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У статті автор розглядає розвиток та особливості створення діджитал брендингу. Що це таке, та різниці від класичного брендингу 
та айдентикі. А також аналізує як компанії і бренди ведуть коммунікацію та спілкуються за допомогою сайту, соціальних мереж, 
та email розсилок, зі своїми споживочами. розглядаються основні компоненти діджитал брендингу: логотип, веб-сайт, посил бренду, 
пошукова оптимізація, соціальні мережі, email маркетинг, реклама, контент-маркетинг, інфлюєнс маркетинг.  
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Проблема: Зміна каналів комунікації 
брендів з користувачами, та потреба знаходити 
нові способи доносити інвормації.  

Мета: Дослідити та зафіксувати особливості 
діджитал брендингу. Виявити особливості 
створення графічних нісіїв для діджитал брендингу.   

Завдання: Дослідження та аналіз тенденцій 
створення діджитал брендингу.    

Об'єкт дослідження:  Мас-маркет компаній, 
та їх візуальна коммунікація з користувачами.  

Предмет дослідження: Процес створення 
та використання елемнтів діджитал брендингу, 
на розглянутих носіях.   

Діджитал брендинг. Ми живемо в інформа-
ційному суспільстві і швидке поширення інфор-
маційних технологій зробило можливим миттє-
вий зв'язок між людьми і брендами. Відкрило 
доступ до великої кількості інформації – звички, 
потреби, вподобання людей. Це є однією з при-
чин створення діджитал брендингу.  Компанія 
без діджитал коммунікації це як машина без 
колес. Сьогодні бренду потрібні різноманітні 
інструменти маркетингу та коммунікації.  

Брендинг — це творчо-стратегічний процес, 
що розповідає потенційним клієнтам про те, як 
позиціонує себе ваша компанія: хто ви, про що 
ви дбаєте, чому вони повинні працювати з вами 
і чого вони можуть очікувати від вас. Після 
того, як ви почали бізнес або створили свій 
перший продукт, створення фірмового стилю 
повинне стати вашим пріоритетом номер один. 

Діджитал брендинг – це те, як ви розробляєте 
і створюєте свій бренд онлайн за допомогою 
веб-сайтів, додатків, соціальних мереж, відео та 
багато чого іншого. Цифровий брендинг скла-
дається з комбінації цифрового маркетингу та 
інтернет-брендингу для розвитку бренду в Інтернеті. 

Так чому присутність цифрового бренду має 
таке велике значення? Більшість людей постійно 
використовує свої мобільні пристрої. Більшість з 
них взаємодіє з великим світом через призму 
інтернету, тому для брендів важливо залучити 
цільових клієнтів і перетворити колишніх 

зацікавлених користувачів в довгострокових 
прихильників бренду. 

Цифровий брендинг дозволяє будь-якій ком-
панії заявити про свою присутність в будь-якому 
місці. Якщо у більшості людей є Instagram, чому 
у наших брендів не повинен бути там профіль? 

У чому різниця між цифровим брендингом і 
цифровим маркетингом? У той час як цифро-
вий брендинг фокусується на забезпеченні цін-
ності і стимулюванні лояльності і впізнаваності 
бренду, цифровий маркетинг — це пошук 
нових клієнтів і збільшення продажів. 

На відміну від традиційної реклами, цифровий 
брендинг не говорить про бренд на пряму. Він 
прагне взаємодіяти з аудиторією. Це більше 
стосується встановлення образу і характеру в 
Інтернеті і позитивних почуттів, а не того, щоб 
надихати людей здійснювати разову покупку.  

Надійне цифрове присутність дозволяє клі-
єнтам відчувати особистий зв'язок з компанією 
або продуктом. Добре продуманий брендинг 
сприяє розвитку відносин з користувачами і 
дозволяє безпосередньо спілкуватися зі спожи-
вачами за допомогою повсякденної взаємодії 
на платформах, які вони вже використовують. 

Успішний цифровий брендинг дозволяє 
клієнтам відчувати, що бренд говорить з ними 
на пряму, особливо тому, що бренд використо-
вує ті ж платформи, які люди використовують 
для спілкування з друзями і членами сім'ї. За 
своєю суттю, цифровий брендинг полегшує 
спілкування між компанією і її клієнтами. Бренд 
який не доступний для пошуку в Інтернеті, прак-
тично не існує в свідомості сучасного споживача. 

