
Що таке Retail 
Media і чому це 
важливо зараз?



Співпраця CitrusAd & Admixer Advertising орієнтована на досягнення найкращих 
результатів для брендів та рекламодавців



Admixer Advertising є технічним партнером CitrusAd у Центральній та Східній Європі та надає доступ, впровадження 
та підтримку для всіх рішень CitrusAd



Admixer Advertising пропонує використовувати ритейл медіа для отримання 
максимальної вигоди для брендів та рекламодавців


Доступ до рекламних акаунтів 
із самообслуговуванням

Надання рекламних акаунтів для 

доступу до можливостей ритейл 

медіареклами в точках продажу 

онлайн

Запуск та управління 
рекламними кампаніями

Послуги з управління та запуску 

рекламних кампаній для ритейл 

медіа, онбордінги та допомога 

на початку роботи

Креативні послуги

Дизайн, створення та адаптація 

креативів з урахуванням 

специфіки кожного ритейлера 

чи маркетплейсу

Консалтинг


Експертна підтримка та 

консультації щодо максимізації 

діджитал-продажів та ефективних 

стратегій використання даних для 

брендів



Визначення

A - Я

Щоб говорити однією мовою, почнемо з базових понять.



Ритейл медіа в офлайні — це засіб маркетингу для вашого клієнта 
в точці покупки або в точці вибору. Ритейл медіа може 
охоплювати все: від продуктового семплінгу в магазинах, 
воблерів, цінників, направляючих, стандартних інстор-
конструкцій, місць на полиці до розміщення в глянцевих 
паперових каталогах, що розсилаються по домівках покупців.



Ритейл медіа в діджитальному світі виглядає приблизно так: 
бренди платять за те, щоб їхня продукція була представлена на 
найкращих позиціях на віртуальній полиці сайту роздрібного 
продавця або торгівельного майданчика, у додатку або на веб-
ресурсі, що підвищує ймовірність покупки.



Щоб потрапити під категорію ритейл медіа, продукт, що 
рекламується, також має продаватися на сайті, на якому 
розміщується реклама. А клік по рекламі не забирає покупця з 
магазину, а навпаки сприяє купівлі у цього ритейлера.

Що таке ритейл медіа реклама?





Технологічне забезпечення:

Технологічне забезпечення:

Різні форми ритейл медіа можуть бути згруповані в наступні категорії

Фізичні рекламні повідомлення та 

рекламні заходи всередині та 

навколо магазину.

ТРАДИЦІЙНІ АНАЛОГОВІ МЕДІА

1 2 3 4

x Друкований каталогh

x Вивіска в магазині h

x Зовнішня вивіска h

x Вітрини в магазині  h

x Воблери на полицяX

x Реклама на кошикахh

x Підлогова реклама  h

x Семплінг в магазин_

x Реклама в прикасовій зон_

x Реклама на чекахh

x Купони на товариh

x Розсилка реклами поштоюh

x Семплінг товарів вдома

Набір власних цифрових медіа-

активів, за допомогою яких можна 

комунікувати з покупцями поза 

межами фізичних магазинів.

ВЛАСНІ ДІДЖИТАЛ-МЕДІА

x Банери на сайтіh

x Цифровий каталогh

x E-mail маркетин¾

x Медіа в додаткуh

x Пошук продуктівh

x Цифрові купониh

x Радіо в магазиніh

x Екрани магазинів

Дані про вподобання та дії аудиторії, 

яка приходить на цифрові (і фізичні) 

майданчики, і використання цих 

даних для доступу та монетизації тієї 

самої (або аналогічної) аудиторії на 

майданчиках, які їм не належать.


СТОРОННІ ДІДЖИТАЛ-МЕДІА

x Реклама на інших 

медіаактивах: сайти, додатки, 

Connected TV, DOO	

x Programmatic реклам�

x Онлайн-пошук h

x Соціальні медіа h

x Інфлюенс-маркетинг h

x Таргетовані SMS-розсилки

Використання даних про лояльність 

на рівні домогосподарств і POS-

транзакцій для створення 

ефективних інструментів медіа-

таргетингу та вимірювання, що 

дають змогу здійснювати складне 

планування та персоналізацію до 

початку кампанії, а також 

відстежувати результати після її 

завершення та оптимізувати 

рекламні витрати.

ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ ПОКУПЦЯ

x Кастомні сегменти покупціw

x Look-alike аудиторіїh

x Вимірювання повного циклу про 

поведінку користувача (офлайн 

+ онлайнu

x Підвищення продажів і ROAS



Розуміння можливостей ритейл медіа (власних)

Sponsord Products Sponsored Display Brand Pages

Медійні засоби ритейл медіа торгівлі мають різноманітні формати. Така реклама може з'являтися на сторінках 
результатів пошуку, сторінках категорій, сторінках з детальною інформацією про товар, головній сторінці або інших 
сторінках вебсайту або додатку ритейл продавця. Ритейл медіа також можуть включати рекламу, яка показується 
покупцеві після того, як він відвідав сайт продавця та пішов, і призначена змусити його повернутись до покупки.

%
Tasty Meals 
for Your Puppy

Shop Now

Hand-crafted

Lamp

Shop Now



Чому зараз важлива реклама в ритейл медіа?

Ритейл медіа в тренді з трьох причин:



1. Електронна комерція є рушійною силою ритейл медіа 

Споживачі все частіше переносять свої покупки з фізичних магазинів в електронну комерцію. Бренди хочуть 
бути впевненими, що вони знаходяться там, де відбувається активність, і охоплювати покупців з високими 
намірами в точках продажу на сайтах і в додатках своїх торговельних партнерів.



2. Post-cookies, потреба в персоналізованій рекламі зберігається 

Персоналізована реклама не зникне; вона просто більше покладатиметься на 1P (1st party) дані. У 
ритейлерів є хороші можливості для таргетингу споживачів з використанням власних (1st party) даних і 
створення рекламної екосистеми з вимірами, які ґрунтуються на продажах, оскільки продажі також 
відбуваються на сайті ритейлера. 



3. Ритейл медіа пов'язують свої витрати з продажами 

Можливості атрибуції ритейл медіа надзвичайно привабливі для брендів, які все частіше прагнуть пов'язати 
свої рекламні витрати безпосередньо з продажами. Ритейлери мають велику кількість даних та можуть 
надавати статистику на основі продажів, дозволяючи брендам пов’язувати свої витрати з eCommerce 
продажами аж до рівня окремого артикула. Деякі ритейлери навіть надають дані про офлайн-продажі для 
більш повного уявлення про шлях клієнта.



Retail Media - третя хвиля діджитал-реклами, яку провокує нова купівельна поведінка

Хвиля зараз на піку, і бюджети готові до того, 
щоб їх використовувал5

U Пошукова та соціальна реклама були 
першими двома хвилями цифрової реклами, 
які перетягнули рекламні бюджети з офлайн-
каналів в онлайн у 2000-х та 2010-х роках. 
Ритейл медіа* будуть рушійною силою 2020-L

U Ритейл медіа дозволяють маркетологам 
комунікувати зі своєю цільовою аудиторією, 
коли вона перебуває в режимі покупки, на 
додаток до типової цифрової реклами



Примітка: *без урахування доходів від пошукової реклами та ритейл медіа реклами


Методологія: Оцінки ґрунтуються на аналізі різних елементів, пов'язаних з ринком рекламних витрат, включаючи макроекономічні 
умови; історичні тенденції рекламного ринку; історичні тенденції кожного медіа по відношенню до інших медіа; звітні доходи від 
найбільших рекламодавців; оцінки інших дослідницьких компаній; дані з еталонних джерел; тенденції споживання споживчих медіа; 
тенденції використання споживчих пристроїв; інтерв'ю eMarketer з керівниками рекламних агентств, брендів, медіа-видавців та 
іншими лідерами галузі.


Джерело: eMarketer, жовтень 2021

Ритейл медіа: 3-я хвиля діджитал-реклами, 2008-2021
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Які переваги ритейл 
медіа для брендів?



Ритейл медіа задовольняє величезну потребу брендів

Ритейл медіа знаходяться на перетині трьох масштабних маркетингових потрясінь

Тренд 3


Діджиталізація магазину

Тренд 2


Зникнення ідентифікаторів 
третіх сторін

Тренд 1


Зниження рейтингів

Джерело: eMarketer  |  insiderintelligence.com

TV

Digital Ads



Детальні дані

За рахунок даних ритейлерів та їх програм лояльності відбувається розуміння 
своїх покупців.



Оскільки продажі відбуваються на платформах ритейлерів, кожен ритейлер 
може збирати 1st-party дані про поведінку покупців. Ці дані є більш надійними, 
ніж дані, що надходять через сторонні файли cookie. А оскільки інтернет-
браузери поступово відмовляються від використання сторонніх файлів cookie, 
це є ще й перспективним рішенням. 



Дані, що збираються можуть бути різними, але якщо обраний вами ритейлер 
має програму лояльності, вона може мати доступ до глибокої та детальної 
інформації про покупців, яка дозволить вам таргетувати та налаштовувати свою 
рекламу для досягнення максимального ефекту.



