ГРУПИ КОМПАНІЙ
“ФОМАЛЬГАУТ”
(виробництво сухих будівельних сумішей)
Найвизначніші
підприємства

ТОВ “ВСЕСТО”
(відомий виробник домашніх солінь і салатів з
овочів, морської капусти та грибів)
ТОВ “КРАСНОЛИМАНСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ
ЗАВОД”
(виробництво готових кормів для тварин, що
утримуються на фермах)
ТОВ “ЛЕМАН-БЕТОН”
(виробництво будівельних виробів з бетону)
ТОВ “ЧАЙКА”
(виробництво борошна, хліба та хлібобулочних
виробів)

Домінуюче

Головними областями народного господарства
регіону є залізничний транспорт (10 підприємств з
6,5 тис. працівників) та агропромисловий комплекс
— 15 сільськогосподарських підприємств та 74
фермерських господарства з 2,5 тис. працівників.
Бюджетоутворюючі підприємства — 15
підприємств залізничного транспорту.
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Культура

Загальна інформація
Домінуюче

На території громади функціюють: 24 клубних
заклади, 23 бібліотеки, школа мистецтв,
міський народний краєзнавчий музей.

Пам’ятки

Загальна інформація

У Лиманському районі Донецької області на обліку
перебуває 54 пам’ятки історії.
Пам’ятник Леоніду Денисовичу Кизиму.
Братська могила радянських воїнів – 39шт.

Домінуюче

Храм Свято Григорівський.

Освіта

Загальна інформація

Домінуюче

На території громади функціюють: 21 школа, 13
дошкільних навчальних заклади, Центр позашкільної
роботи, професійно-технічне училище
Лиманська філія Українського державного
університету залізничного транспорту
Лиманський медичний коледж Донецького
національного медичного університету

Спорт

Загальна інформація

ФСК “Локомотив”, 25 метровий басейн, ДЮСШ, 27
спортивних залів, 32 спортмайданчики.
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КОРОТКА ХАРАКТЕРИСТИКА ГРОМАДИ

На початку ХХІ століття формувалася Північнодонбаська агломерація з центром
в м. Краматорськ, що знаходиться на відстані 44 км автошляхами від м. Лиман, яка
охоплювала територію з населенням 44100 осіб (2014р.) В цю агломерацію крім м.
Лиман входили також Слов’янськ, Святогірськ, Дружківка та інші міста.
У липні 2015 року за ініціативою депутатів міської ради створено Краснолиманську
міську об’єднану територіальну громаду. У лютому 2016 року, згідно Постанови
Верховної Ради України від 04.02.2016р. м. Красний Лиман перейменовано у місто
Лиман. Краснолиманська міська ОТГ була перейменована у Лиманську міську ОТГ.
Лиманщину називають легенями індустріального краю, бо на її території
знаходиться 40 тис. га. лісів, частина Національного природного парку «Святі
гори», заповідник «Крейдяна флора», багато заказників, сотні озер і озерець, річка
Сіверський Дінець, близько 200 баз відпочинку і оздоровчих таборів, санаторійпрофілакторій “Щуровський”, заповідник «Крейдова флора».
Станом на 01.07.2017 р. Лиманська ОТГ – у групі 15 найкращих серед 366 об’єднаних
територіальних громад України за рейтингом Міністерства регіонального розвитку.
По показнику «Власні доходи на одного мешканця» – 20 місце, «Рівень дотаційності
бюджету» – 49 місце, «Капітальні видатки на одного мешканця» – 52 місце, «Питома
вага видатків на утримання апарату управління» – 26 місце.
Лиманська міська рада в мережі Інтернет представлена офіційним сайтом: В
соціальній мережі Facebook створенj та супроводжується дві сторінки Лиманської
міської ради.
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РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ
Загальна інформація

• ОТГ – найбільша в Україні;
• 2015 – рік об’єднання;
• населення 42 871 (2018);
• Знаходиться на стику трьох областей: Донецької, Луганської, Харківської;
Географія

• Легені донбасу

Великий рекреаційний ресурс (+)

					

Потенціал для побудови іміджу (+)

• Голубі озера		

Головний магніт (+)

• Один з найбільших залізничних вузлів
					

Стабільне і велике наповнення бюджету (+)

					

Робочі місця (+)

• Близкість до бойових дій
					

Зупинка потоку з окупованих територій (-)

					

Складність в просуванні для нової аудиторії (-)

Природа

Рослини

Звірі

Ландшафт

40 тис. га. лісів.

Лосі, олені, косулі.

Частина Національного
природного парку «Святі
гори».

Домінують:

Кабани.

Дуби.

Вовки.

Сосни.

Бобри.

Заповідник «Крейдяна
флора».

Зайці.

Багато заказників.

Фазани.