У цифрового брендингу також є і інша 
перевага, така як можливість «стати вірусним» 
або охопити масову аудиторію за короткий 
проміжок часу практично без витрат. 

Основні компоненти діджитал брендингу:  
1. Логотип. Логотип — це єдине зображен-

ня, яке клієнт повинен в першу чергу пов'язати 
з вашим брендом. Подумайте, Дісней, і ви поба-
чите вуха миші. Подумайте, Apple, і ви згадаєте 
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яблуко. Логотипи повинні відповідати індиві-
дуальності і цінностям вашого бізнесу, галузі та 
цільовій аудиторії. Незважаючи на те, що бренд 
не хоче бути занадто яскравим, логотип пови-
нен бути досить яскравим, щоб залишити вра-
ження, але не настільки складним, щоб глядачі 
не запам'ятали його серед щоденного безлічі 
зображень, які вони завантажують в Інтернеті. 

2. Веб сайт. Якщо логотип є знаком для 
бізнесу, ваш веб-сайт — це місце розташування 
вашого цифрового магазину. Коли клієнт хоче 
дізнатися  місце розташування, години роботи, 
список товарів або контактну інформацію, він 
не буде копатися в телефонній книзі.  

3. Посил бренду. Посил бренду — це те, що 
коммунікує  компанія і як це говориться. Повідом-
лення повинно відображати те, що ваша компанія 
робить і у що вірить, і коротко викладати нагальні 
потреби і бажання клієнтів. Успішне повідомлення 
бренду має відповісти на ці питання:  

-Чим бренд займається?  
-За що бориться бренд?  
-Чому бренд має значення? 
4. Пошукова оптимізація. SEO (пошукова 

оптимізація) гарантує, що бренд і його пропо-
зиції будуть легко знайдені в пошукових сис-
темах, що є одним з основних напрямків пошу-
ку  послуг клієнтами.  

5. Соціальні мережі. Facebook, Twitter, Snapchat: 
майже всі, люди які живуть і містах, присутні в 
соціальних мережах. Якщо клієнти компанії 
там, сама компаніє теж має бути у соц мережаї. 

Кожна мережа має свій стиль і характер.  
Пости в Instagram засновані на іміджі і призна-
чені для залучення лайків і коментарів. Twitter 
працює в режимі реального часу і реагує на по-

точні події і новини. Facebook — це всього 
потроху з акцентом на закулісний контент про 
те, як працює ваш бренд. 

6. Email маркетинг. Інтернет-розсилки — 
це красиво оформленні листи, про новини або 
про товари бренду. Це простий спосіб 
зв'язатися з клієнтами, особливо з тими, хто не 
користується соціальними мережами. 

7. Он-лайн реклама. Інтернет-реклама ви-
користовує всю міць Інтернету для просування 
продукції компанії. Сьогодні існують десятки 
способів цифрової реклами. Ось деякі з найбільш 
поширених напрямків: пошукова реклама, рек-
лама у соціальних мережах, таргетована реклама.  

8. Контент маркетинг. В наші дні недостат-
ньо просто рекламувати свій продукт. Щоб ство-
рити базу постійних клієнтів, першочергове 
значення має взаємодія людини з компанією. 
Ось де потрібен контент-маркетинг. У тих ви-
падках, коли цифровий маркетинг робить упор 
на продажах, контент-маркетинг фокусується на 
залученні фотографій, відео, статей та постів.  

9. Інфлюєнс маркетинг. Influencer-марке-
тинг — це форма маркетингу, в якій люди з 
великою популярність у соціальних мережах 
публікують інформацію про ваш бренд. Замість 
того, щоб рекламувати безпосередньо групі 
споживачів, ви передаєте повідомлення про 
свій бренд в руки зірки соціальної мережі, яка 
поширить ідеї бренду замість вас.  

Висновки: Цифровий брендинг – це не прос-
то продаж  товарів в інтернеті, а розвиток прис-
трасної, лояльної клієнтської бази, яка не тільки 
купує товари, а й вірить в них і бренд. Можли-
вості цифрового брендингу для вашої компанії 
в Інтернеті настільки ж великі, як і сам Інтернет. 
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У цьому авторі розглядаються речі та особливості створення діджиталу брендінгу. Що таке, та різниці від класичного брендінгу та 
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