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ЕКОНОМІЧНА НАУКА

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сьогодні бренд впливає на переваги споживачів

практично у всіх сферах бізнесу, і туристична сфера не

є винятком. Бренд — це яскрава, іноді велика ідея, що

спонукає значну кількість людей віддавати перевагу цій

компанії чи продукту, країні або людині. Процес органі0

зації формування бренду — не що інше, як пошук цієї

найвидатнішої ідеї й подальша побудова комунікацій із

цільовою аудиторією на основі різних аспектів цієї ідеї.

Усвідомлюючи підвищену складність цього процесу,

визначення сучасних теоретичних основ організації

формування міжнародного туристичного бренду краї0

ни вважаємо актуальним науково0практичним завдан0

ням.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Вагомий внесок у розроблення теоретико0методо0

логічних засад брендінгу зробили зарубіжні науковці:

К. Веркман, С. Девіс, Я. Елвуд, Г. Чамерсон та ін. Ними

висвітлено питання створення брендів, основи їхнього

позиціонування, стратегії управління брендом тощо.

Проблемами територіального брендінгу займаються О.

Горохов, А. Панкрухін, І. Важеніна, Т. Мещеряков, С.

Митрофанов та ін. Розробка теоретичних і практичних

засад формування національного бренду знаходиться
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в центрі уваги У. Оллінса, С. Анхольта, Дж. Ді Вісенте.

Деякі аспекти національного туристичного брендінгу

розглядаються у роботах І. Рейн, К. Соренсена, А. Ек0

лунда, М. Бойко, Г. Заячківської, В. Тарнавського, А.

Теплухіна, Л. Шульгіної.

ВИЯВЛЕННЯ НЕВИРІШЕНИХ ПРОБЛЕМ
Незважаючи на досить велику увагу, що приділяєть0

ся національному туристичному брендінгу в останнє де0

сятиліття, вважаємо, що чітких та систематизованих за0

сад організації процесу формування міжнародного ту0

ристичного бренду країни на даний момент не створено.

ФОРМУВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Головною метою дослідження є розгляд сучасних

теоретичних підходів до організації процесу формуван0

ня міжнародного туристичного бренду країни.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ СТАТТІ
Загальна концепція формування бренду, широко ви0

користовувана в західній практиці, складається з де0

кількох взаємозалежних елементів: створення бренду,

тестування його до й після виходу на ринок, просуван0

ня, а також оцінка й контроль бренду [13]. Відзначимо,

що теоретичною основою концепції формування брен0

ду є закони й теорії людського сприйняття, закони спо0
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живчої поведінки й системи прийняття рішень, а також

основні положення класичної школи маркетингу, що

дозволяють одержати відповіді на наступні ключові пи0

тання брендінгу:

— хто є цільовою аудиторією;

— яку пропозицію варто зробити цій аудиторії;

— який доказ необхідно навести, щоб показати їй,

що ця пропозиція чогось варта;

— яке кінцеве враження необхідно залишити.

У рамках концепції формування бренду визначаєть0

ся також, за допомогою яких методів чотири перерахо0

вані вище пункти можуть бути виконані — тобто те, як

"товар" вироблений, названий, класифікований, упако0

ваний, виставлений і розрекламований [13].

Англійська дослідниця Анетт Прітчард (Annette

Pritchard) вважає, що в цілому процес формування брен0

ду має такий вигляд (рис.1) [14, с. 26—27].

Представлена схема показує, що бренд є сутні0

стю, що розвивається в часі, від марки як концепції,

що складається з відомих елементів (фірмової назви,

фірмового знака, стилю, слогану), до чітко сприйня0

тої покупцями сукупності функціональних та емоцій0
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Рис. 1. Процес формування бренду

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  (    ,   ) 

  (      ,    
   )

  (  ,   ,  
  )

  (    – , , ) 

  (       ) 

     (  ,  
 )

   (  ,      
’ )

       

Рис. 2. Процес формування бренду
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Рис. 3. Схема етапів розробки бренду
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них елементів, єдиних із самим товаром і способом

його уявлення.