Сотні озер, р. Сіверський
Дінець.
Близько 200 баз
відпочинку, таборів,
санаторій “Щуровський”
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Історія

• Засновано козаками рік заснування – дискусійне питання;
• Розквіт міста: завдяки побудові залізниці;
• Місце постійних боїв з турками, татарами;
• Найцікавіші історичні пам’ятки:
- Свято-Петропавлівська церква;
- Святогірська лавра;
- Пам’ятник Артему (знаходиться на межі ОТГ, але вважається місцевими
мешканцями “своїм” місцем).
Сучасність

• Депресивний настрій через близкість військових дій;
• Молодь виїжджає в пошуках роботи та інфраструктури для життя,
відпочинку;
• Прийнята стратегія розвитку;
• Стабільність фінансового забезпечення ОТГ (залізниця+);
• Існує (але призупинена робота) багато баз відпочинку;
• Регіональна Конкуренція в інфраструктурі дозвілля:
Слов’янськ – кінотеатр;
Краматорськ – парк;
Дружківка – каток.
Майбутнє

• Відновлення та розвиток туризму – необхідно знайти нову аудиторію;
• Культурний та освітній розвиток населення;
• Створення можливостей для самореалізації молоді;
• Робота над покращенням інвестиційної привабливості:
- бізнес для збільшення робочих місць та бюджету
- сучасне житло та інфраструктура – для забезпечення містян новим
рівнем побуту, задоволення потреб ВПО, притягування талантів в місто
• Безпека громади – зняття соціальної напруги, підвищення відчуття захищеності.
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Асоціації мещканців з містом

Минуле

Сучасне

Майбутнє

Герой Кизим

Озера

Туризм

Силікатний завод

Ліси соснові

Озера

Військові події
(ІІ Світова)

Зелений туризм

Економіка (зростання)

1667 рік заснування

Найбільша ОТГ

Залізнична дорога

Зв’язок транспортний – це зв’язок між людьми.
Пересувні кінотеатри по ОТГ.

Цікаве:

Бюджетна програма навчання для молоді від
адміністрації.

Мрії

• Мільйонний турист;			

• Зелений туризм;

• Лиманський туристичний центр;
• Культурне дозвілля;			

• Пересувний кінотеатр.

Результати анкетування.

(Брали участь мешканці різних населених пунктів ОТГ).
Перше місце, куди б
запросили гостей, які
перший раз приїхали?

ВСЬОГО

133

Ваше улюблене місце?

ВСЬОГО

82

Які
найяскравіші враження
чули від гостей?

ВСЬОГО

88

Що могло б бути
символом
вашої території?

Пріорітетний
вектор розвитку
на 10 років?

ВСЬОГО

108

ВСЬОГО

110

ОЗЕРА

47

ОЗЕРА

41

ПРИРОДА

13

ЛІСИ

27

ЯМПІЛЬ

33

ЯМПІЛЬ

5

ПОВІТРЯ ЧИСТЕ

10

ОЗЕРА

23

РОЗВИТОК
ІНФРАСТРУКТУРИ

29

РОЗВИТОК
ТУРИЗМУ

23

РОЗВИТОК
ЕКОНОМІКИ, НОВІ
ПІДПРИЄМСТВА

20

16

ЛІСИ

7

ЛІСИ

4

ГОСТИННІ ЛЮДИ

8

РІЧКИ

4

СВЯТОГІРСЬК

3

ЗЕЛЕНЕ МІСТО

8

ЗАЛІЗНИЧНИЙ
ВОКЗАЛ

7

НВК

2

ІЛЛІЧІВКА

2

ОЗЕРА

5

ПРИРОДА

4

ПАРК

2

ПАРК

2

ЧУДОВІ

5

ГОСТИННІ ЛЮДИ

3

ПРИРОДА

2

С. ЩУРОВЕ

2

ЛІСИ

4

ПОВІТРЯ

3

ХРАМИ

2

ІНШЕ*

23

ПОЗИТИВНІ

4

ЛАНИ

4

ЩУРОВЕ

2

ТИХЕ МІСТО

3

ГРИБИ

2

ЯРОВЕ

2

РАЙОН ЧИСТИЙ

3

ЛЕЛЕКИ

2

ІНФРАСТРУКТУРА ТА
СТВОРЕННЯ УМОВ
ДЛЯ РОЗВИТКУ
МОЛОДІ

ІНШЕ*

30

ЖАХЛИВІ ДОРОГИ

3

БЕРЕЗИ (СІК)

2

ЕКО НАПРЯМКИ

7

КРАЄВИДИ

2

РІЧКИ

3

ІНШЕ*

22

ІНШЕ*

20

КОЛОССЯ

2

* - в графу “Інше” віднесені всі варіанти відповідей, що з’являлись
у відповідях один раз.

15

ДІТИ

2

ІНШЕ*
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Головні враження від відвідання Лиманської ОТГ

• Гостинні люди;
• Різноманітна, гарна природа, чисте повітря;
• Голубі озера;
• Потужний залізничний вузол (ворота Донбасу);
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АНАЛІТИЧНІ ВИСНОВКИ
Короткий опис ситуації.

Лиманська ОТГ знаходиться у важкому становищі з точки зору політичної ситуації
в країні:
З одного боку населення не так давно відчуло на собі вплив бойових дій. І нинішня
ситуація (близькість лінії розмежування з окупованими територіями) залишає
депресивний відбиток на існування мешканців.
З другого боку в результаті цих подій відбувся значний спад в туристичній сфері
Лиманщини – основний потік туристів був якраз з окупованих територій. А нові
аудиторії потенційних туристів по-перше досі не охоплені, по-друге їх буде нелегко
заохотити відвідати місця, що знаходяться недалеко від лінії розмежування.
Водночас маємо дієву, ініціативну місцеву адміністрацію, та активних громадських
організацій, діячів, що прагнуть змінити ситуацію та працювати над розвитком
території – що є важливим плюсом в нинішній ситуації.
Ідентичність.

