Презентація агенції
загальна інформація / приклади та кейси

Щиро вітаю!
Мене звати Світлана Виноходова,
я – незалежний маркетинговий
консультант та керівник власної
агенції iMark
iMark, Intelligence marketing
agency працює з 2013 року та
спеціалізується на маркетингових
проектах для експертних
ринків та галузей зі складним
клієнтським досвідом
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Маю ступінь Ph.D.
з економіки та вже
понад 19 років надаю
аналітичну і комунікаційну
підтримку проектам,
компаніям та експертам
в інтелектуально
містких індустріях

Хто наші клієнти?
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Що ми вже встигли зробити?
допомогли 30+ компаніям України та ЦСЄ
з ринковими дослідженнями, створенням нових
продуктів і сервісів, PR та комунікаціями

поділилися маркетинговими знаннями з 500+
студентами КНЕУ, Київського національного
економічного університету ім. В. Гетьмана

виконали дослідження для проектів USAID
та Уряду Великобританії – «Трансформація
фінсектору», «Навчальні програми професійного
зростання», «Примирення українського суспільства:
від енергії протесту до творчості» (2014-2021)

брали участь у репутаційному аудиті
Національного банку України, а також стали
підрядником з розробки галузевої стратегії ринку
life-страхування на замовлення Української
федераціїї убезпечення, 2019

04

Загальний досвід команди
iMark в маркетингових проектах
перевищує 120 000 годин.
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Будемо раді співпраці!
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Ми працюємо, щоб наші замовники

чули та розуміли
своїх споживачів

85% клієнтів iMark
звертаються до агенції
вдруге для вирішення нових
маркетингових завдань
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створювали корисні
продукти та зручні сервіси

мали довіру й повагу
від клієнтів та команди

Що ми робимо для клієнтів?
Весь комплекс маркетингових послуг та підтримки бренду
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Дослідження
ринку

Аналітика
та прогнози

Розробка
та «пакування»
продуктів і cервісів

Маркетингові
комунікації:
від PR до SMM

Маркетингова
стратегія

Контент-підтримка
для брендів, експертів
та цілих галузей

Ми провели більше 45 досліджень, розробили
стратегії та плани маркетингу більш ніж 15 компаніям,
надаємо регулярну маркетингову та PR підтримку для
10+ компаній та завжди готові до нових проектів

Як ми можемо співпрацювати?

Ми співпрацюємо з компаніями, у яких
є свої служби маркетингу, і з командами,
у яких немає власних маркетологів
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Допомагаємо клієнтам
у реалізації конкретних
маркетинг-проектів
Наприклад, проводимо
дослідження ринку

Беремо на себе окремі
функції маркетингу
Наприклад, маркетинг у
соціальних мережах
або PR-функцію

Вирішуємо весь комплекс
маркетингових завдань
клієнта «під ключ»
Наприклад, створюємо відділ
комунікацій на аутсорсі

Проектні роботи та консалтинг

Ринкові
дослідження
та аналітика

Розробка
стратегії та плану
маркетингу

Аудит
та позиціонування
бренду

Оптимізація
бізнес-процесів
маркетингу

Зберемо та проаналізуємо
найрізноманітнішу
ринкову інформацію:
про стан сусідніх ринків,
клієнтську аудиторію, конкурентів
та макросередовище.
Поділимося висновками
і рекомендаціями

Визначимо стратегію роботи
на ринку в перспективі 1-3
роки. Порадимо, з ким і як
працювати — опишемо
клієнтів, продукти, регіони
присутності, необхідні
проекти, канали комунікації
та продажів

Проаналізуємо поточне
сприйняття бренду цільовою
аудиторією і порадимо,
як його покращити.
Разом розробимо
цінності та конкурентні
переваги. Допоможемо
з айдентикою бренду

Опишемо та розробимо
карту процесів, в яких
задіяний маркетинг.
Якщо потрібно — зробимо
деталізацію до рівня
робочої документації:
інструкції, накази,
положенн
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Регулярні роботи

Просування
продуктів
Від ідеї до механіки.
Проведемо акції за
продуктами, регіонами,
партнерськими каналами,
різними групами клієнтів.
Проводимо рекламні кампанії
під ключ: самостійно або
з партнерами
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PRпідтримка
Розробимо план публікацій,
напишемо і розмістимо їх у
пресі, «подружимо» ваш
бренд і ваших експертів з
журналістами, організуємо
прес-заходи, відпрацюємо
відгуки на онлайнмайданчиках