На думку американського дослідника Ніколаса Кар0

тера (Nickolas Carter), схематично процес формування

бренду можна представити таким чином (рис. 2) [17, с. 87].

Дещо по0іншому бачить процес формування брен0

ду австралійський дослідник Дуглас Фербенкс (Douglas

Fairbanks), який вважає, що його можна представити у

вигляді сукупності наступних послідовних стадій (рис.

3) [17, с. 343—344].

Сутність даних етапів полягає в наступному.

1. Попередній підготовчий етап, який включає дос0

лідження ринкової ситуації, побудову SWOT0аналізу,

аналіз товару, конкурентний аналіз, сегментацію спо0

живачів та виділення цільового сегмента.

2. Формування ідентифікації бренду. Робота на цьо0

му етапі будується за допомогою відокремлення від0

мінностей бренду, побудові необхідних порівнянь, що

допоможуть виділити бренд у конкурентному середо0

вищі, визначення переваг бренду.

3. Позиціонування бренду. Формування стратегії, за

допомогою якої споживач зможе розглядати бренд,

асоціюючи його з певною унікальною торговою пропо0

зицією. Це досягається за допомогою таких методів по0

зиціонування, як: позиціонування за особливостями то0

вару (зокрема для нових унікальних на ринку товарів),

за вигодою, за використанням (нестандартні якості при

використанні традиційного товару), за користувачами,

цінове позиціонування, за принципом дистрибуції та ін.

4. Розробка системи ідентичності бренду. Передба0

чає побудову системи характеристик, з якими спожи0

вач асоціюватиме бренд, цінностей, пов'язаних з осо0

бистістю споживача та його соціальним довкіллям, та0

кож формулювання ставлення споживача до якості то0

вару, можливих вільних асоціацій, які виникають при

контакті споживача з брендом. Цей етап також вклю0

чає формування сутності бренду — найважливішого у

марці, що має бути виражене п'ятьма словами.

5. Побудова системи атрибутів бренду, яка включає:

зовнішній вигляд товару і його фізичні характеристики,

ім'я бренду, упакування, рекламу, персонажів бренду,

фірмовий знак (логотип), кольорові комбінації і фірмові

шрифти, жести, музика, голос, специфічні фрази та ін.

6. Тестування і апробація бренду.

7. Оцінка ефективності бренду.

Екстраполюючи концепцію загальнонаціо0

нального бренду англійського дослідника Сай0

мона Анхольта (Simon Anholt) на туристичну

сферу, можна відзначити, що основою сили на0

ціонального туристичного бренду є його клю0

чова ідентичність. Джерелом ідентичності брен0

ду є набір ідей, цінностей, характерних рис,

культури, слів, образів, які в сукупності утво0

рюють у свідомості представників цільової

аудиторії — у даному випадку реальних і по0

тенційних туристів — певні асоціації з держа0

вою — туристичним брендом. Тому алгоритм

побудови міжнародного туристичного бренду

країни повинен включати наступні кроки:

— пошук цінностей, характеристик і атри0

бутів, які повинні асоціюватися з національним

туристичним брендом;

— визначення ідентичності бренду;

— трансформація ідентичності в якусь "видиму"

пропозицію для її споживачів у формі туристичних по0

слуг, продуктів і т.п.;

— комунікативне проектування ідентичності відпо0

відним шляхом [1, с. 53—54].

Відповідно до точки зору іншого провідного дослі0

дника національного брендінгу — Уолі Олінса (Wally

Olins), в основі формування національного туристично0

го бренду повинна стояти якась ключова ідея, що буде

диференціювати країну й проектувати характеристики

туристичної привабливості, виключності, найбільш

ефективним способом [16, с. 44].