ЛЕГЕНІ ДОНБАСУ.
Традиційне шаблонне сприйняття Донеччини –
це степи, терикони, шахти і вітри. Лиманщина ж
відрізняється від цього шаблону кардинально.
Чудові природні умови дають великі можливості
для процвітання туризму. Саме тому на Лиманщині
відпочивав майже весь Донбас. Тут багато лісів,
річок, чудові блакитні озера, насичене киснем
повітря – власне все, що необхідно розвитку сфери
гостинності.
ГОСТИННІСТЬ.
Саме гостинність є характерною рисою місцевих
мешканців та ще ключовою відмінністю від, знову ж
таки, шаблонного сприйняття мешканців Донеччини
(традиційно сприймається як шахтарський край –
край суворих працівників гірничодобувної галузі).
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SWOT аналіз (на базі даних Стратегії розвитку Лиманської ОТГ до 2025 року)

Сильні сторони (внутрішні)

Слабкі сторони (внутрішні)

Вигідне географічне розташування –
об’єднання трьох областей;

Недостатній ринок збуту с/г
продукції;

Найбільший в області залізничний
вузол;

Відсуність робочих місц та жита для
ВПО;

Наявність вільних інвестиційно
привабливих ділянок та приміщень;

Мало інформаційної промоції про
ресурси ОТГ;

Розвинене аграрне виробництво;

Відсутність розвинутої інфраструктури
масового відпочинку (доріг,
інженерних мереж, громадського
траспорту);

Водні ресурси, рекреаційні зони
Екологічно чиста зона;
Розвинена сфера торгівлі, послуг;
Активність громадських організацій та
активістів.

Депресивний стан населення,
пасивність, недовіра до влади;
Безробіття;
Відсутність перспектив для реалізації
молоді.

Можливості (зовнішні)

Загрози (зовнішні)

Встановлення миру в регіоні;

Ескалація бойових дій

Зростання зовнішнього попиту на
туристичні послуги ОТГ;

Непослідовність законодавства у
сфері ОТГ;

Міжнародні, міжрегіональні зв’язки,
обмін досвідом;

Трудова міграція, відтік молодих
спеціалістів

Збільшення надходжень з ДФРР та
міжнародних фондів для розвитку
інфраструктури;
Наявність потенційних зовнішніх
інвесторів;
Використання інтелектуальних
ресурсів вимушено переміщених осіб
(ВПО).
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Цільові аудиторії маркетингу Лиманщини

Маркетингова діяльність має працювати на двох напрямках: зовнішній та
внутрішній.
Аудиторія внутрішнього маркетингу:
- постійні мешканці (покращення комфортності від проживання в ОТГ);
- місцева молодь (відчуття наявності перспектив в ОТГ – не потрібно
виїжджати);
- ВПО (підтримка та допомога в адаптації на новому місці);
- бізнес (підтримка та сприяння в розвитку);
Аудиторія зовнішнього маркетингу:
- туристи (зелений туризм, відпочинковий туризм);
- бізнесмени (можливості для започтакування свого бізнесу на
Лиманщині, співпраця з місцевими бізнесами);
- інвестори (ще не насичена інвестиційними проектами територія дає
можливість більш вигідних умов порівняно з більш пізніми проектами)
- міжнародні організації фонди (гранти на розвиток інфраструктури.
Тенденції в регіоні

Більшість територій, що є безпосередніми сусідами, знаходяться в схожій ситуації –
відновлення від кількарічного занепаду. Втім умови у територій, що знаходяться далі
від лінії розмежування, зони проведення ООС, ситуативно кращі за Лиманську ОТГ.
В сфері підприємництва, інвестицій вони в кращому положенні. Тому необхідні
потужні кроки та наполегливість, щоб перевершити рівень відновлення конкуруючих
територій.
З точки зору туристичного потенціалу у Лиманської ОТГ на регіональному рівні
конкуренти – набагато слабші – цією перевагою обв’язково необхідно користуватись.
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МЕТА

Подолання депресивних
настроїв у громаді через
розвиток соціальноекономічної сфери.
А саме:

а) розвиток культурного, соціальної
політики та інфраструктури (внутрішній
маркетинг);
б) відновлення діяльності туристичної
сфери
шляхом
просування
серед
нових аудиторій та пошук інвестицій
для пожвавлення в бізнес середовищі
(зовнішній маркетинг).

20

БРЕНД
Позиціонування

Північні ворота Донеччини, привітно відкриті до гостей, котрі захоплюються
зеленим та прісноводним туризмом. Відкриті до нових бізнесів, для яких
пропонують комфортні умови та прозорі пропозиції. Це громадський бюджет, як
індикатор довіри між громадою та владою. Лиманщина заможний куточок області
з сільськогосподарськими угіддями, потужним залізничним вузлом, природними
багатствами, озерами, лісами, унікальним крейдяним заповідником, чистим повітрям
та гостинною громадою.
Слоган

ЛИМАНЩИНА –
ГОСТИННА І ВІДКРИТА.
Лиманщина – найгостинніша громада України, відкрита до співпраці та спільних
успіхів.
Айдентика

