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В умовах стійкої конкуренції серед регі
онів за надходження інвестицій, кваліфіко
ваної робочої сили та екологічно безпечно
го виробництва усе більше актуальною про
блем ою стає підвищ ення т уристич ного
іміджу й інвестиційної привабливості регіо
ну. Кроки здійснені в цьому напрямку, но
сять несистемний характер і, як правило,
комплексно не вирішують проблему. Насам
перед, це викликано недостачею теоретич
них надбань, на підставі яких можна було б
розробити комплексну маркетингову стра
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тегію регіону, а також зручного й надійного
інструментарію, що надає підтримку при
розробці й реалізації такої стратегії.
В умовах швидкої зміни економічної й
соціальної ситуації, як у регіоні, так і за його
межами, для успішної розробки і здійснен
ня маркетингової стратегії території усе
більш актуальним завданням стає прийнят
тя обгрунтованих і своєчасних управлінсь
ких рішень, спрямованих на підвищення при
вабливості території, зміцнення й розвиток
позитивної інвестиційної динаміки. Розви
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ток регіону як туристичного об'єкту пов'я
заний з його конкурентоспроможністю.
Підвищення конкурентоспроможності тур
дестінаціі можливо за допомогою розробки
та ведення його іміджевої політики. Імідж
створюється пропагандою, рекламою, які
формують в масовій свідомості відповідне
ставлення до об'єкта [2, с. 256].
Різним аспектам формування туристич
ної привабливості території присвячені ро
боти закордонних Г.Берсона, Ф.Котлера,
Дж. Траута, А.Є. Кирюніна, А.П. Панкрухі
на та вітчизняних А. Акайомової, Д.Богуша,
В. Терещук. З точки зору формування тури
стичного іміджу території значний інтерес
становлять праці українського вченого М.Г.
Бойко.
Однак, незважаючи на велику кількість
наукових праць та значні досягнення в об
ласті формування туристичного іміджу, низ
ка завдань розроблена не досить повно.
Туристична привабливість території
формується, насамперед, при наявності при
родних або історикокультурних туристич
них ресурсів, а ще краще — при їх поєднан
ня.
Туристична привабливість часто непос
тійна і може змінюватися в залежності від
багатьох факторів, що впливають на приваб
ливість туристичної території. Саме до них
відноситься наявність сучасної матеріально
технічної бази туризму, зокрема новітніх го
тельних комплексів, спеціалізованих уста
нов з відповідним асортиментом послуг, які
вони виробляють і т.д.
Дуже важливою складовою привабли
вості в сучасних умовах виникає якість
навколишнього середовища. У ринкових
умовах господарювання велике значення в
організації навколишнього середовища на
буває використання маркетингу в, що спри
ятиме зміцненню конкурентоспроможності
певній території і може спочатку впливати
на її привабливість.
Реклама, як і будьякий інший вид марке
тингових комунікацій, відіграє важливу
роль у реалізації стратегії розвитку туриз
му. Вона надає соціальнокультурне та пси
хологічний вплив на суспільство. Цивілізо
вана реклама — це не маніпулювання сусп
ільною свідомістю, а формування актуаль
них, спрямованих на саморозвиток потреб
людини . Реклама да є споживачев і нові
знання, досвід, посилює задоволеність від
покупки. Будучи засобом конкурентної бо
ротьби, реклама загострює її, сприяючи
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підвищенню якості туристського обслуго
вування.
Реклама території спрямована на форму
вання, просування і позитивний розвиток її
іміджу, що є найважливішою умовою залу
чення туристів.
Особливу роль у залученні туристів на ту
чи іншу територію грає професійно вибуду
вана рекламноінформаційна діяльність.
Реклама відіграє провідну роль, але не є єди
ним інструментом маркетингу. Істотну роль
у просуванні грають заходи щодо зв'язків з
громадськістю, а також інструменти прямо
го маркетингу (особисті продажу), що прий
мають форму різного роду переговорів.