Ці дані дають вам уявлення про те, які типи клієнтів купують ваш продукт.  



Чітке відстеження конверсій

Зв’яжіть охоплення реклами з продажами за 
допомогою наскрізного вимірювання.



Оскільки покази реклами та продажі відбуваються 
на одній платформі, ви можете точно відстежувати 
вплив вашої реклами. Це дає чітке уявлення про 
рентабельність інвестицій і дозволяє інвестувати в 
стратегії, які найбільше підвищують ваш прибуток. 



При інших способах розміщення не завжди існує 
такого ж рівня підзвітності, оскільки шлях 
споживача не завжди можна відстежити до точки 
продажу. В ритейл медіа витрати можна 
відстежити аж до рівня SKU — це те, що не може 
забезпечити жоден інший вид реклами.



Надання надійної та достовірної звітності, яка виходить 
за рамки стандартних медійних показників

Можливість атрибуції продажів до рекламних показів 
є, мабуть, найбільшою перевагою ритейл медіа, але 
рекламодавці можуть розраховувати на більше:6
0 застосовувати ритейл дані в широкому спектрі 

цілей кампаній і тактик таргетингу;6
0 краще розуміти загальну присутність в даній 

категорії і порівнювати з конкурентами;6
0 дізнаватися більше про споживачів;6
0 отримувати інформацію для планування і 

розподілу бюджету;6
0 визначати нові інвестиційні можливості та 

оптимізовувати кампанії.



Менше зусиль = більше конверсій

У цифровому маркетингу існує перевірена аксіома, що на 
кожен наступний клік, який необхідний для того, щоб привести 
користувача до бажаної дії, завжди буде відсоток відмов. 
Таким чином, на кожні 100 осіб, які натиснули на рекламне  
оголошення, можна майже гарантувати, що принаймні 1 
людина не натисне при кожному наступному кроці на шляху 
до покупки. Якщо кроків до покупки багато, проблема 
загострюється в геометричній прогресії і показники конверсії 
йдуть на спад.



З меншою кількістю дій між оголошенням і кінцевою дією, 
ритейл медіа пропонує інтегрований досвід для онлайн-
покупців, який охоплює їх на кожному етапі воронки.



Збільшення share-of-voice на віртуальній полиці

Цифрова полиця нескінченна, тому видимість продукту - це нова 
потреба для FMCG.



Будь-яка полиця в офлайн-магазині спланована на місяці вперед. 
Бренди точно знають, який відсоток полиці у них буде, і що вони 
будуть конкурувати з приблизно 15 іншими брендами.



В онлайні немає ніяких гарантій щодо вашої частки на полиці, і у 
вас може бути від 15 до 1500 конкурентів. А оскільки 90% всього 
доходу надходить з першої сторінки товарів, а на топ-10 SKU 
припадає 25-30% доходу, хороша позиція на цифровій полиці 
має вирішальне значення.

Sponsored Product

Add to cart



Охоплює покупців, а не лише користувачів Інтернету

Ритейл медіа за своєю суттю має цінну аудиторію, яка 
складається з активних покупців, а не просто користувачів 
Інтернету.



Хоча кожен користувач Інтернету потенційно є покупцем, 
відмінність полягає в тому, що ритейл медіа допомагає 
брендам достукатися до споживачів, коли вони 
перебувають у режимі шопінгу, або, принаймні, споживачів, 
які вивчають можливість покупки, щоб потім її здійснити. 



Чому це так важливо? Google вже багато років говорить 
про мікромоменти і про те, наскільки ефективнішими 
можуть бути маркетологи, коли вони звертатимуться до 
споживачів у найбільш сприятливі для них моменти 
протягом дня. Сьогоденний споживач неймовірно 
обмежений у часі, саме тому спостерігається таке зростання 
багатозадачності та паралельного використання другого 
екрану. Тому коли споживач відволікається на пошук 
необхідної йому інформації, маркетологи мають бути 
напоготові.

Придбати

%



Мультиплікатор результатів за рахунок 
покращення органічної видачі

Алгоритм товарної видачі в інтернет-магазинах зазвичай враховує 
основну характеристику — "швидкість продажів". При такому 
алгоритмі логічним є розміщення товарів з найбільшою кількістю 
продажів у верхній частині списку результатів пошуку. 



У свою чергу, це означає, що бренди, які використовують ритейл 
медіа рекламу, можуть активно підвищувати рейтинг в органічній 
видачі на сайті ритейлера. Оскільки рекламні повідомлення в 
ритейл медіа розміщуються на перших позиціях видачі, така 
реклама може створити більше попиту на товар, що покращує 
рейтинг продукту у наступних органічних видачах, що знову-таки 
підвищує попит.