Згідно думок більшості людей символом Лиманщини є Голубі озера, ліси (та й
природа взагалі). Також багато людей відзначають важливість для життєдіяльності
регіону залізиці. Це і податки до бюджету, і робочі місця, і іміджева складова.
При цьому очевидно, що гостинність людей на Лиманщини є визначальною
рисою характеру. І фактом є політика адміністрації на підтримку розвитку бізнесу,
залучення інвестицій і курс на прозорість внутрішньої комунікації. Тому відкритість
також бажано б відобразити.
Параметри логотипу:

• Ілюстративний. відображає: природа, залізниця, голубі озера, ліси.
• Передає відкритість до співпраці та гостинність.
• Універсальний: для використання не лише в туристичній сфері, а і в бізнесі,
інвестиційній діяльності регіону.
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ИНА

ЛИМАНЩИНА
гостинна і відкрита

крита

Логотип

ИНА

ЛИМАНЩИНА

ИНА

ЛИМАНЩИНА

гостинна і відкрита

крита

гостинна і відкрита

крита

ИНА

В даному логотипі незмінним є один елемент – відкриті ворота. Елемент в середині,
за воротами, – відображає багатогранні властивості Лиманщини.
Основний символ – буква Л (Лиманщина). Але символ може змінюватись відповідно
до потреб. Наприклад, навігація біля озер та рекламні матеріали про водні багатства
краю – з хвилями. Матеріали про залізницю – з рельсами. Презентації щодо
економічної діяльності – з графіком. І т.д.

ЛИМАНЩИНА
гостинна і відкрита

крита

ВІДКРИТІ ВОРОТА ДОНБАСУ

ИНА

ЛИМАНЩИНА

крита

ИНА

крита

СИМВОЛ, ЩО ДИНАМІЧНО ЗМІНЮЄТЬСЯ

гостинна і відкрита

Лиман

Озера,
річки

Економіка

Залізна
дорога

ЛИМАНЩИНА
гостинна і відкрита
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Ліси

Сільське
госп-во

Фірмовий стиль

Для відображення всіх сфер життя Лиманщини в дизайні продукції, для інших
задач, що вирішує дизайн, використовується паттерн, складений з усіх цих елементів:

Крім паттерну основою стилю Лиманщини являється геометричний орнамент,
складений з трикутників – країв основного символу “дверей”. Цей орнамент
може довільно заповнювати площі, будуватись так, щоб максимально гармонійно
заповнити ту чи іншу площу макету. Базовим елементом орнаменту є наведений
нижче набір. Елементи розміщуються по нижньому та верхньому краям макетів.
Нижній елемент може дублюватись, розмножуючись, на всю ширину макету. Верхні
елементи розміщуються в кутках.
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Приклади застосування
продукції, навігації.

фірмового

Блокноти

Чашки

24

стилю

у

сувенірній

Футболки

Еко торби
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Навігація

ÂÓËÈÖß

ÖÅÍÒÐÀËÜÍÀ
TSENTRALNA VULYTSIA

ÂÓËÈÖß
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ÖÅÍÒÐÀËÜÍÀ
TSENTRALNA VULYTSIA

Номер будинку

Вказівник вулиці

Значки

26

Зв’язок бренду зі Стратегією розвитку Лиманської ОТГ до
2025 року
МІСІЯ-БАЧЕННЯ
Лиманщина 2025 - це:

Північні залізничні ворота Донбасу, потужний логістичний центр з розвиненою
інфраструктурою, індустріальним парком та аграрним потенціалом. Унікальний
рекреаційний та туристичний край. Громада високої культури, в якій комфортно і
цікаво жити.
СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ
А. Сталий економічний розвиток громади
В. Створення комфортних умов на території громади
С. Свідома активна та безпечна громада високої якості.

МІСЦЕ БРЕНДУ В СТРАТЕГІЇ
Основне завдання
Стратегічна ціль А. Оперативна ціль А.4
ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОГО ІМІДЖУ ГРОМАДИ:
Завдання А.4.1. Маркетинг та брендинг території громади
Позиціонування ОТГ: ідентифікація громади (пошук спільних цінностей

та символів), створення брендових об’єктів, залучення меценатів, формування
концепції бренду, розробка символіки та слоганів, маркетинг території громади,
створення системи орієнтації, вказівників, дорожніх знаків, вивісок у єдиному
брендовому стилі, проведення фестивалів народних промислів, танцю, ярмарків з
залученням інших регіонів національної їжі, екопродукції. тощо.
Промоція ОТГ: інформаційний портал та інформаційна підтримка, формування

інформаційної політики - інформування підприємців про наявність ресурсів та
потреб громади, промоційні візити за межі громади, з залученням громадскості,
влади, бізнесу. Участь в регіональних та міжнародних виставках.
Внутрішній маркетинг
Лиманської ОТГ.

