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Сьогодні неможливо ефективно працювати  без 
інструментарію маркетингових комунікацій



Event Marketing - що це таке

 Event marketing (подієвий маркетинг)– 
організація та проведення спеціальних 
заходів, які спрямовані на просування товару, 
послуг, бренду, із залученням яскравих та 
нестандартних маркетингових інструментів.



Фактори успіху молодіжного івенту:

1. Будьте першими
Придумайте формат, якого ще не було. Це приверне 
ЗМІ і підвищить інтерес учасників.
 Опинитися в епіцентрі найбільш обговорюваних 
подій - вельми бажана мета, в тому числі для 
молоді. 
Бути зачинателями або першовідкривачами чогось 
дуже заманливо. Тому підліткова і студентська 
аудиторія охоче приєднується до різних флешмобів  
і масових акцій.



А це флешмоб, до речі, він теж відноситься до івенту



Фактори успіху молодіжного івенту:

2. Задійте лідерів думок

У кожної епохи є свої символи і кумири. Колись це 
були Бітлз ... Тепер молодь підписується на канали в 
youtube і прислухається до думки популярних відео-
блогерів з числа однолітків. 

Залучайте молодіжних лідерів думок і 
інтерес до заходу зросте в кілька разів.



Фактори успіху молодіжного івенту:

3. Використовуйте актуальні форми
Будь-які активності, які ви придумаєте для 
заходу, повинні бути актуальними для 
аудиторії.
Придумайте способи задіяння сучасних 
технічних трендів: мобільні гаджети, онлайн-
трансляції …
Акцентуйте увагу на популярних активностях в 
молодіжному середовищі: спорт, танці, фітнес.



Фактори успіху молодіжного івенту:

4. Створіть умови для комунікації
Безумовно, молодь крім якості інформаційного 
контенту і емоційної яскравості події чекає 
можливостей нових знайомств і спілкування з 
однолітками. 

Створіть на вашому заході умови для комунікації, 
спілкування, встановлення соціальних зв'язків, які 
зможуть зберегтися і після заходу.



Фактори успіху молодіжного івенту:

5. Забезпечте безпеку
До організації молодіжних заходів пред'являються 
підвищені вимоги і встановлюється посилений 
контроль з боку органів влади та громадськості.

Завчасно подбайте про узгодження заходів безпеки.

 Подумайте про необхідність залучення сил поліції, 
медиків, волонтерів та громадських організацій.



 «Люди цінують ВАУ-ефект!»
 

Головною цінністю події має бути вміння 
створити унікальне середовище, атмосферу, 
максимально занурити в неї відвідувачів, 
зробити їх повноцінними учасниками події.

Саме в цьому найбільша складність івент-
маркетингу.



Відійдіть! Я спізнююся на захід!



Організація event-маркетингу
 включає в себе:

• Попереднє информування аудиторії про 
подію.

• Проведення заходу.

• Формування подальшої інформаційної 
хвилі.



• Організація події - непросте завдання,

 але  є ключових моменти, на які слід 
звернути увагу, щоб все пройшло успішно



Знайдіть ідею,
 яка лягає саме на ваше місто/село/район

КОНЦЕПЦІЯ
Дайте відповідь на питання 
ЩО? (в чому сенс заходу?)

ДЕ?
КОЛИ?
ХТО?
ЯК?
ЧОМУ?



Планування

Важливо все:
1. Цілі і завдання заходу;
2. Місце і час проведення;
3. Ресурси, в тому числі на просування;
4. Програма або сценарій;
5. Цільова аудиторія заходу.

Останнє особливо важливо, адже помилка в 
визначенні цільової аудиторії зведе нанівець 
результат усієї роботи.



Отже ... максимальна точність



 Захід має бути цікавим 
для  вашої цільової аудиторії

• Цікаво. Це ключове слово



Зміст. Сценарій. 

Зміст повинен відповідати 
аудиторії, місцю, часу та 
інформаційному приводу.

пам'ятайте про те, що 
культурний і 
естетичний компонент 
заходу повинні 
відповідати цільової 
аудиторії.



• Незалежно від того, чи плануєте ви ділову 
презентацію або яскравий масове свято, ви 
повинні пам'ятати про те, 

    що людина 80% інформації сприймає   
очима.

    І тільки 20% - іншими органами почуттів



• Будь-який соціокультурний захід, як 
показує практика, проходить максимально 
успішно, якщо глядачі, хоча б ненадовго 
перетворюються в учасників. 

• У глядачів повинно бути відчуття, що вони 
впливають на хід події.

• Місце проведення event-заходу має бути 
популярним, відомим, привабливим для 
fashion-знімків в Instagram.



• Приєднання кожного до Події, ось яким 
повинен бути сценарій. Природно все 
повинно відбуватися органічно і витікати 
одне з іншого. Тому про закони жанру 
забувати не можна. 

• У сценарії вашого події повинні бути всі 
складові літературного твору – вступ, 
зав'язка, основна частина, розв'язка, фінал. 
Плюс зворотний зв'язок.



У плані продумайте логістику,                     
контент і просування заходу

• Створіть документ, доступний всій команді, 
в якому кожен зможе бачити завдання 
один одного і загальну картину.

