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Чарлі Фрост був прихильником «теорії змови» 
й вірив, що 2012 рік покладе край цивілізації. 

Невелика група геологів 2009 року з’ясувала, що 
уявлення Фроста можуть бути правдою. Вона ви-
явила, що ядро Землі незабаром вибухне, а це ма-
тиме катастрофічні наслідки для світу.

Тоді світові лідери зібралися з метою знайти 
вихід із цієї ситуації й вирішили збудувати веле-
тенські кораблі на зразок Ноєвого ковчега, щоб 
урятувати обрані групи населення планети. Вони 
вважали, що люди, які виживуть на кораблях, за-
снують нову цивілізацію.

Цю цілковито вигадану історію взято з філь-
му «2012», багато сцен у якому символізують змі-
ни, які ми нині переживаємо. У фільмі показано, 
як колишні стандарти цивілізації — політичні, 
економічні, соціокультурні й релігійні — руйну-
вались і замінювалися на більш горизонтальні 
й інклюзивні соціальні стандарти. Бачимо, як 
керівники західних наддержав були змушені 
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відкинути свою пиху й співпрацювати. Вони на-
віть мусили покластися на Китай, щоби збудува-
ти гігантські кораблі. Судна стали також символа-
ми нового світу, в якому різні люди пов’язані одне 
з одним за відсутності будь-яких географічних і 
демографічних кордонів.

Сьогодні ми живемо в цілком новому світі. Ві-
дома нам структура влади зазнає різких змін. Ін-
тернет, який приніс до нашого життя кращий зв’я-
зок і більшу прозорість, значною мірою зумовив 
ці зміни влади.

Ми є свідками того, як ексклюзивні сили від-
ступають перед силою інклюзивності. G7, ексклю-
зивна група сильних держав, не спромоглася 
припинити світову фінансову кризу самостійно. 
Учасники мусили залучити держави G20, зокрема 
Китай, Індію й Індонезію. Економічні потужності 
зараз є більш залученими й ширше розподілени-
ми. Також виявилося, що великим корпораціям 
складно розвивати інновації у своїх ексклюзив-
них організаціях. Таким компаніям, як Microsoft і 
Amazon, з часом знадобилося придбати менші, але 
більш інноваційні компанії, такі як Skype і Zappos. 
Навіть мільйонери — Білл Ґейтс і Марк Цукер-
берг — усвідомлювали необхідність економічної 
інклюзивності. Вони жертвували свої кошти для 
допомоги бідним, використовуючи, відповідно, 
Фонд Білла й Мелінди Ґейтсів та Startup:Education 
(зараз входить до Chan Zuckerberg Initiative).

Ми також спостерігаємо, як домінуючі верти-
кальні структури розмиває горизонтальна сила. 
Наприклад, той факт, що найгустонаселеніша 
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«країна» у світі — це «Сполучені Штати Фейсбу-
ку» з населенням 1,65 мільярда осіб. Ми також є 
свідками того, як люди тепер заходять до Twitter, 
щоб дізнатися останні новини від громадянських 
журналістів, тоді як раніше велика телевізійна 
мережа, така як CNN, була для них авторитетним 
каналом отримання інформації. Навіть YouTube 
переміг Голлівуд. Опитування, замовлене журна-
лом Variety, виявило, що для 13-18-річних підліт-
ків знаменитості YouTube є популярнішими за 
голлівудських зірок. Гігант індустрії розваг, ком-
панія Sony, співпрацювала з YouTube, продемон-
струвавши, що вертикальні сили не можуть пе-
решкоджати горизонтальним. Комедійна стрічка 
Sony про Північну Корею, The Interview, вийшла в 
комерційний прокат спочатку на YouTube у від-
повідь на кібератаку, що її, як вважалося, здійс-
нила Північна Корея.