для

самоідентифікації
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громадян

ВИКОРИСТАННЯ ПОЗИЦІОНУВАННЯ, АЙДЕНТИКИ,
ФІРМОВОГО СТИЛЮ
Завдання А.1.1. В роботі Агентства розвиитку громади (АРГ).
Завдання А.1.2. При підготовці інвестиційних пропозицій в рамках роботи

Індустріального парку (ІП). В т.ч. дослідження та напрацювання можливих сценаріїв
розвитку промислово-торгівельної зони.
Завдання А.2.1. При об’єднанні підприємців (в т.ч. навколо спільного

територіального бренду). В формуванні та роботі бізнес-школи для відкриття своєї
справи.
Завдання А.2.2. При проведенні маркетингових досліджень для підприємців

щодо потреб громади у товарах та послугах. При комунікації з підприємцями в
доведенні до них результатів цих досліджень.
Завдання А.3.1. При створенні унікальної пропозиції нових туристичних

продуктів; формуванні бази проектів, розробці мапи громади та цільових мап
туристичних об’єктів громади, інформаційних листів та схем маршрутів, організації
виготовлення сувенірної продукцї.
Завдання А.3.2. В роботі інформаційного туристичного бюро (ІТБ).
Завдання А.3.3. При оформленні маркування маршрутів, виготовлення

вказівників, інформаційних щитів та знаків при створенні та відновленні місць
проведення дозвілля.
Завдання А.4.2. При формуванні Інвестиційного паспорту ОТГ та створенні

промоційних матеріалів для туристів.
Завдання

В.1.4. При облаштуванні місць громадського відпочинку.

“Розробка... централізованого дизайну простору громади та насичення його
“брендовими” спорудами, тиражування функціонально схожих, але візуально
відмінних майданчиків, відповідно до узгодженого дизайну”.
Завдання С.1.2. При формуванні концепції системи інформаційної політики

комунікації з громадою.
Завдання С.1.2. При створенні інфраструктури та системи залучення молоді

до змістовного дозвілля, формуванні програми культурного розвитку, проведення
культурних заходів.
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МАРКЕТИНГ
Імідж

Портрет громади
Імідж громади відображає відкритість людей Лиманщини. Ще одна особливість –
любов до рідного краю та гордість з цього приводу.
Принципи комунікації
Громада у своїй комунікації має бути щирою, запрошувати людей в гості та
пропонувати вигідну співпрацю на всіх напрямках. Всі мають відчувати, наскільки
лиманчани цінують власну територію – бо знають, чим саме вона унікальна та
приємна для відвідування та проживання.
Меседж

Ми радо зустрічаємо гостей
і відкриті до співпраці
з відповідальним бізнесом
заради спільного процвітання.
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ВНУТРІШНІЙ МАРКЕТИНГ

Цілі маркетингової стратегії підпорядковуються цілям, поставленим у “Стратегії
розвитку Лиманської ОТГ до 2025 року”. Далі цілі позначаються нумерацією,
відповідно до “Стратегії розвитку”.
ЦІЛІ ДЛЯ ВНУТРІШНЬОГО МАРКЕТИНГУ

Стратегічні цілі
А. Сталий економічний
розвиток громади

В. Створення
комфортних умов на
території громади

С. Свідома активна
та безпечна громада
високої якості життя

Операційні цілі
А.2. Розвиток
підприємництва на
території ОТГ

В.1. Модернізація
інфраструктури та
благоустрій громади

С.1. Взаємна довіра у
громаді (адміністрація
та населення)

Завдання
А.2.1. Створення
сприятливих умов
для розвитку бізнессередовища

В.1.4. Облаштування
місць громадського
відпочинку та об’єктів
дозвілля

А.2.2. Маркетингові
дослідження для
підприємців щодо
потреб громади у
товарах та послугах

С.1.2. Розробка
та впровадження
комунікації з громадою
С.1.3. Розвиток органів
свмоорганізації
населення та інших
громадських об’єднань

А.3.1. Створення
туристичних продуктів,
формування “кластеру”
туристичних підприємств
А.3.2. Створенння
інформаційного
туристичного бюро
А.4.1. Брендинг
територій
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А. СТАЛИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ГРОМАДИ

А.2.Пожвавлення підприємництва веде до зростання достатку в громаді, появи
нових робочих місць та привабливості громади для зовнішніх аудиторій.
В стратегії передбачено створення об’єднань підприємців для захисту спільних
інтересів.
Завдання маркетингу А.2.1. Провести інформаційну кампанію з інформування
підприємців про механізми створення та переваги об’єднань підприємців.
Механізми
І. Випустити брошуру з детальним описом

- переваг, що надають об’єднання;
- форм об’єднань підприємців;
- законодавчої бази;
- процедур оформлення;
- успішних прикладів.
ІІ. Організувати захід для підприємців з лекціями експертів в даній області:

- представники міністерства юстиції, його регіональних відділів
- авторів успішних кейсів
ІІІ. Створити розділ на сайті адміністрації з документальною базою для

бажаючих вивчити питання та зручною формою зворотнього зв’язку.
Ресурси
- Відповідальна особа адміністрації по цьому напрямку для контактів з
підприємцями, сприяння оформленню об’єднань.
- Замовлення дизайну брошури (збір інформації – відповідальна особа
адміністрації, дизайн – підрядник).
- Точки розповсюдження інформації (на тематичних заходах, в органах
адміністрації, дотичних до підприємців, відділеннях банків, пошти).
- Організаційні питання проведення заходу.
- Пошук, запрошення та логістика запрошених експертів.
Завдання маркетингу А.2.2. Оголошення по всім каналам комунікації з усіма
аудиторіями про початок проекту з маркетингових досліджень з запрошенням
долучитись до процесу на зустрічі з маркетологами, що будуть проводити
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дослідження. Після завершення проекту провести інформаційну кампанію з її
результатами.
Механізми
І. Обрати професійного підрядника на проведення досліджень.
ІІ. Створити фаховий матеріал, що пояснить необхідність та корисність

маркетингових досліджень, для максимального розповсюдження по каналам
комунікації. Матеріал повинен також заохочувати підприємців взяти участь у
заході №1 з маркетологами (зміст заходу – далі).
ІІІ. Організувати прийом заявок на участь у заході.
ІV. Захід з маркетологами №1.