Контентпідтримка
Створимо тексти та графіку
для вирішення різних
маркетингових завдань:
контент на сайт, поліграфія
для роздрібної мережі,
комерційні пропозиції,
корпоративні презентації
та багато іншого

SMM та підтримка
у соцмережах
Створимо і будемо розвивати
вашу сторінку у Facebook,
Instagram, Linkedin та інших
соціальних мережах: контент,
різноманітні формати
просування, робота зі
зворотним зв'язком
та не тільки

Вартість наших послуг

$1 000 –
$12 000

Дослідження
ринку

$1 500+

$1 300+

$4 000+

$2 000+

Аудит та оновлення
продуктового
портфелю

Аудит fintech-ідей:
маркетинг на старті
проекту

Розробка ринкової
стратегії та плану
маркетингу

Розробка
стратегії та плану
комунікацій

$1 000 –
$3 000

$500 –
$2 000

$500+

$700+

Реалізація
маркетинг-плану:
команда маркетингу
на аутсорсі

Реалізація плану
комунікацій:
PR-команда
на аутсорсі

Реалізація
окремих функцій
маркетингу*

Маркетинг-проекти
на перетині з іншими
напрямками**

в місяць
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в місяць

в місяць

в місяць
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* від аналітики та прогнозу продажів до SMM
та ведення корпоративного блогу

** HR-брендінг, внутрішні комунікації та маркетинг / PR
впровадження стандартів продажів, скрипти для телемаркетингу

Приклади
проектів

Дослідження ринку та аналітика
Приклад проекту:
дослідження ринку
поліграфічних
послуг

наявність системи знижок для
посередників в друкарнях України,
вибірка 43 компанії

19%
Замовник:
Прайм Прінт,
велике поліграфічне
виробництво

14%

67%
10
Єдиний прайс для всіх типів замовників
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Немає системи знижок, ситуативні рішення
Спеціальна програма для посередників

Розмір отриманого дисконту
для посередника

більше 15%

6

10% - 15%

9

5 - 10%

11

до 5%

9

немє знижки

8

Тільки 2 друкарні мають системні програми
співпраці з підрядниками: Вольф і Кераміст.
Решта гравців беруть ситуативні рішення
або пропонують єдину ціну будь-якого клієнта. У
більшості випадків дисконт для посередника
коливається в межах 5 - 15%

Дослідження ринку та аналітика
+310%

Замовник:
SIBIS,
один з ТОП-5
системних інтеграторів
України

300%
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БМС Консалтінг

200%

S&T Україна
Техносерв Україна
+114%

Конкурент X

100%

Конкурент Y

+50%
+4%

0%

+2%
-30%

-18%

-100%
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SIS
Де Ново

динамика продаж компании 2014/15

Приклад проекту:
дослідження ринку
послуг системної
інтеграції

5%

10%

15%

20%

25%

частка конкурента у загальному виторгу за вибіркою
розмір бульбашки на графіку відповідає обсягу виторгу компанії у 2015 році

30%

Конкурент Х зберігає
спеціалізацію на
ключовому для себе
телекомунікаційному
сегменті, а його зростання
продажів в банківському
секторі забезпечено
єдиним проектом
з банком ...

Дослідження практик роботи банків зі
скаргами споживачів банківських послуг
Приклад проекту:
дослідження ринку
банківських послуг
України та регіону ЦСЄ

9
Кредитні
продукти

3
Комісія та плата
за послуги банку

Замовник:
проект USAID,
“Трансформація
фінсектору України”

4
Технічні проблеми

7
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Обслуговування
та консультації
персоналом банку

14
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5
Карткові продукти

Розробка Customer Journey Map
Приклад проекту:
Побудова CJM та
оптимізація пакету
послуг порталу
AUTO.RIA для
автодилерів України
Замовник:
AUTO.RIA,
автопортал №1
в Україні

08.10.2020
менеджер AUTO.RIA надав запит
клієнту щодо вхідних даних для
реєстрації і самостійно створив акаунт,
"щоб не гаяти часу" протягом
тестового периіоду