Зміна розстановки сил також впливає на людей. 
Тепер влада належить не окремим людям, а соціаль-
ним групам. Диктаторів повалили спільноти, очо-
лювані раніше не відомими лідерами. Фінансисти  
з Волл-стріт постраждали через протестний рух 
Occupy Wall Street. Борців із вірусом Ебола, а не 
американського президента Барака Обаму чи 
прем’єр-міністра Індії Нарендру Моді, обрав жур-
нал Time «Людиною року-2014».

Ці зміни кардинально вплинули на наш світ.  
У світі, де горизонтальні, інклюзивні, соціальні 
сили беруть гору над вертикальними, ексклюзив-
ними й індивідуальними, спільноти клієнтів ста-
ють дедалі важливішими. Зараз вони голосніше 



Перехід влади до спільнот клієнтів

15

заявляють про себе. Вони не бояться великих ком-
паній і великих брендів. Вони полюбляють діли-
тися добрими й поганими історіями про бренди.

Незаплановане обговорення брендів тепер є 
авторитетнішим за цільові рекламні кампанії. 
Соціальні групи стали головним джерелом впли-
ву, обігнавши зовнішні маркетингові комунікації 
й навіть особисті уподобання. Клієнти, як пра-
вило, керуються точкою зору лідера своєї групи, 
вирішуючи, який бренд обра ти. Вони наче захи-
щаються від нереалістичних претензій бренду й 
«підводних каменів» кампаній, використовуючи 
свої соціальні групи, щоб збудувати захисний мур.

Від ексклюзивності до інклюзивності

Минули ті часи, коли метою була ексклюзивність. 
Інклюзивність стала новою головною метою. На ма-
крорівні світ переходить від гегемонії до багатосто-
ронньої структури влади. Наддержави, головним 
чином Європейський Союз і Сполучені Штати, усві-
домлюють, що деякі економічні важелі переходять 
до інших регіонів світу, в першу чергу до Азії, вплив 
якої останніми роками постійно зростає. Важливо 
відзначити, що західні наддержави все одно будуть 
впливовими; інші країни просто стають сильніши-
ми з часом. Економічні важелі вже не концентру-
ються, а розподіляються більш рівномірно.

Цю економічну зміну часто пов’язують із демо-
графічним профілем населення на новостворе-
них ринках: воно молодше, продуктивніше і його 
рівень доходу зростає. Воно створило значний 
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попит на товари й послуги, що, у свою чергу, сти-
мулює економічне зростання. Втім, останні дані 
вказують на те, що причина може бути не лише 
демографічною. З точки зору інновацій новоство-
рені ринки також перебувають у кращій ситуації. 
Останні дані, зібрані Робертом Літаном, свідчать 
про те, що частка інновацій у Сполучених Штатах 
зменшується. Кількість новостворених компаній 
становить лише 8 % від загальної кількості ком-
паній у країні, тоді як 30 років тому їх було майже 
15 %. За даними Літана, кількість банк рутств пере-
вищила кількість нових бізнесів.

Азія рухається в цілковито протилежному 
напрямі. За даними Організації економічно-
го співробітниц тва й розвитку витрати Китаю у 
сфері, пов’язаній із інноваціями, до 2019 року пе-
ревищать витрати Європейського Союзу й Сполу-
чених Штатів. У 2012 році Південна Корея стала 
найбільш розвиненою країною з точки зору інно-
вацій, витрачаючи понад 4 % свого ВВП на науко-
во-дослідні роботи.

Політичний вплив західного світу також змен-
шується слідом за зменшенням його економічно-
го впливу. Переваги у військовій сфері, які рані-
ше забезпечували ефективний вплив, поступово 
замінюються «м’яким» підходом економічної під-
тримки й дипломатії. Наприклад, Китай і далі 
значно впливає на Африку завдяки підтримці 
формування ефективнішого управління й рів-
номірнішого розвитку.