- освітній блок щодо суті та форм маркетингових досліджень;
- збір запитів від підприємців на тематику, об’єми досліджень;
- узгодження форм збору інформації, враховуючи місцевий контекст;
V. По результатам досліджень розробити звіт з результатами для

розповсюдження серед зацікавлених осіб (можливо друк звітів для учасників
Заходу №1 та №2. Для інших – доступ до PDF документу на ресурсах
адміністрації).
VІ. Захід з маркетологами №2.

- доклад про результати досліджень;
- рекомендації щодо використання цих результатів у діяльності
підприємців;
VIІ. Створити та розповсюдити фаховий матеріал (можливо у авторстві

маркетологів, що проводили дослідження) про проект з досліджень та його
результати.
VIII. Через певний проміжок часу підготувати серію матеріалів-історій

успішного використання результатів проекту місцевими підприємцями.
Максимально розповсюдити цю серію через канали комунікації, ЗМІ.
Ресурси
- Відповідальна особа для координації проекту, зв’язку з підрядником,
моніторингу процесів після завершення проекту та збору інформації для
публікації серії успішних кейсів.
- Фінансування для оплати роботи професійного підрядника.
- Пошук та вибір Виконавця.
- Організація процесу реєстрації бажаючих на заходи з маркетологами.
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- Організаційні питання проведення заходів №1 та №2.
- Пошук, запрошення та логістика запрошених експертів (опційно).
- Замовлення дизайну звіту(збір інформації – підрядник, дизайн –
підрядник).
Завдання маркетингу А.3.1., А.3.2. Аналогічно до процесу проведення
маркетологічних досліджень необхідно залучити представників туристичного
сектору до розробки спільного туристичного “кластеру”, що буде пропонувати
аудиторіям цілісний туристичний продукт. Також необхідно створити єдиний центр
консультацій, підтримки та управління загальним брендом ОТГ в туристичній сфері.
Механізми (див. п. Завдання маркетингу А.2.2.).
Ресурси (див. п. Завдання маркетингу А.2.2.).
Комплексна реклама “кластеру” забезпечить більш ефективний вплив на аудиторії
та економію витрат ресурсів.
Завдання маркетингу А.4.1. Брендування громади складається з кількох
складових, кожна з яких доповнює іншу, створюючи спільний ефект заповненості
брендом.
Система навігації. Найближча до будь-якого мешканця точка контакту

з брендом. Навігація робить пересування територією зручнішим та створює
привабливий вигляд вулиць. Навігація включає в себе вказівники вулиць, таблички
на будинки, інформаційні стенди, дошки оголошень.
Механізми
І. Вибір пілотних районів для оновлення навігації в різних пунктах ОТГ.
ІІ. Пошук підрядника на виготовлення інформаційних стендів, вказівників,

табличок.
ІІІ. Виділення коштів для проекту.
IV. Адресна програма проекту.
V. Розміщення навігаціії.
VI. Висвітлення в пресі вього процесу для максимального інформування

населення про процес оновлення.
Ресурси
- Відповідальна особа для координації проекту;
- Пошук підрядника;
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- Фінансове забезпечення виготовлення навігації;
- Комунальна службадля розміщення об’єктів.
Дизайн код. Формування єдиного стилю зовнішньої реклами, вивісок згідно

фірмового стилю ОТГ:
- Стимулювання підприємців до використання фірмового стилю у
виготовленні продукції зовнішньої реклами
- Створення вивісок у фірмовому стилі для комунальних підприємств.
- Брендування об’єктів публічного простору
- Створення фотозон з головним символом бренду – “воротами” по всій
території ОТГ.
Механізми
І. Індивідуальна робота з підприємцями
ІІ. Створення системи заохочення до використання фірмового стилю в

зовнішньої реклами (безкоштовна розробка вивісок у фірмовому стилі)
ІІІ. Виготовлення вивісок для комунальних підприємств
ІV. Виготовлення та встановлення об’єктів в публічному просторі

Ресурси
- Відповідальна особа для координації проекту;
- Розробка елементів зовнішньої реклами (агенція дизайну);
- Виготовлення вивісок та фотозон (підрядник).
Сувенірна продукця. Розповсюдження продукції з символікою бренду

серед місцевої аудиторії:
- подарунки на заходах,
- безкоштовне розповсюдження елементів сувенірної продукції (наліпки,
магніти, шильди на авто).
- запуск сувенірної крамнички з продукцією, що популяризує бренд ОТГ.
Механізми
І. Виготовлення широкого спектру сувенірної продукції для забезпечення

подарункового фонду.

