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Власник бізнесу, який 
втомився відкривати 
нові торгові точки 
(ТТ), спираючись лише 
на власну інтуїцію 

02 

Менеджер напрямку 
розвитку великої 
мережевої компанії, який 
прагне поставити 
відкриття нових ТТ “на 
конвеєр” 

03 
 

Амбітний франчайзі, який 
прагне мінімізувати свої ризики 
від відкриття ТТ “всліпу”. Або 
навпаки Ви – засновник 
франшизи, який прагне зробити 
свій бренд ще більш 
привабливим для франчайзі. 
 

04 

Підприємець, що хоче відкрити 
свою ТТ у сфері офлайн рітейлу 
і не має ресурсів на те, щоб 
спокійно припускатись 
помилок 

Отже, геомаркетинг  може бути Вам цікавий в будь-якому випадку, коли перед бізнесом на 
часі – просторове (або географічне) розширення. Звідти і така назва. 

ВАМ 
ПОТРІБНИЙ 
ГЕОМАРКЕТИ
НГЯКЩО ВИ:  



 закономірності розвитку та геомаркетингову традицію Вашого бізнесу 
 кількісні показники трафіку конкретної локації  

МОЖЛИВОСТІ ГЕОМАРКЕТИНГУ 

 Береже Ваші гроші. Оскільки, 
почавши працювати в місці з 
заздалегідь відомим високим 

потенціалом, Ви не закриєте свій 
об’єкт через рік його роботи. 

 Береже Ваш час. Оскільки Ви одразу 
починаєте працювати в місці з 
заздалегідь відомим високим 

потенціалом. 

 Як відомо, 90% нових бізнесів закриваються у перший рік їхньої роботи. Однією з 
найважливіших причин є невірне обрання місця (локації) 

Саме тому геомаркетингова діагностика  об’єкту :  

 

В основі інструменту “геомаркетинг” лежить модель , яка враховує: 



АЛГОРИТМ ВЗАЄМОДІЇ 
Варіант 1 (експрес)  

2. Ми протягом 1-2 днів проводимо польові заміри 
трафіку та збираємо необхідні додаткові відомості про 
локацію. 

 середній детальний портрет 
аудиторії ТТ;  

 торговельну націнку;  
 чек;  
 перелік постійних витрат на 

утримання об’єкту ; 
 середня кількість чеків, яку 

приносить успішний об'єкт 
 

3. Протягом ще 1 дня ми робимо зведення і аналіз 
даних із проведенням відповідних математичних 
розрахунків.  

4. Ви отримуєте звіт з конкретними рекомендаціями 
відносно того, чи варто відкривати ТТ за вказаною 
адресою. 

1. Ви надаєте нам точні координати об’єкту, а також  інформацію про:  

Вартість: від 200 $ 
Тривалість: 2-3 дні 



АЛГОРИТМ ВЗАЄМОДІЇ 
Варіант 2 (стандарт)  

Ви розглядаєте можливість взяття в оренду або маєте у власності конкретний об’єкт і не 
обмежені в часі на прийняття рішення. Тоді: 

Ви надаєте нам точні координати об’єкту, а 
також  інформацію про:  

  детальний портрет аудиторії 
ТТ;  

  торговельну націнку;  
  середній чек; 

 
 

 

  перелік постійних витрат на 
утримання об’єкту; 

  середня кількість чеків, яку 
приносить успішний об'єкт 

Ми протягом 5 днів проводимо польові заміри 
трафіку та збираємо необхідні додаткові  відомості. 

Протягом ще 2 днів ми робимо зведення і аналіз 
даних з проведенням відповідних математичних 
розрахунків.  

Ви отримуєте деталізований звіт з конкретними 
рекомендаціями відносно того, чи варто 
відкривати ТТ за вказаною адресою. 

Вартість: від 390 $. 
Тривалість: 8 днів 



АЛГОРИТМ ВЗАЄМОДІЇ 
Варіант 3 (ad-hoc) 

В Вас є наміри відкрити ТТ, однак  конкретних об’єктів на прикметі не маєте. Тоді: 

  Ви надаєте нам детальне бачення 
формату об’єкту, а також  інформацію 
про: 

портрет цільової аудиторії ТТ; 
яким Ви його бачите  
торговельну націнку; 
середній рівень конверсії для 
мережі; 

    Ми проводимо моніторинг 
міста на виявлення потенційно 
цікавих локацій. Формуємо 
список з найбільш 
перспективних і проводимо 
польове спостереження за 
кожною локацією, яка потрапила 
до списку 

  Ви отримуєте звіт зі списком  
конкретних об’єктів  
відповідно переліку найбільш 
перспективних локацій 

   Ми опрацьовуємо 
конкретні об’єкти згідно 
експрес або стандарт 
варіантам 

01 02 

03 04 

Вартість: визначається в залежності від масштабів 
міста. 

Тривалість: 8 днів (без урахування робіт за п.4) 
 



ПОРТФОЛІО 

 

Day 

3 

Наша методика довела свою ефективність під час співпраці з такими мережами: 

Дослідження 271 локації, 
по таких містах, як Київ, 

Дніпро, Одеса, Кременчук, 
Черкаси, Полтава та ін. 

Day 

3 

Дослідження 24 
локацій, по таких 

містах, як Київ, Харків, 
Львів, Дніпро та ін. 

Дослідження більше 100 локацій, 
по таких містах, як Київ, Харків, 

Львів, Маріуполь, Херсон, 
Житомир, Вінниця, Миколаїв та ін.  

 Обстеження міст 
Маріуполь, Мелітополь, 

Кривий Ріг та ін., з метою 
підбору локацій під 

відкриття нових магазинів. 

Оперативний аналіз 12 
об’єктів по м. Київ та Львів 

 з метою  перевірки їх 
потенціалу. 



 Вуличні, квартирні і телефонні 
опитування 

 Інтернет-опитування 

 Фокус-групи і холл-тести 

 Експертні опитування 
 Кабінетні дослідження 

 Рітейл-аудит 

 PR-супровід 

 маркетинговий супровід 
 Неймінг, брендинг і ребрендинг 

 Партизанський маркетинг 

 Digital-маркетинг 

 Проведення виборчих кампаній 
 

В НАШІ ПОСЛУГИ ТАКОЖ ВХОДЯТЬ 



Наші досягнення у цифрах 
Досвід у геомаркетингу: 
більше 6 років 

Кількість перевірених 
на цей час локацій: 466 

Кількість  повністю 
вивчених на цей час великих 
і малих міст:  12  

01 

02 

03 

04 

05 

Кількість  систематично 
задіяних спеціалістів з 
польового моніторингу: 87 

Кількість замовників: 61 



Ми першими у 2015 році 
застосували в Україні 

послугу 
“геомаркетинговий 

аналіз локацій” завдяки 
замовленню від 

компанії “Море пива”. І 
з тих пір постійно 

розвиваємося. 

Досвід 
Індивідуальність 

продукту  

Ми продаємо 
спеціально створену 
для Вас модель, а не 
універсальні мапи. 
Наші розрахунки 

працюють тільки для 
Вас, оскільки залежать 

від показників, 
притаманних Вашому 

бізнесу.  
 

Кадровий 
потенціал 

Наявність 
розгалуженої мережі з 
десятків  спеціалістів з 
моніторингу дозволяє 

нам оперативно 
дослідити будь-який 
об’єкт у будь-якому 

місті України. 
lightning 
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