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комунікаціях

Метою статті є дослідження ролі та характеристик контенту і аналіз запропонованих показників для
оцінки їх ефективності у маркетингових комунікаціях підприємства з клієнтом за допомогою
інтернет-технологій. Представлено відмінності між комунікаціями з традиційним контентзабезпеченням та комунікаціями з об’єднуючим контент-забезпеченням. На основі огляду наукових
робіт, статистичних даних і результатів досліджень запропоновано систему показників для оцінки
рівня ефективності витрат на контент-забезпечення: середня ціна залучення одного користувача вебсайту, коефіцієнт генерації лідів на веб-сайті, середня ціна залучення одного ліду, коефіцієнт
ефективності контент-забезпечення, середня покупка завдяки контент-забезпеченню, дохід від
продажу товарів завдяки контент-забезпеченню, рентабельність використання інструментів інтернетмаркетингу. Ця система показників дозволяє моніторинг ефективності контент-забезпечення на
основних етапах взаємодії підприємства з клієнтом. Зроблено оцінку запропонованих показників
ефективності контент-забезпечення на двох провідних підприємствах у сфері очищення води та
водопостачання в Україні: компанія «ZIKO» та BWT Україна. Зроблено висновок про те, що лише
висока якість контент-забезпечення може забезпечити підприємству велику кількість клієнтів і
значну видимість його веб-сайту у різних пошукових системах.
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Оценка эффективности контент-обеспечения в маркетинговых коммуникациях
предприятия в режиме онлайн и офлайн
Целью статьи является исследование роли и характеристик контента и анализ предложенных
показателей для оценки их эффективности в маркетинговых коммуникациях предприятия с клиентом
с помощью интернет-технологий. Представлено различия между коммуникациями с традиционным
контент-обеспечением и коммуникациями з объединяющим контент-обеспечением. На основе обзора
научных работ, статистических данных и результатов исследований предложена система показателей
для оценки уровня эффективности расходов на контент-обеспечение: средняя цена привлечения
одного пользователя веб-сайта, коэффициент генерации лидов на веб-сайте, средняя цена
привлечения одного лида, коэффициент эффективности контент-обеспечения, средняя покупка
благодаря контент-обеспечению, доход от продажи товаров благодаря контент-обеспечению,
рентабельность использования инструментов интернет-маркетинга. Данная система показателей
позволяет мониторинг эффективности контент-обеспечения на основных этапах взаимодействия
предприятия с клиентом. Сделана оценка предложенных показателей эффективности контентобеспечения на двух ведущих предприятиях в сфере очистки воды и водоснабжения в Украине:
Компания «ZIKO» и BWT Украина. Сделан вывод о том, что лишь высокое качество контентобеспечения может обеспечить предприятию большое количество клиентов и значительную
видимость его веб-сайта в различных поисковых системах.
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