34

ІІ. Включення пункту про нагородження брендовою символікою певних

людей, організацій до заходів, що проводяться адміністрацією.
Ресурси
- Фінансове забезпечення закупівля продукції.
- Алгоритм запиту та виділення продукції під певні потреби
В. СТВОРЕННЯ КОМФОРТНИХ УМОВ НА ТЕРИТОРІЇ
ГРОМАДИИ

Завдання маркетингу В.1.4. Всі дії щодо облаштування громадських просторів,
покращення інфраструктури проводити за принципами Громадського бюджету.
Цей принцип гарантує залученість громади в процес покращень. Також варто
забезпечити комплексність, плановість цих робіт.
Механізми
Згідно загальної практики проведення Громадських бюджетів. З урахуванням
місцевих особливостей, з актуалізацією процесів для Лиманщини.
Ресурси
Будуть визначені відповідно від обраного адміністрацією алгоритму виконання
завдання.
С. СВІДОМА АКТИВНА ТА БЕЗПЕЧНА ГРОМАДА ВИСОКОЇ
ЯКОСТІ ЖИТТЯ

Завдання маркетингу С.1.2. Організувати збір запитів мешканців ОТГ стосовно
будь-яких питань соціально-побутового характеру та регулярні (щомісячні)
звіти стосовно цих запитів у форматі скайп-конференцій. Забезпечити широке
висвітлення у ЗМІ, мережі інтернет запуску проекту та підтримувати інформаційно
його хід, публікуючи новини.
Механізми
І. Організувати збір запитів у всіх населених пунктах ОТГ.

- Розміщення скриньок у доступних для всіх мешканців ОТГ місцях;
- Розміщення зручної електронної форми заявки на офіційному ресурсі
адміністрації (можливо, створити окремий ресурс, якщо технічна
реалізація на наявному сайті неможлива або нормальна її реалізація
ускладнена);
ІІ. Вся зібрана інформація структурується та найбільш поширені запити

опрацьовуються.
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ІІІ. Регулярно (щомісяця) проводити через Скайп-конференцію ефіри

представників адміністрації з докладом щодо зібраної інформації,
результатами та планами реагування.
IV. Скайп-конференція записується та відео викладається у мережі Фейсбук

на сторінці місцевої адміністрації.
Ресурси
- Виготовлення скриньок для запитів;
- Регулярний збір запитів та їх структурування, розподіл по
відповідальним напрямкам для підготовки напрацювань рішення;
- Призначення відповідальних осіб на регулярні Скайп-конференції;
- Запис відео конференції;
- Публікація в ЗМІ та мережі інтернет поточних звітів.
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ЗОВНІШНІЙ МАРКЕТИНГ
Головна задача зовнішнього маркетингу – підвищити інтерес зовнішніх аудиторій
до Лиманщини. Виходячи зі “Стратегії розвитку” головні аудиторії зовнішнього
маркетингу – туристи та бізнесмени/інвестори.
ЦІЛІ ДЛЯ ЗОВНІШНЬОГО МАРКЕТИНГУ
СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ

А. Сталий економічний розвиток громади
ОПЕРАЦІЙНА ЦІЛЬ

А.3. Розвиток туризму та рекреаційної сфери громади.
А.4. Формування позитивного іміджу громади
		 ЗАВДАННЯ

		
		

А.4.1. Маркетинг території громади
А.4.2. Формування інвестиційного паспорту громади та промоційних
матеріалів для туристів.

Завдання маркетингу А.4.1. Для зовнішнього маркетингу необхідно перш за
все створити презентаційні матеріали для просування серед аудиторій. Також
необхідна активна участь у заходах за межами громади та просування шляхом
рекламних, PR проектів. В даному напрямку неможлива ефективна діяльність без
створення окремого підрозділу – колективу людей, що будуть займатись промоцією
Лиманщини безпосередньо як основною діяльністю (не додатково до основних
функцій). Тому першим в переліку завдань стоїть формування такої команди:
Механізми
І. Організувати групу спеціалістів, що будуть курувати даний напрям. До

функцій команди буде входити:
- створення та підтримка власних каналів комунікації (вебсайт, сторінки
та групи в соціальних мережах);
- робота зі ЗМІ для поширення промоційних матеріалів про ОТГ;
- створення інформаційного, рекламного та розважального контенту для
публікації через названі канали комунікації;
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- пошук та організація участі делегацій громади в заходах за межами
громади (туристичні виставки, конференції з тематики децентралізації,
ярмарки регіонів);
- формування, виробництво та розміщення рекламних матеріалів для
різних каналів комунікації.
ІІ. Створення фонду фото- та відео-матеріалів, текстових матеріалів для

використання у різних аспектах роботи в мережі інтернет
ІІІ. Створення презентаційного туристичного сайту громади за сучасними

вимогами промо сайтів.
- розробка структури сайту;
- формування системи наповнення розділів сайту;
- технічна реалізація сайту (пошук підрядника);
- створення промо матеріалів для наповнення;
- організація SEO оптимізації та просування сайту в рейтингах Гугл;
IV. Створення та ведення сторінок Лиманщини в соціальних мережах

(можливе створення кількох різних акаунтів для просування за різними
тематиками)
- адміністрування сторінок;
- наповнення сторінок.
- SMM (просування, сторінок та акаунтів для збільшення бази підписників).
V. Розробка річного плану участі у галузевих заходах в області туризму та

промоції регіонів.
- пошук відповідних подій;
- креативна розробка формату участі;
- організаційні питання участі в заходах.
VI. Випуск та розповсюдження друкованих промоційних матеріалів

- формування серії рекламних буклетів за напрямками туризму;
- розробка дизайну та виготовлення буклетів;
- організація системи розповсюдження.
VII. Проведення платних рекламних кампаній на різних каналах комунікації.