• Для планування можна використовувати 
шаблони Google, програми, наприклад, 
Trello, GanttPro, Teamweek. 

• Не підведе і звичайний документ Excel.



 Складіть бюджет з урахуванням 
непередбачених ситуацій

• Подивіться на список своїх завдань і 
відобразіть їх в бюджеті. 

• Також варто подумати про резерв на 
випадок непередбачених ситуацій.



 Думайте про фінансування

Маєте ідею? 

Подивіться (наприклад, gurt.org.ua/0), USAID, 
МФ "Відродження", проекти Польського 
інституту, Посольства США...

Є гранти від Українського культурного фонду.

Краудфандинг через соцмережі або 
Спільнокошт – люди вже готові вкладатися в 
хороші події.



 Перевіряйте локацію і продумайте план 
«Б»

• Обов’язково особисто перевіряйте локацію 
за день до проведення заходу, протестуйте 
техніку, наявність необхідних речей – 
кабелів, мікрофонів та ін.

• Попіклуйтеся про безпеку учасників на 
заході.

• Швидко реагуйте на зміну ситуації і 
тримайте в голові план «Б, В, Г..».



Розподіляйте зони відповідальності
Подбайте про чіткий поділ повноважень.
 Кожен учасник event-команди повинен розуміти 
свою зону відповідальності і займатися своєю 
справою.



Інформаційна підтримка заходу

• Ваша аудиторія повинна 
дізнаватися про подію 
заздалегідь. 

• Залежно від формату,  
масштабності і аудиторії - 
для заходів місцевого 
значення достатнім є період 
від місяця до двох тижнів.



 Розкажіть про захід своєї аудиторії

Зосередьтеся на соціальних мережах. Весь 
світ зараз в соцмережах. Якщо згадок про 
ваш захід немає в Facebook, Твіттері , 
Instagram то вважайте, що вашого event'a 
просто не існує. У вас також повинен бути свій 
хештег заходу (який легко запам'ятовується).
 Якщо цільова аудиторія заходу — молодь, 
максимально використовуйте саме онлайн-
майданчики.



Що варто пам’ятати                                            
при налаштуванні промоції:

• Змінюйте візуал реклами щодня, бо 
користувачі звикають до нього у стрічці;

• Створюйте картинки, які здивують, але 
дотичні до заходу;

• На картинках не більше 20% тексту;

• Якщо бачите ваша реклама погано 
сприймається аудиторією —  міняйте.



Залучайте лідерів громадської думки

• Яка б ефективна не була реклама у 
соцмережах, люди більше довіряють 
рекомендаціям знайомих. Лідери 
громадської думки мають відповідати 
вашій події. Якщо вони пишуть пост про 
ваш захід — допоможіть його просуванню: 
створіть багато коментарів у них під постом.



За кілька днів до заходу зробіть 
розсилку для ЗМІ анонсу  заходу

• На заході 
журналісти — ваші 
бажані гості. 

Ви для них — джерело 
для новини. 

Вони для вас — двері до 
людей.



• Друга хвиля інформації про ваш захід 
повинна бути запущена після його 
проведення.



• Не варто забувати про те, що будь-яка 
згадка про захід  у ЗМІ в форматі новин - 
підвищує статус події, надає йому 
значимість, як в очах учасників, так і в очах 
решти публіки.



Приділіть увагу деталям та сервісу

• Атмосферу заходу створюють приємні 
дрібниці – смс нагадування, посмішка на 
точці реєстрації, бейдж, елемент декору, 
смачне печиво… 

Коли учасник відчуває, що організатори про 
нього подбали.



Приділіть увагу деталям та сервісу

В кінцевому рахунку, 
люди запам'ятають саме 
те, як до них ставилися і 
яку атмосферу створили, 
а не те, що розповідав 
спікер зі сцени.



 Зробіть фінальну перевірку                       
за добу до заходу

• Переконайтеся, що ви повідомили 
учасникам, як дістатися до локації, 
запросили всіх важливих гостей, 
підготували друковані матеріали, аудіо- та 
відеоконтент. 

• Перевірте, чи все вірно розуміють свої 
завдання і зони відповідальності, чи готове 
приміщення. Для цього складіть чек-лист. 



• Обов'язково роздрукуйте програму заходу, 
нехай вона буде у всіх членів команди і 
волонтерів.

•  Також повідомте всім основні контактні 
номери для зв'язку один з одним або на 
випадок екстрених ситуацій.



Краудстрімінг  (crowd-streaming)

Завдяки таким сервісам, як Periscope, Meerkat або Holyvent 
організувати лайвстрім-трансляцію може будь-який гість події



Попросіть зворотний зв'язок

• Попросіть учасників заповнити роздруковані 
оціночні листи в кінці події або онлайн-форму 
після повернення додому. 

• Нехай вони оцінять різні аспекти: логістику, 
спікерів, місце проведення та роботу 
організаторів. 



Попросіть зворотний зв'язок

• Дані анкети можуть бути використані для 
оцінки івенту, пошуку нових ідей та 
поліпшення вашого наступного заходу.

•  Якщо є можливість, зберіть відгуки за 
допомогою соціальних мереж або запишіть 
Відеозвіти в кінці заходу.



Пам'ятайте, всі ми любимо 
увагу, а тим більше, 

опинившись в епіцентрі подій!