Сам бізнес рухається в напрямі інклюзивності. 
Технології забезпечують як автоматизацію, так і 
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мініатюризацію, що знижує вартість продукції й 
дає компаніям змогу обслуговувати новосформо-
вані ринки. Революційні інновації, що виникли 
в різних сферах бізнесу, надали дешевші та до-
ступніші продукти бідним, які раніше не вважа-
лися учасниками ринку. Продукти й послуги, які 
колись вважалися ексклюзивними, тепер стали 
доступними для купівлі в усьому світі. Напри-
клад, це автомобіль Tata Nano за ціною 2000 до-
ларів і операція з лікування катаракти за допомо-
гою системи офтальмологічної допомоги Aravind 
за ціною 16 доларів.

Цей принцип діє й у зворотному напрямі. 
Завдяки «зворотним інноваціям» нові продукти 
можуть розроб лятись і впроваджуватися на ново-
сформованих ринках, перш ніж їх почнуть прода-
вати в інших місцях. Економічність і розуміння 
шляхів зменшення витрат, що демонструються 
під час розробки продуктів, стають новими дже-
релами диференціації. Відомим прикладом цього 
є GE Mac 400 — переносний пристрій на батарей-
ках для запису елект рокардіограми, розроб лений 
для обслуговування селян в Індії. Його продавали 
на інших ринках, і при цьому портативність була 
його головною перевагою.

Прозорість, яку приніс інтернет, також дає змо-
гу підприємцям із країн, що розвиваються, вико-
ристовувати як взірець своїх колег у розвину-
тих країнах. Вони створюють «клони» компаній 
із місцевими особливостями функціонування. 
Наприклад, існує Flipkart.com в Індії, створений 
за зразком Amazon, Disdus в Індонезії за зразком 
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Groupon, Alipay у Китаї за зразком PayPal і Grab у 
Малайзії за зразком Uber. Покупці цих країн ко-
ристуються послугами, не чекаючи, коли амери-
канські компанії прийдуть до них.

Бар’єри між галузями також розмиваються. 
Зрос тан ня й інтеграція двох чи більше галузей є 
тенденцією. Галузі можуть конкурувати або спів-
працювати, щоб привабити тих самих клієнтів. 
Здебільшого вони співпрацюють.

Багато медичних центрів тепер об’єднано з ту-
ристичними закладами, щоб оптимізувати витра-
ти на охорону здоров’я та відпочинок. У 2013 році, 
за підрахунками британської організації Patients 
Beyond Borders, послуги одержали близько 11 міль-
йонів медичних туристів. Найпопулярнішими ви-
дами лікування та маршрутами є стоматологічні 
послуги в Коста-Ріці, кардіологічні операції в Ма-
лайзії та косметична хірургія в Бразилії.

На деяких новосформованих ринках, де широ-
ко використовується передплачений мобільний 
зв’язок, телекомунікаційна галузь співпрацює з 
галуззю фінансових послуг із метою забезпечен-
ня каналів для оплати товарів і послуг. Відомим 
прикладом є M-Pesa — фірма в Кенії, що займається 
грошовими переказами через мобільний зв’язок.

У межах усталеної галузі дрібніші сектори та-
кож важко розрізнити. У сфері фінансових по-
слуг кордони, які зараз розмежовують банківсь-
ку діяльність, фінанси, страхування, управління 
коштами й інші галузеві підсектори, зникнуть, і 
фінансовим установам буде необхідно  знайти нові 
способи диференціації. Вертикальна інтеграція 
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в одній галузі створює суб’єкти підприємниць-
кої діяльності, що беруть на себе універсальні 
ролі від постачання матеріалів до виробництва й 
розподілу, ускладнюючи визначення того, яким 
бізнесом займається компанія.

На менш масштабному рівні люди використо-
вують соціальну інклюзивність. Бути інклюзив-
ним не означає бути подібним; це означає жити 
в гармонії, незважаючи на відмінності. У світі 
інтернету соцмережі змінили спосіб взаємодії 
людей, надавши їм можливість зав’язувати сто-
сунки без географічних або демографічних обме-
жень. І вплив соцмереж цим не обмежується. Він 
також сприяє міжнародному співробітництву у 
сфері інновацій. Згадайте «Вікіпедію», створену 
незліченною кількістю людей, або InnoCentive, що 
інформує про науково-дослідницькі проблеми й 
запитує про найкращі рішення. Фактично, всі соц-
мережі, які використовують колективні ресурси, є 
гарними прикладами соціальної інтеграції. Соц-
мережа сприяє соціальній інклюзивності й дає 
людям відчуття приналежності до своїх спільнот.