Ресурси
- група по промоції регіону;

38

- підрядники для створення промоційних матеріалів;
- фінансове забезпечення оплати праці роботи групи;
- фінансове забезпечення випуску промоційних матеріалів;
- фінансове забезпечення реклами на різних каналах комінікації;
Завдання маркетингу А.4.2. Аналогічно до попереднього пункту (робота з
потенційними туристами) необхідно вести роботу в напрямку пошуку інвестицій.
Відповідно аналогічними є механізми виконання та ресурси. Відмінність – цільова
аудиторія, до якої необхідно донести меседжі маркетингової діяльності.
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Комунікація. Внутрішній маркетинг.

Аудиторія

Місцева
молодь

Активні
дорослі
жителі

Задачі
Показати
перспективи
розвитку на
Лиманщині.
Створити
бажання
залишитись жити
тут.

бізнес

Найкраща
громада на
Донеччині
Комфортне
середовище
для малого
підприємництва.

Залучити
мешканців до
спільнотворення
своєї громади,
її публічного
простору.

Наша громада
- наша
відповідальність.

Пробудити любов
та патріотичне
відчуття до
Лиманщини.

Результативний
розвиток
- завдяки
комунікації
громади та
адміністрації.

Підвищити довіру
до адміністрації.
Надати
можливості для
розширення
діяльності.
Малий

Меседжі

Допомога у
просуванні
в рамках
просування
бренду.

Наша громада наша гордість.

Місцевй
бізнес може
розвиватись в
рамках спільного
бренду.
Відроджуємо
туристичний
бізнес спільними
зусиллями.
Інвестиції в
регіон - нові
можливості для
Лиманщини
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Канали
комунікації
Публічні заходи
для молоді.
Іміджевий сайт
міста.
Соціальні мережі.

Сайт.
Зустрічі з міської
адміністрацією.
Публічний
простір.
ЗМІ про успіхи.
Якісний
зворотній зв’язок
з громадянами.
Сайт.
Робота з
підприємцями
в рамках
проектів по
маркетинговим
дослідженням,
створенню
туристичного
центру.
ЗМІ.
Соціальні мережі.

Комунікація. Зовнішній маркетинг.

Аудиторія

Задачі
Донести
привабливість
Лиманщини до
нової аудиторії.

Меседжі
Лиманщина легені Донбасу.
Лиманщина
- гостинна та
відкрита.

Нові

Канали
комунікації
Соціальні мережі:
- SMM.
- платна реклама.
Іміджевий сайт
громади.
Тематичні
інтернет портали.

туристи

Туристичні
виставки.

Інвестори

Переконати
потенційних
інвесторів:

Лиманщина
- відкрита до
співпраці.

- у вигідності
інвестиційних
спроможностей
громади;

Бізнес на
Лиманщині
- вигідний і
надійний

Туристичні
агенції.
Сайт
адміністрації.
Іміджевий сайт
громади.
ЗМІ за межами
регіону.
Бізнесконференції.

- у надійності
роботи в регіоні
- у стабільності
роботи з
адміністрацією
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МОНІТОРИНГ
Моніторинг процесу втілення стратегії необхідний для оцінки його ефективності
та своєчасного коригування в разі необхідності цілей, механізмів втілення та
ресурсів.
Критерії:

• активність громади при залученні до розвитку сітки публічних просторів та
активнсотей;
• зміна враження про бренд території;
• самоорганізовані події громадою;
• зацікавленість ЗМІ;
• зацікавленість іноземних агенцій та ЗМІ;
• інтерес інвесторів;
• реєстрація нових підприємців.
Способи збору інформації:

• опитники за результатами співпраці;
• регулярні опитування мешканців для оцінки зміни загальних вражень;
• відслідковування залучення та активних коментарів та постів у соціальних
мережах;
• відслідковування публікацій у ЗМІ;
• при розробці сайту встановлення лічильника відвідувань;
• моніторинг активності у соціальних мережах;
• мапування активностей;
• аналітика міської адміністрації.
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УПРАВЛІННЯ БРЕНДОМ
Для ефективного розвитку бренду та реалізації маркетингової стратегії необхідно
створити постійно діючий орган управління, що буде включати різних стейкхолдерів
процесу:
- адміністрація ОТГ;
- представники бізнесу;
- представники громадскості;
- культурні, наукові діячі, амбасадори території;
- представники туристичної сфери.
Для ефективної роботи такий орган повинен мати повноваження для втілення
прийнятих рішень. Тому корисним є його офіційний статус при адміністрації ОТГ.
Важливим для успішності процесу є саме постійна робота органу та його взаємодія
з бізнесом, волонтерами. Ефективність процесу його управлінням - ключовий
критерій.
Крім того важливим є порозуміння та взаємодія з депутатським корпусом місцевого
рівня. Оскільки це забезпечує додатковий контакт з мешканцями та гарантує
спільнодію з джерелом прийняття рішень про фінансування проектів.
ВАЖЛИВО ПАМ’ЯТАТИ:

Розвиток бренду, втілення маркетингової
стратегії потребує витрат ресурсів.
Як людських, креативних ресурсів, так і
фінансових, матеріальних.
Жоден бренд не став популярним та ефективним
просто завдяки наявності айдентики та документу
з планами дій.
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МАРКЕТИНГОВА
СТРАТЕГІЯ
ЛИМАНСЬКОЇ ОТГ
розроблено