Вітчизняні дослідники О.Ю. Трач та О.І. Карий вва0

жають, що для того, щоб країна отримала статус турис0

тичного бренду, необхідні такі дії [12]:

1) стратегічне управління іміджем країни, яке, у

свою чергу, передбачає:

— постійне вивчення того, який імідж створюється

у свідомості різних аудиторій;

— сегментація і виявлення цільових аудиторій;

— позиціонування "магнітів" (візуальні символи,

події, персонажі) для підтримки бажаного іміджу;

— поширення інформації про це в цільових групах;

2) розроблення стратегічного бачення для створен0

ня умовної картини країни як відомого туристичного

центру. Для втілення цього образу в життя потрібно:

— виготовляти вказівники, схеми, карти, довідни0

ки, календарі подій;

— стимулювати готелі, ресторани, кав'ярні, транс0

портні служби, виробників сувенірів;

— створювати інформаційні бюро;

— вести роз'яснювальну і пропагандистську робо0

ту з жителями країни, і особливо з працівниками сфери

послуг;

3) допомога потенційним гостям у пошуку потрібної

їм інформації в Інтернеті, забезпечення вокзалів пунк0

тами туристичної інформації, безкоштовними картами

території тощо;

4) пропаганда туристичної привабливості.

Російський дослідник О.Горохов вважає, що турис0

тичний брендінг може бути представлений у вигляді ниж0

ченаведеної схеми (рис. 4) [5, с. 39].

При розробці концепції бренду туристичної дести0

нації необхідно, на думку автора, керуватися наступни0

   

    

  

      

  

Рис. 4. Процес формування бренду туристичної
дестинації
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ми основними принципами [5, с.

41]:

— визначення основної

місії регіону в цілому і його місії

в туризмі;

— виявлення основних груп

споживачів;

— виявлення основних ре0

сурсних цінностей дестинації;

— формування основних

принципів функціонування й

розвитку регіону в цілому, а та0

кож управління ним.

Процес розробки концепції

бренду туристичної дестинації

являє собою систему таких по0

слідовних робіт і заходів (табл.

1).

У рамках першого компо0

нента відбувається вивчення

існуючих у туристичній дести0

нації комунікаційних техно0

логій, брендів, суббрендів, сло0

ганів, лого, комунікаційних ка0

налів. У результаті виявляють0

ся основні застосовувані кому0

нікативні елементи й символи,

основні цінності і ресурси тури0

стичної дестинації, що будуть просуватися. Другий ком0

понент передбачає вивчення асоціацій і уявлень туристів

і професіоналів туристичного ринку стосовно дести0

нації, що здійснюється у фокус0групах на декількох

обраних ринках. У результаті визначається імідж дес0

тинації, що існує в професійному й споживчому сере0

довищах. У рамках третього компонента формулюєть0

ся місія туристичної дестинації, основні її цінності й ре0

сурси. Відбувається систематизація основних комуніка0

тивних елементів дестинації й визначення значеннєвої

ідеї. Завданням четвертого компонента є узагальнення

й синтез кількості цінностей — до 2—5 найменувань. У

результаті формується домінуюча базова концепція. У

рамках п'ятого компонента групою обраних фахівців

або за допомогою проведення відкритого тендера роз0

робляється й затверджується попередня творча концеп0

ція. У результаті створюються первісні версії імені брен0

ду, атрибутів бренду, логотипа й слогану. Шостий ком0

понент методики будується на вдосконалюванні попе0

редньої творчої концепції через тестування в професій0

ному середовищі туристичного ринку, у професійному

середовищі рекламного ринку, серед потенційних спо0

живачів. У результаті залучення широкої аудиторії до

процесу вдосконалювання творчої концепції в профе0

сійному середовищі туріндустрії дестинації формуєть0

ся т.зв. "внутрішня лояльність до бренду". Сьомий ком0

понент передбачає доробку творчої концепції з ураху0

ванням результатів тестування. Відбувається затверд0

ження остаточного варіанта концепції. У рамках восьмо0

го компонента розробляються варіанти застосування

творчої концепції на різних видах рекламних носіїв і ЗМІ.

У результаті створюються приклади практичного зас0

тосування брендінгової концепції в рекламі й ЗМІ. Де0

в'ятий компонент передбачає формулювання правил і

шаблонів застосування брендінгової концепції; у підсум0

ку створюється посібник із застосування бренду. У ме0

жах десятого компонента визначаються юридичні пра0

ва на бренд і реєструється торговельна марка. Завдан0

ням одинадцятого компонента є розробка технологій і

способів просування брендінгової концепції туристич0

ної дестинації. У результаті визначаються основні на0

прями брендінгової стратегії [5, с. 42—43].