Безпечне для бренду середовище

Реклама на ритейл сайтах також за своєю суттю є 

безпечним для бренду середовищем, що дозволяє 

уникнути проблем, пов'язаних із third-party cookies, 

вимогами конфіденційності користувачів, низькою 

якістю контенту або фейковими новинами.


Крім того, рекламні платформи ритейлерів є 

перспективним новим каналом для охоплення  

релевантних покупців — які часто залогінені на цих 

ритейл сайтах, що знижує ризик бот-трафіку — за 

мить до здійснення транзакції.



Інвестиції в 
Retail Media
Чому, коли і як?



Основні переваги інвестування в діджитальний ритейл медіа

Допомагає охопити 

велику аудиторію, яка вже 

хоче здійснити покупку

Приводить трафік на ваші 

продуктові посадкові 

сторінки на сайті ритейлера 

Покращує досвід покупця і 

підвищує впізнаваність 

вашого бренду

Збільшує продажі як 

онлайн, так і офлайн


(у звичайних магазинах)



Коли варто інвестувати в діджитальний ритейл медіа?

Існує багато можливостей щодо форматів та розміщення в ритейл медіа, але в 

залежності від вашої мети вам може знадобитися застосування конкретної тактики:

Побудова бренду Утримання або 
збільшення частки ринку

Сезонні заходи Розпродаж

поточних запасів

Запуск нових продуктів 
або редизайн пакування

М
е

та
Т

а
к

ти
к

а

Підвищення впізнаваності 
бренду та охоплення 
аудиторії на сайті і поза 
сайтом.

Перешкоджайте 
зростанню конкурентів 
через інвестиції в ритейл 
медіа (і домінування у 
своєму сегменті).

Посилення промо-
підтримки в періоди 
інтенсивних і високих 
продажів для вашої 
категорії.

Розпродаж надлишкових 
товарних запасів або їх 
скорочення під час 
ключових сезонів 
продажів.

Комунікація про запуск 
ключового продукту або 
оновлення його упаковки, 
щоб підвищити обізнаність і 
збільшити продажі в 
магазинах.

A Спробуйте можливості 
ретаргетингу, які пропонує 
ритейлер@

A Інвестуйте в пошук — загальні 
ключові слова (спонсорські 
продукти та бренди)T

A Інвестуйте в медійну рекламу 
(на сайті та за його межами)

A Інвестуйте в пошук - 
загальні ключові слова 
(спонсоровані товари)T

A Розширте вибір товарних 
позицій.

A Обирайте сезонні товари 
для кампаній@

A Обмежуйте тривалість 
кампаній

A Привертайте увагу 
покупця до свого 
продукту на вебсайті 
ритейлера через 
рекламну кампанію в 
ритейл медіа.

A Пріоритизуйте медійну 
рекламу в ритейл медіа 
(розміщення в категоріях або 

на головній сторінці)



Ритейл медіа актуальне для різних товарних категорій

В той час як компанії, що виробляють споживчі товари 

повсякденного попиту (FMCG), є одними з найбільш 

оптимістично налаштованих щодо ритейл медіа, понад 

85% респондентів опитування планують збільшити 

витрати протягом наступних 12 місяців, інші вертикалі 

виділяються на стільки ж або навіть більше. 



Наприклад, продавці ювелірних виробів та предметів 

розкоші, побутової електроніки та косметики 

повідомляють про аналогічне заплановане зростання 

витрат на ритейл медіа. Загалом, 80% опитаних 

рекламодавців у різних вертикалях планують 

збільшити витрати на ритейл медіа у наступні 12 

місяців, а близько 20% планують збільшити їх більш 

ніж на 10%. Лише 5% респондентів планують 

скоротити свої витрати на ритейл медіа за той самий 

період. 1Q: Чи очікуєте ви, що рівень витрат на ритейл медіа зміниться протягом наступного року?


2CPG: Включає продукти харчування, напої та побутові товари.


Джерело: Опитування мережі ритейл медіа (2022, n = 188).

Понад 75% рекламодавців, які не належать до FMCG, 
очікують збільшення витрат за допомогою ритейл медіа

Очікувана зміна витрат на ритейл медіа в наступному році1, %

Всього FMCG Ювелірні 
вироби і 

предмети 
розкоші

Побутова 
електроніка

Краса Дім і сад Одяг і взуття Інша 
роздрібна 
торгівля

ЗростанняЗниження

82 87
100

92 87 82
76

75

5 6 6
2



Зв'яжіться з нами
щоб дізнатися, як почати використовувати 
можливості Retail Media для вашого бренду

Дмитро Костецький


dkostetskyi@admixeradvertising.com