Соціальна інклюзивність існує не лише в інтер-
неті, а й у реальному житті. Концепція інклюзив-
них міст, що заохочують своєрідність своїх меш-
канців, часто називають вдалою моделлю для 
сталого розвитку міст. Так само, як і концепція 
соц мереж, концепція інклюзивних міст вказує, 
що приймаючи часто ігноровані людські мен-
шини й надаючи їм відчуття залученості, міста 
від цього лише виграють. Соціальна інклюзив-
ність також може існувати у формі справедливої 
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торгівлі, різноманітних варіантів зайнятості та 
розширенні прав і можливостей жінок. Ці прак-
тики об’єднують усупереч різниці статі, раси й 
економічного статусу. Такі бренди, як Body Shop, 
широко використовують соціальну інклюзив-
ність, підтримуючи цінності на кшталт «сприян-
ня торгівлі в спільноті» і програми, як-от «зупи-
нимо домашнє насильство».

Від вертикального до горизонтального

Глобалізація створює рівні умови гри. Конкурен-
тоспроможність компаній більше не визначати-
меться їхнім розміром, країною походження чи 
колишніми здобутками. Менші, молодші й міс-
цеві компанії матимуть можливість конкурувати 
з великими, старішими й глобальними компанія-
ми. Зрештою, не існуватиме жодної компанії, яка 
надмірно домінуватиме над іншими. Навпаки, 
компанія буде конкурентнішою, якщо вона зможе 
налагодити зв’язок зі спільнотами клієнтів і пар-
тнерів для спільного творення та з конкурентами 
для співпраці з ними.

Потоки інновацій, які колись були вертикаль-
ними (від компаній на ринок), стали горизон-
тальними. У минулому компанії вважали, що 
інновації повинні з’являтись як результат робо-
ти всередині компанії; відтак вони збудували 
розвинуту інфраструктуру для прикладних до-
сліджень. З часом вони зрозуміли, що швидкість 
внутрішніх інновацій ніколи не є достатньою для 
того, щоб зробити їх конкурентоспроможними на 
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постійно мінливому ринку. Наприклад, компанія 
Procter & Gamble (P & G) дізналася про це на по-
чатку 2000-х років, коли крива її продажів нових 
продуктів стала пласкою. Відтак вона перетвори-
ла свою модель «дослідження й розробки» на мо-
дель «зв’язок і розробки». Більш горизонтальна 
модель потребує зовнішніх джерел для ідей, які, 
у свою чергу, використовуються для комерційних 
цілей за допомогою внутрішніх можливостей 
P & G. Її конкурент Unilever розвивається в тому ж 
напрямі, використовуючи з комерційною метою 
свою величезну зовнішню інноваційну екосисте-
му. Сьогодні інновації є горизонтальними; ринок 
пропонує ідеї, а компанії комерціалізують їх.

Подібним чином концепція конкуренції змі-
нюється з вертикальної на горизонтальну. Тех-
нології є основною причиною цього. Концепція 
«довгого хвоста» Кріса Андерсона сьогодні повні-
стю виправдала себе. Ринок відходить від масо-
вих загальновідомих брендів у напрямі нішевих 
брендів із малим обсягом. З появою інтернету 
для малих компаній і брендів більше не існує фі-
зичних логістичних обмежень.