01.10.2020
профільний
менеджер
AUTO.RIA
повторно
зателефонував
клієнту
29.09.2020
у клієнта виникли
складності з пошуком
профільного контакту
для автосалонів,
серчінг по розділах
сайту
29.09.2020
клієнт здійснив
перший візит на
сайт AUTO.RIA

01.10.2020
клієнт бачить
пропущений
виклик від
профільного
менеджера
AUTO.RIA

01.10.2020
менеджер
AUTO.RIA
професійно та
переконливо
розповідає
клієнту про
переваги сервісу

7
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07.10.2020
менеджер
AUTO.RIA
домовився з
керівництвом про
безкоштовний
тест до кінця
жовтня
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13.10.2020
менеджер AUTO.RIA телефонує
і уточнює, чи вдалося клієнту
отримати необхідну інформацію
для повноцінного налаштування
акаунту. Додатково повідомляє
про альтернативну модель
співпраці

15.10.2020
клієнт користується
акаунтом AUTO.RIA,
моніторить результати,
вносить оновлення в
опис авто за прикладом
конкурентів

12.10.2020
менеджер AUTO.RIA
самостійно заповнив
акаунт наданою
інформацією,
повідомив про це
клієнта і надав поради
з ведення аккаунту
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24.10.2020
клієнт витрачає близько 3
годин у власний вихідний
на фотогрфування авто та
VIN-кодів, щоб покращити
аккаунт AUTO.RIA

19.10.2020
клієнт користується
акаунтом AUTO.RIA,
моніторить результати,
вносить оновлення в
опис авто за прикладом
конкурентів

26.10.2020
клієнт додає нові фото і
стикається з технічними
складнощами, витрачає
значний час на апгрейд
аккаунту, частково невдало

20.10.2020
менеджер AUTO.RIA
телефонує щоб уточнити,
чи вдалося клієнту
отримати необхідну
інформацію для
підвищення ефективності
акаунту. Надає допоміжні
поради: додавати авто з
різним кольором кузова
як окремі, опублікувати
авто не в наявності, щоб
збільшити число
оголошень

14

13.10.2020
менеджер AUTO.RIA
телефонує і надає
рекомендації з
наповнення акаунту:
контактний номер,
VIN-коди
07.10.2020
менеджер
AUTO.RIA
перетелефонував
і запропонував
тестовий період
за 50% вартості

16

06.11.2020
менеджер AUTO.RIA перетелефоонував,
підтвердив подовження тестового періоду.
Підвів підсумки місяцяі запропонував
продовжити діалог щодо використання
альтеративної моделі співпраці з його
колегою (інший бізнес-напрямок)

27.10.2020
клієнт телефонує
менеджеру AUTO.RIA
за порадою, але той не
виходить на зв'язок
27.10.2020
клієнт
телефонує
менеджеру
AUTO.RIA
за порадою,
але той не
виходить на
зв'язок
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06.11.2020
клієнт користується
аккаунтом AUTO.RIA –
відстежує конкурентів,
оновлює ціни, прослуховує
пропущені дзвінки
05.11.2020
клієнт телефонує до
менеджера AUTO.RIA за
уточненнями, той
пропускає дзвінок.
Ліди все ще надходять
31
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26

1
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30.09.2020
клієнт зателеофнував
"не туди", але менеджер
AUTO.RIA обіцяє зворотній
дзвінок від профільного
менеджера

13

27

5

2

30.09.2020
клієнт зателеофнував
"не туди", але менеджер
AUTO.RIA обіцяє зворотній
дзвінок від профільного
менеджера
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21.10.2020
клієнт користується
акаунтом AUTO.RIA,
моніторить результати,
збільшує число
оголошень, але це не
приносить суттєвих
результатів –
як і попереджав
менеджер AUTO.RIA

14.10.2020
клієнт отримує
негативний зворотній
зв'язок від колег
щодо якості лідів з
AUTO.RIA і відмову
по додатковим даним
для акаунту
(VIN-коди тощо)

8

01.10.2020
менеджер AUTO.RIA
відмовляє у тестовому
періоді, "ми в кредит не
працюємо"

25

04.11.2020
клієнт зауважує, що
тестовий період формально
скінчився, але дзвінки
продовжують надходити.
Телефонує до менеджера
AUTO.RIA за уточненнями,
той пропускає дзвінок
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23.10.2020
клієнт користується
акаунтом AUTO.RIA,
моніторить результати,
збільшує число
оголошень, але це не
приносить суттєвих
результатів –
як і попереджав
менеджер AUTO.RIA

