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Що таке Performance маркетинг? 

Ціль – дія

користу-

вача

Оплата за 

дію

Ефект 

можна 

виміряти

Оптиміза-

ція в 

реальному 

часі

Кінцева ціль розміщення реклами ‒ конкретна дія користувача (клік, покупка, реєстрація, інсталяція тощо), 

відмінна від підняття знання про продукт, що рекламується

Оплата відбувається за здійснену користувачем дію (не обов’язково, якщо попередні три ознаки дотримано)

Ефект від рекламного розміщення та дії користувача може бути чітко виміряний

Рекламодавець/агенція можуть оптимізувати закупівлю в реальному або майжереальному часі на основі

вимірюваності встановлених KPI



Цілі та види Performance маркетингу

Розрізняють 2 види Performance маркетингу:
Performance оптимізація. Технології та платформи даних

дозволяють рекламодавцю або агентству оптимізувати

кампанію в режимі реального часу, збираючи дані про 

ефективність щодо конкретних дій споживача. Менеджер 

кампанії може змінити об’єми закупки реклами, щоб покращити

її ефективність. У багатьох випадках ці кампанії купуються за 

принципом «СРМ / показ». Це можливість налаштувати

покупку в режимі реального часу, виходячи з ефективності

кампанії щодо керування споживачами, що робить цю

кампанію Performance.

Pay-for-Performance. Рекламодавці мають можливість не 

тільки вимірювати зв'язок між рекламою та діями, оптимізувати

кампанію на цій основі, вони також мають можливість платити

тільки тоді, коли ця дія відбувається. Це включає в себе 

традиційний контекстний маркетинг, а також email маркетинг, 

lead-gen тощо. Pay-for-Performance може зменшити ризик

рекламодавця, оскільки він ближче до бажаного результату. 

Дії, що ведуть до покупки:



Переваги та ризики Performance

Ризики Performance маркетингу:
Відповідальність команди. Performance маркетинг повинен 

мати правильних performance-minded маркетологів, які 

розуміють і оцінюють вимірювання та оптимізацію, а також 

мають знання для роботи з ключовими технологічними 

платформами. 

Розширені KPI-угоди. Performance маркетинг залежить від 

здатності точно визначати та вимірювати результати кампанії, 

її ефективність. Це призводить до обов’язкової звітності за 

цілим набором KPI, і при цьому інші цінності рекламної 

кампанії можуть невиправдано ігноруватися.

Проблеми відстеження. На початку кампанії, як 

рекламодавці, так і агенції / видавці повинні погодитися на 

загальну базу для вимірювання та забезпечити коректну та 

стабільну інтеграцію піксель-аудиту.

Шахрайство. Окрім відстеження, ключовим кроком є усунення 

фальсифікованих кліків, дзвінків та даних через низькоякісних 

мережі та ботів. 

Переваги Performance маркетингу:
Прозорість. Performance маркетинг забезпечує вимірювані, 

доступні для перевірки результати на виході рекламної 

кампанії. Навіть більше, Performance маркетинг може 

забезпечити вимірювані результати за каналом, тактикою, 

кліком чи показом.

Співпраця. Performance маркетинг вирівнює стимули 

рекламодавця та видавця. Рекламодавець схильний 

інвестувати в програми з позитивним ROI. Видавці заробляють 

більше, коли клієнти досягають бажаних цілей кампанії.

Оптимізація в режимі реального часу (або ж майже в режимі 

реального часу). Йдеться про можливість використання 

Performance даних щодо пост-показів або пост-кліків, щоб 

покращити ROI кампанії.



Перелік performance інструментів

та сервісів
Види реклами Канали

Приклади інструментів і сервісів, які використовуються на ринку 

України

Пошукова реклама

Paid Search

Реклама в пошукових системах
Google Ads, Search Ads 360, K-50, Marin Software

SEO

Пошукова оптимізація і аналітика

Ahrefs, AllPositions, Majestic, Netpeak Software, Screaming Frog, SE Ranking, 

Serpstat, Xenu

Банерна та відеореклама

Display

Сервіси розміщення банерної та відеореклами

Display, який вимірюється за допомогою Post Click, Post View аналізу (прямі 

розміщення, Admixer, Display & Video 360, Facebook, Google Ads та інші DSP)

Remarketing

Сервіси ретаргетингу
Adtarget, Criteo, Google Ads, Google Marketing Platform, Rontar, RTB House

Programmatic

Сервіси закупівлі аудиторії
Admixer TradeDesk, Auditorius, GetIntent, Google Marketing Platform

Paid Social

Таргетована реклама в соціальних мережах
Facebook AdsManager, LinkedIn Ads

Лідогенерація
Affiliate & CPA Networks

Реклама на партнерських платформах і мережах
Admitad, Finline, PrimeLead, SalesDoubler, SellAction

Email реклама

Email Marketing

Сервіси розсилки повідомлень (Email, SMS, 

месенджери та інш.)

eSputnik, Facebook Messenger, GetResponse, MailChimp, SendPulse, Telegram, 

Unisender, Viber

Реклама на дошках оголошень

та аукціонах

Price Comparison

Сервіси для порівняння цін
Freemarket, Hotline, Nadavi, Price, Technoportal

Classifieds

Класичні дошки оголошень
AvtoBazar, InfoCar, OLX, RIA.com, RST, АвтоПортал, ЛУН



Перелік performance інструментів

та сервісів: Дослідження та аналітика
Категорія Канали

Приклади інструментів і сервісів, які використовуються на ринку 

України

Дослідження та аналітика

Збирання даних

Сервіси збирання даних

Adobe Analytics, Binotel, Cmeter, gemiusDirectEffect, Google Analytics, Google 

Campaign Manager, Ringostat

Зберігання даних

Сервіси зберігання даних
Google BigQuery, Microsoft Azure

Візуалізація

Сервіси візуалізації даних
Google Data Studio, Power BI, Tableau

Інструменти атрибуції

Атрибуція на основі даних
Google Campaign Manager, OWOX BI Attribution