Ця інклюзивність тепер дає компаніям змогу 
працювати в галузях, у яких вони не могли займа-
тися раніше. Це забезпечує можливість зростан-
ня для компаній, але створює значні конкурентні 
загрози. Оскільки відмінності між галузями роз-
миваються, компаніям стало дуже складно сте-
жити за своїми конкурентами. У майбутньому ви-
никатимуть конкуренти як із тієї самої галузі, так 
і з інших відповідних і пов’язаних із нею галузей. 
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Кілька років тому власники таксі й готельних 
мереж не могли уявити, що конкуруватимуть за 
пасажирів і гостей із новими технологіями, та-
кими як Uber і Airbnb, які пропонують приватні 
перевезення й проживання. Щоб виявити потен-
ційних конкурентів, компанії повинні спочатку 
зрозуміти цілі клієнтів і розглянути потенційні 
альтернативи, які клієнти можуть використати 
для досягнення своїх цілей.

Компанії також повинні стежити за конкурен-
тами з немісцевих ринків. Ці конкуренти — не 
обов’язково транснаціональні корпорації. Остан-
німи роками відбувалося становлення великих 
компаній із нових ринків, наприклад, компаній 
Xiaomi й Oppo. Ці компанії впроваджують іннова-
ції з необхідності, а створювалися на конкурент-
них місцевих ринках. Якість їхньої продукції від-
повідає якості визнаних брендів, але ціни значно 
нижчі. Це стало можливим завдяки можливості 
купувати товари в інтернеті. Оскільки ці компанії 
дуже інноваційні та гнучкі, вони мають усі необ-
хідні компоненти для розширення своєї присут-
ності на ринках у всьому світі.

Поняття «довіри клієнтів» уже не є верти-
кальним — тепер воно горизонтальне. Раніше 
на клієнтів було легко вплинути через марке-
тингові кампанії. Вони шукали й прислухали-
ся також до точки зору авторитетів і експертів. 
Найостанніші дослідження в різних галузях де-
монструють, що більшість клієнтів більше довіря-
ють «ф-фактору» (friends, families, Facebook fans, 
Twitter followers — друзі, родина, фани з фейсбуку, 
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фоловери з твіттеру), а не маркетинговим ко-
мунікаціям. Більшість людей запитує в незнай-
омців у соцмережах і довіряє їм більше, ніж ре-
кламі й експертним оцінкам. Останніми роками 
ця тенденція посприяла розвитку колективних 
систем оцінювання, таких як TripAdvisor і Yelp.

У такому контексті бренди не повинні надалі 
розглядати клієнтів виключно як цільові об’єкти. 
Раніше компанії часто поширювали інформацію 
про себе, використовуючи різні засоби реклами. 
Деякі компанії навіть вдавалися до неавтентич-
ної самопрезентації, щоб виділятися з-поміж ін-
ших і підтримувати імідж свого бренду. Відтак 
бренд часто розглядається як зовнішня упаковка, 
яка дає змогу неправдиво презентувати справж-
ній характер. Цей підхід більше не працюватиме, 
бо за допомогою своїх спільнот клієнти убезпечу-
ються від «поганих» брендів, орієнтованих на них 
як на цільову аудиторію.

Відносини між брендами та клієнтами будуть 
вже не вертикальними, а, навпаки, горизонталь-
ними. Необхідно розглядати клієнтів як рівних 
партнерів і друзів бренду. Бренд не повинен при-
ховувати свій справжній характер і має чесно де-
монструвати свої справжні якості. Тільки тоді він 
буде вартим довіри.

Від індивідуального до соціального

Приймаючи рішення про купівлю, покупці заз-
вичай керуються власними смаками, а також 
прагненням відповідати очікуванням суспільства. 
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Рівень важливості кожного з цих двох факторів 
відрізняється для різних людей. Він також відріз-
няється в різних галузях і категоріях.

В умовах пов’язаності, у яких ми живемо нині, 
важливість соціального конформізму загалом 
зростає. Клієнти дедалі більше звертають ува-
гу на думку інших людей. Вони також діляться 
своїми точками зору й збирають величезну кіль-
кість відгуків. Спільними зусиллями клієнти 
створюють своє власне уявлення про компанії та 
бренди, яке часто дуже відрізняється від образу, 
який компанії та бренди намагаються демон-
струвати. Інтернет, особливо соціальні мережі, 
посприяв цій важливій зміні, надавши платфор-
му й інструменти.