28.10.2020
менеджер AUTO.RIA перетелефонував,
вибачився та надав усю необхідну
допомогу з аккаунтом. Спрогнозував,
що динаміка цільових дзвінків
покращиться у дні, що лишилися
до кінця тесту

03.11.2020
клієнт користується
аккаунтом AUTO.RIA –
відстежує конкурентів,
оновлює ціни, прослуховує
пропущені дзвінки
30.10.2020
клієнт користується
аккаунтом AUTO.RIA –
відстежує конкурентів,
оновлює ціни, прослуховує
пропущені дзвінки
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КРОК 1:

КРОК 2:

КРОК 3:

КРОК 4:

пошук
профільного
контакту

стартові перемовини
щодо тестового
періоду

надання доступу
та налаштування
аккаунту

відпрацювання
перших
лідів

КРОК 5:
upgrade акаунту
та втілення порад
від AUTO.RIA

КРОК 6:
завершення
тестового періоду
та оцінка результатів

Запуск на ринок нового сервісу
Приклад проекту:
тестування
продуктової лінійки
послуг технічного
асистансу

Замовник:
BRITISH AUTO CLUB,
провайдер послуг
автоасистансу
в Україні

Пакет
дуже подобається,
"Допомога в дорозі"
готов купити

18

навряд чи
придбаю

9%

38%

25%

23%

Мульті

4%

19%

35%

32%

Безліміт

3%

19%

26%

33%

Сімейна

4%

19%

19%

31%

цілком
неактуально

47%
35%

25%

22% 26%

23%

Базовий

17

важко
оцінити

Базовий

-29%

16

придбаю
при вільному
бюджеті

-42%

Мульті
позитив

23%

-52%

Безліміт
потенціал

19%

негатив

Сімейна

Регулярна PR-підтримка
Приклад проекту:
Розробка
і впровадження
PR-стратегії бренду
під ключ
Замовник:
MetLife,
компанія №1
лайф-страхування
в Україні
Відскануте QR-код
або клікніть по ньому,
щоб перейти на сторінку
публікації онлайн

16
17
18

MetLife є лідером
національного рейтингу
“Репутаційні активісти” у 2019-2021

Контент-підтримка на постійній основі
Приклад проекту:
написання статей,
коментарів,
інтерв'ю

Замовник:
DIM Group,
будівельна та
інвестиційна
група
Відскануте QR-код
або клікніть по ньому,
щоб перейти на сторінку
публікації онлайн

16
17
18

Контент-підтримка на постійній основі
Приклад проекту:
корпоративний блог,
тексти для ЗМІ,
наповнення сайту

Замовник:
UNIQA,
одна з ТОП-3
страхових компаній
України
Відскануте QR-код
або клікніть по ньому,
щоб перейти на сторінку
публікації онлайн

19
20
21

Пакування корпоративних продуктів
Приклад проекту:
sales-kits для юридичних
практик, презентації для
експертних виступів

Змовник:
Sayenko Kharenko,
юридична фірма

19
20
21

Створення та підтримка інтернет-сайтів
Приклад проектів:
контент та загальне
управління проектом
Друге місце на
Web Awards Ua в номінації
“Фінанси та страхування”

Замовники:
УАСК АСКА,
страхова компанія;
СБ Мальована,
страховий брокер
Відскануте QR-код
або клікніть по ньому,
щоб перейтина сторінку
публікації онлайн

19
20
21

SMM-підтримка експертів компанії
Приклад проекту:
SMM для
менеджменту
агрохолдингу

Замовник:
HARVEAST,
агрохолдинг

Відскануте QR-код
або клікніть по ньому,
щоб перейтина сторінку
публікації онлайн

22
23
24

Корпоративні медіа: написання книги
Приклад проекту:
інтерв’ю з героями
та написання історій
для книги до 10-тиріччя
холдингу
Замовник:
HARVEAST,
агрохолдинг

22
23
24

Гран Прі в національному
конкурсі Асоціації корпоративних
медіа Украиїни

СВІТЛАНА
ВИНОХОДОВА
UA +38 066 325 53 01
PL +48 516 135 689
svetlana@imark.com.ua

website: imark.com.ua