Аналізуючи та синтезуючи концепти, наведені вище,

можна виокремити такі основні положення.

Побудова національного туристичного бренду являє

собою складний і багаторівневий творчий процес, що

повинен базуватися на маркетинговому підході: розумінні

місця країни на світовому туристичному ринку й виявленні

основних мотивацій і переваг потенційних споживачів. У

цілому при створенні міжнародного туристичного брен0

ду країни можна виділити наступні етапи:

— пошук і виділення найбільш значимих відміннос0

тей, конкурентних переваг, які визначають туристичну

привабливість країни й можуть послужити основою для

формування національного туристичного бренду. Із

цією метою проводяться дослідження глобального,

міжнародного й міжрегіонального масштабу, що доз0

воляють на основі об'єктивних даних визначити ступінь

значимості цих відмінностей для різних цільових груп;

— формування змісту міжнародного туристичного

бренду країни через посилення конкурентних переваг.

На основі даних, зібраних на першому етапі, створюєть0

ся модель бренду, розробляється його стратегія;

— створення національного туристичного бренду,

його просування й підтримка: формування механізмів

просування, створення програм просування бренду, ре0

алізація цих програм, підтримка міжнародного турис0

тичного бренду країни.

Таблиця 1. Процес розробки концепції бренду туристичної
дестинации

Джерело: [5, с. 41—42].
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА

При розробці міжнародного туристичного бренду

країни необхідно проектувати загальну стратегію й кон0

кретні механізми його просування й підтримки. Розроб0

ка такої стратегії дозволяє оптимізувати бюджетні й

позабюджетні видатки на інформаційні, соціокультурні

(виставково0ярмаркова діяльність; фестивалі, конкур0

си, свята, що мають міжнародний характер), спортивні

й інші проекти. При комплексному підході результати

реалізації даних проектів не є розрізненими, а цілесп0

рямовано синтезуються в посилення національного ту0

ристичного бренду, розвиток позитивного образу дер0

жави в сприйнятті цільових аудиторій: потенційних ту0

ристів, іноземних турагентів і, що найбільш складно,

асоціацій бізнесу, інститутів громадянського суспіль0

ства, засобів масової комунікації.

ВИСНОВКИ
Дослідження засвідчило, що, хоча однозначної

думки щодо організації процесу формування міжна0

родного туристичного бренду країни не існує, всі тео0

ретичні установки мають схожу спрямованість. Заува0

жимо, що вважаючи на виключну складність форму0

вання та подальшої підтримки брендів у туристичній

індустрії, важко визначитися з технологією їх створен0

ня та управління. Можна лише використовувати певні

принципи та дотримуватися визначених умов, які до0

поможуть досягти успіху у цьому напрямі. Перш за все,

успішний міжнародний туристичний бренд країни зав0

жди повинен підтверджувати туристичні послуги висо0

кої якості, що надаються на її території. По0друге, в

концепції бренду повинна бути потужна емоційна скла0

дова, яка апелює до життєвих цінностей даної цільо0

вої групи. По0третє, в реалізації концепції бренду по0

трібно бути послідовним, незважаючи ні на які зміни

кон'юнктури. Й по0четверте, абсолютно необхідним є

цілісний підхід до брендінгу. Тобто бренд — це не

тільки реклама й просування, але й вся туристична інду0

стрія країни.

На наше глибоке переконання, міжнародний турис0

тичний бренд країни природним шляхом не створюєть0

ся, він є продуктом свідомого й керованого осмислен0

ня, продуктом штучно організованої суспільної реф0

лексії й проектування. Штучність бренду передбачає

управління його створенням і просуванням, наявність

замовника, наявність кваліфікованої групи розробників,

наявність інформаційних і фінансових ресурсів, чітко

сформульоване технічне завдання, стратегію створен0

ня й просування бренду, моніторинг ефективності, ме0

ханізм підтримки й розвитку міжнародного туристично0

го бренду країни.
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