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MAIN DIGITAL MARKETING INSTRUMENTS 

 

Цифровий маркетинг – це набір маркетингових інструментів і каналів 

зв'язку для спілкування  з цільовою аудиторією там, де потенційні клієнти 

проводять більшу частину свого часу – у мережі. 

Існує цілий ряд тактик та інструментів, які відносяться до поняття 

цифрового маркетингу. Це сам веб-сайт компанії та канали інтернет-

маркетингу: SEO, Інтернет-реклама, електронний маркетинг, воронки 

продаж, контент-маркетинг, банерна реклама, SMM та ін. 

Бізнес, який використовує різні канали цифрового маркетингу має 

можливість взаємодіяти з цільовою аудиторією більш ефективного і 

своєчасно, в цей же час постійно збільшуючи кількість нових клієнтів і 

лояльність аудиторії до бренду.  

В залежності від цілей своєї маркетингової стратегії маркетологи 

можуть розширювати масштаб своїх рекламних кампаній, як за допомогою 

платних, так і безкоштовних каналів просування. 

Корисні для бізнесу дії можуть бути різними: потенційний клієнт, а 

поки що відвідувач сайту, може підписатися на розсилку або скачати 

корисний контент, купити продукт, замовити послугу, поділитися статтею 

в соціальних мережах. 

Всі інструменти інтернет-маркетингу підпорядковані вирішенню 

одного з головних завдань: залучення відвідувачів на сайт або 

мотивування відвідувачів на вчинення дії на сайті (так звана конверсія). 
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Основні інструменти цифрового маркетингу: 

1. Пошукова оптимізація  веб-сайту, яка допомагає йому займати 

більш високі позиції в пошуковій видачі. Це збільшує об'єм органічного 

(безкоштовного) трафіка. 

2. Контент-маркетинг, який вважають одним з найефективніших 

інструментів для просування бізнесу в Інтернеті. Він підходить для 

підвищення пізнаваності відомих брендів або залучення клієнтів. 

3. Маркетинг в соціальних мережах (SMM). Даний вид маркетингу 

націлений на просування  бренду і  контенту в соціальних мережах. Він 

може бути використаний для збільшення кількості трафіка, а також для 

генерації лідів. 

4. Реклама з оплатою за клік (PPC) - чудовий метод залучення трафіка 

на сайті. Суть полягає в тому, що за кожний клік по оголошенню потрібно 

заплатити власнику сайту або провайдеру комісію. Найбільш поширеним 

типовим PPC є Google AdWords.  

5. Емейл маркетинг. Компанії використовують поштову розсилку як 

здатність спілкуватися зі своєю аудиторією. Електронна пошта найчастіше 

використовується для просування товарів, повідомлень про знижки та 

заходи, а також для направлення людей на веб-сайт компанії. 

З усього вищесказаного випливає, що цифровий маркетинг - це 

маркетинг майбутнього. Він має безліч переваг, на відмінну від 

традиційного маркетингу. І він не зупиняється на якійсь одній конкретній 

ніші, а об’єднує абсолютно всі області рекламних стратегій в мережі.  