Особливо важливими є загальнотериторі
ального константи, які можна віднести до
елементів брендингу (герби і державні пра
пори для держав, герби і загальноприйняті
символи міст, логотипів, рекламні слогани,
міфи, перекази, легенди тощо). У багатьох
країнах приділяється величезна увага ство
ренню образів міст, регіонів, країни в ціло
му привабливих для туристів [4, с. 132].
У маркетингових комунікаціях з просу
вання туристських територій широко вико
ристовуються також заходи подієвого ха
рактеру, великі міжнародні заходи, націо
на льні , ре гіо наль ні та м ісце ві свят а,
спортивні змагання, унікальні природні яви
ща на конкретній території в певний час,
спеціально організовувані змагання з екзо
тичних видів спорту (наприклад, стрітболу,
екстрімвелосипеду).
Особливості регіону, національних тра
дицій, історичної пам'яті народу, ідеології та
інші, створюють цілісний образ, на основі
якого ідентифікують певну країну серед усь
ого світового співтовариства. Важливу роль
у формуванні туристичного образу тери
торії відіграють також людські фактори —
інформація зі ЗМІ, інтернет, міфи і т.д.
Фактори, що впливають на формування
і сприйняття туристичного образу території,
взаємообумовлені і, одночасно, ієрархічно
структуровані. Відповідно серед них можна
виділити базові чинники, що формують
стрижневі елементи ядра образу, які сфор
мувавшись, майже не зазнають змін і забез
печують ідентифікаційний базис, тобто реп
резентацію суспільства, країни і території в
міжнародному середовищі.
Найважливішим чинником є туристичний
бренд, який служить окремою категорією
типів інформації, тому що він є причиною —
домінантою визначення привабливості тури
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стичного образу території для потенційних
туристів.
Територіальний бренд — найпотужніший
інструмент розвитку певного регіону, служ
бовець підвищенню його цінності та вар
тості. Суть територіального бренду полягає
у створенні відмітної, привабливого образу
як для його інвесторів, влади, туристів, так і
для жителів даної території.
До значимих характеристик бренду те
риторії належать його відмінності від всіх
інших і акцентування уваги на його унікаль
ності, бо іншої такої території не існує. Та
кож приваблива, сучасна візуальна симво
ліка відіграє ключову роль при комунікаці
ях.
Найбільш вдалий бренд територій, на
самперед, той, який має привабливий нема
теріальний образ, який неможливо зруйну
вати зовнішніми чинниками. Асоціації брен
ду території повинні викликати бажання і
потреби у цільової аудиторії.
Наприклад, Париж — місто закоханих! У
це місто приїжджають закохані з усього
світу.
Існують різні види брендів: товарні,
сервісні, особистостей, організацій, подій, а
також географічні. Для маркетингу іміджу
особливу роль виконують "географічні"
бренди ("Geographical" brands), де об'єктом
брендингу є міста, країни, курорти. Цей вид
бренду поступово стає поширеним, особли
во в туристичному бізнесі, так як його ство
рення і успішне просування дозволяють от
римувати додаткові доходи. Найбільш яск
раві приклади вже сформованих географіч
них брендів — гірськолижний курорт Сент
Морітц, Французька Рів'єра і Сейшельські
острови — приносять туристським територ
іям і компаніям, які займаються їх просуван
ням, чималі прибутки.
По ширині охоплення споживачів гео
графічні бренди ділять на три основні кате
горії — локальний, національний і мульти
національний.
Місцевий, або локальний, бренд можна
визначити як бренд, існуючий на певній об
меженій території — в межах одного міста
або навіть міського району, в рамках од
ного туристського центру, пам'ятки. Ло
кальність бренду не є ознакою його слаб
кості: як правило, це результат продума
ної стратегії брендингу, раціональний роз
поділ ресурсів. Багато компаній і території
воліють створювати сильні локальні брен
ди та концентруватися на одному регіоні
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замість створення "розмитого" бренду на
ціонального рівня. Прикладами сильних
брендів локального рівня є відомі турис
тичні центри Італії — Венеція, Флоренція,
Неаполь.
Національний бренд існує в межах однієї
країни, вимагає значних фінансових вкла
день на формування і розвиток, однак робо
та з формування національного туристично
го бренду є необхідною для успішного про
сування країни на міжнародному туристич
ному ринку.
