
ПРОМОУТИНГ І БРЕНДИНГ МІСТА



Визначили місто як об'єкт маркетингу 

• Загальна інформація 

• Унікальність :

- населення

- економіка

- місце розташування

- довкілля



Шукали разом з активною громадою родзинки, що видрізняють 

місто від інших
Місія: колиска давніх 

цивілізацій,органічна складова 

долини ріки Молочної,місце сили 

та доброї енергії,транспортна 

розв’язка (логістичний хаб) 

Азовського узбережжя, місто 

дружніхлюдей, щаслива 

багатонаціональна родина, 

черешневий рай.

Бачення:  Мелітополь - «Зелена перлина» українських степів, комфортна 

для людей різних культур, модернова та приваблива для підприємницької 

успішності, відкрита для креативності та здорового способу 

життя.Здоров’язберігаючий простір, що створює можливості для успішного 

розвитку освіти, міжкультурного діалогу та бізнесу, готового до міжнародної 

співпраці.



Аналіз та Опитування

•Присутність в інформаційному просторі;

•Імідж міста: експертна точка зору;

•Імідж міста серед гостей та інвесторів;

•Питання: кольори, місця для гостей,емоційні 

забарвлення, сектори економіки,що треба розвивати; 

товари, що виробляються в місті; повідомлення які 

мешканці самі готові поширювати; цільові групи,що цікаві 

для міста.



ПРОБЛЕМИ ДІЙСНОГО ІМІДЖУ МІСТА

• Відсутність цілеспрямованої політики управління 

іміджем міста;

• Незначний обсяг зовнішніх зв'язків міста на рівні 

наукових, культурних програм; 

• Низький рівень участі громади в процесах 

«Народної дипломатії»;

• Відсутність розвитку зеленого туризму та послуг 

для транзитного туриста (слабка готельна мережа);

• «Пасивний пошук інвестицій»;

• Слабка інформаційна підтримка міжнародних 

зв'язків міста та присутності на зовнішніх ринках;

• Недостатня кількість комунікаційних каналів, 

відсутність практики їх розбудови;

• Відсутність підтримки молодіжних ініціатив щодо 

започаткування бізнесу;

• Нормативно не закріплена міська політика щодо 

збереження молоді в місті.



БРЕНД-ПЛАТФОРМА: ЦІННОСТІ БРЕНДУ

•Соціальні цінності: партнерство, діловитість, 

інтелектуальний розвиток,культурні та спортивні 

традиції,відкритість,інтеркультурність.

•Громада вже обрала інтеркультурність як одну 

із ключових соціальних цінностей, яка 

підтримується завдяки активності городян через 

діяльність національно-культурниз товариств.

•Емоційні цінності: позитивно налаштовані, 

експресійно-емоційні мешканці, зрозуміють 

кожного, подарують відчуття спокою і захищеності.

•Функціональніці нності: енергія, командний 

дух,ментальне сприйняття,готовність до 

порозуміння.

КЛЮЧОВА ІДЕЯ БРЕНДУ

Мелітополь: 

простий,природній зрозумілий

надійний партнер і гостинний господар



















Ознайомчі курси «Школа 

Амбасадорів Мелітополя» – це 

комунікаційний захід з реалізації 

маркетингової стратегії міста в 

рамках  проекту «Мелітополь –

надійний партнер і гостинний 

господар», метою якого є  

закріплення іміджу міста як 

надійного ділового партнера та 

гостинного господаря для 

відповідних цільових груп через 

створення прозорого, сприятливого 

інвестиційного та гостинного 

середовища за допомогою 

впровадження заходів 

маркетингової комунікації

ГРОМАДЯНИ - НАШ НАЙКРАЩИЙ 

ПРОМОУТЕР!



МІСІЯ АМБАСАДОРА 

МЕЛІТОПОЛЯ:

- просувати цінності бренду 

міста серед місцевих 

жителів, майбутніх 

потенційних жителів, 

внутрішніх і зовнішніх 

інвесторів, гостей міста і 

туристів;

- брати участь у заходах за 

межами міста від імені 

громади;

- використовувати 

зображення бренду міста 

Мелітополя і популяризувати 

його через різні засоби 

комунікації.

Амбассадор знет історію 

свого міста, його особливості, 

є його патріотом.



П озитив ний 

80%

Не готов ий 

в ідпов іс ти 

20%

ЯКИЙ ІМІДЖ МАЄ МІСТО МЕЛІТОПОЛЬ

СЕРЕД ГОСТЕЙ?

Негатив ний 

4%

П озитив ний 

64%

Не готов ий 

в ідпов іс ти 

32%

Листопад 2017, 46 осіб, 28-48 років Квітень 2018, 46 осіб, 27-48 років

35% 29% 37% 43%

2017
2018





ПРОМОУТИНГ І БРЕНДИНГ МІСТА

marketing@mlt.gov.ua

(0619)44-06-18
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