Ця тенденція триватиме. Вже незабаром прак-
тично всіх людей буде з’єднано між собою. Як ви-
явилося, рішенням для людей, що досі не бажали 
користуватися інтернетом, виявилися не дешеві 
ноутбуки, а досить недорогі смартфони. UMTS 
Forum прогнозує, що в період із 2010 до 2020 року 
трафік мобільних даних зросте в 33 рази. За умо-
ви такого величезного охоплення інтернет-ме-
режею поведінка на ринках значно зміниться. 
Наприклад, популярна тенденція в багатьох 
країнах — шукати товари в магазинах, використо-
вуючи мобільний телефон, щоб порівняти ціни й 
ознайомитися з відгуками.

Доступність мобільного інтернету дає змогу 
покупцям дізнаватися думку великої кількості 
людей і приймати кращі рішення щодо купівлі. 
У такій ситуації на клієнтів більше впливає 
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суспільна точка зору. Бо насправді більшість пер-
сональних рішень про купівлю є значною мірою 
суспільними рішеннями. Клієнти спілкуються 
одне із одним і діляться враженнями про брен-
ди й компанії. З точки зору маркетингових ко-
мунікацій клієнти більше не є пасивними цільо-
вими об’єктами, а стають активними суб’єктами 
комунікації. 

Бренд косметичних засобів Sephora досліджує 
спільноти як нову форму медіа-активу. Компанія 
Sephora створила в соцмережі спільноту, у якій 
увесь контент, створений спільнотою, включаєть-
ся до платформи Beauty Talk. Вона стала гарною 
підмогою для клієнтів, які бажають проконсуль-
туватися з іншими членами спільноти.

Взаємодіяти з цією тенденцією непросто. 
Раніше компанії контролювали маркетингові 
комунікації й вирішували скарги клієнтів в ін-
дивідуальному порядку. Якщо контент створює 
спільнота, компанії не можуть контролювати 
спілкування. Цензура контенту зменшить довіру 
до компанії. Вони також повинні бути готовими 
до масової негативної реакції з боку суспільства, 
коли щось піде не так.

З іншого боку, компаніям і брендам, що ма-
ють надійну репутацію й чесно позиціонують 
свій продукт, немає чого боятися. Бізнеси ж, що 
вводять клієнтів в оману й мають продукцію 
низької якості, не виживуть. У прозорому циф-
ровому світі практично неможливо приховати 
недоліки чи приховати від аудиторії скарги 
клієнта.
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Резюме: горизонтальне,  
інклюзивне, соціальне середовище

Учасники ринку повинні взяти до уваги перетво-
рення бізнес-середовища на більш горизонталь-
не, інклюзивне й соціальне. Ринок стає більш 
інклюзивним. Соц мережі усувають географічні й 
демографічні бар’єри, даючи людям можливість 
підтримувати зв’язок і спілкуватися, а компаніям 
запроваджувати інновації в ході співпраці. Клієн-
ти починають більше орієнтуватися на горизон-
тальні зв’язки. Вони дедалі більше дізнаються про 
маркетингові комунікації брендів і замість них 
покладаються на «ф-фактор» (друзі, родичі, фани 
й фоловери). Крім цього, процес купівлі стає для 
клієнта більш суспільним, ніж був раніше. У про-
цесі прийняття рішень клієнти більше прислуха-
ються до свого оточення. Вони прагнуть отримати 
поради й знайти відгуки в інтернеті й офлайн.

Запитання до самостійного опрацювання

 • Які існують тенденції у вашій галузі, що 
демонструють зміни в перетворенні на 
більш горизонтальне, інклюзивне й со-
ціальне бізнес-середовище?

 • Як ви плануєте реагувати на ці зміни на 
ринку?