Мультинаціональний (світовий) бренд —
це бренд, який базується на єдиних стратег
ічних принципах в області позиціонування і
маркетингу в світових масштабах, в той же
час конкретні маркетингові заходи в різних
регіонах можуть відрізнятися в залежності
від національних особливостей країн і тури
стських регіонів [1, c. 32].
Процес брендингу територій в порівнянні
з процесом брендингу товарів і послуг вирі
шує подібну основне завдання: пошук і оп
тимальне відображення допомогою різних
комунікаційних технологій винятковості те
риторії (товару, послуги).
Брендингова концепція, або концепція
бренду туристичної території, є в даному
контексті домінуючої творчою ідеєю, побу
дованої на символізації основних цінностей
і ресурсів території, втіленої в смисловому,
графічному, звуковому, анімаційному та
іних виразах.
Дослідники Ел і Лора Райс стверджують,
що бренд — це унікальна ідея або концеп
ція, яку нав'язують споживачеві. Брендинг
туристичної дестинації, таким чином, є про
цесом просування брендингової концепції
до споживача. Тільки після формування
ставлення споживача до товару, послуги або
території допомогою брендингу концепція
стає фактичним брендом.
При розробці концепції бренду туристич
ної дестинації необхідно керуватися такими
основними принципами:
— Визначення основної місії регіону в
цілому та його місії в туризмі.
— Виявлення основних груп споживачів;
— Виявлення основних ресурсних цінно
стей дестинації.
— Формування основних принципів фун
кціонування та розвитку регіону в цілому, а
також управління ним [2, c. 266].
У рамках робіт зі створення брендинго
вої концепції та підготовки брендингової
стратегії як частини комплексної маркетин
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гової стратегії спочатку проводиться вив
чення наявних брендів, підбрендів окремих
т ур и с ти ч н их п ро дукт і в і тур и ст и ч ни х
центр ів. Виявляються за гальні ко муні
каційні елементи, які використовуються або
можуть бути використані в брендінгу тери
торії.
Концепція брендингу туристичної тери
торії включає в себе розробку брендинго
вої стратегії, а також правил та інструкції
застосування бренду і всіх його компо
нентів: логотипу, слогану, торгової марки
та ін.
Бренди туристичних територій вислов
люють її основні цінності, їх місію в туризмі
та основні типи туристичних ресурсів.
При створенні концепції бренду турис
тичної території слід керуватися низкою
фундаментальних принципів:
— Простота, легкість і дохідливість
комунікації.
— Можливість міжнародного застосу
вання.
— Сполучуваність бренду з основними
мотиваціями в туризмі.
— Комплексність, повнота сприйняття
бренду споживачем.
— Базування на гуманістичній основі ту
ристичної діяльності.
Візуалізація брендів туристичних тери
торій у вигляді товарного знака, будучи
квінтесенцією процесу брендингу, фор
мується на основі декількох стилістичних
підходів, як показує світова практика:
1. Дитячий малюнок, дитяча анімація:
стилі, що повідомляють споживачеві, що ту
ризм є життєрадісною, подитячому безпо
середній, відкритої людською діяльністю.
2. Квіти як національні символи або сим
воли гостинності, привітності.
3. Кольори національних прапорів як ос
новні елементи територіальної приналеж
ності, символи національних або регіональ
них цінностей.
4. Основні інтернаціональні символи при
вітності і гостинності [1, c. 128].
Процес розробки концепції бренду тури
стичної дестинації, являє собою систему по
слідовних робіт та заходів.
Щоб створити сильний регіональний
бренд, необхідно глибоко вивчити внут
рішній світ споживачів в рамках одного
регіону. Вищевикладені приклади не мож
на розглядати як керівництво до дії, і вони
не можуть застосовуватися до інших тери
торій, оскільки в Брендобудівництво немає
Передплатний індекс 21847

типових рішень, і в кожному окремому ви
падку використовується свій індивідуаль
ний спосіб. Необхідно пам'ятати про те, що
управління вже створеним брендом тери
торії — процес безперервний і вимагає по
стійного моніторингу навколишнього сере
довища.
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