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«В 2014 році ми зрозуміли, що потрібно розширювати бізнес

в інші країни, що дозволить мати додаткові можливості ведення

рекламних активностей. Так був створений Webpromo KZ. Зараз

агенція має близько 30 активних клієнтів.

У 2022 році з початком повномасштабної війни в Україні ми

змістили фокус на Казахстан. Нашою метою було залучення

коштів з інших країн, підтримка команди в Україні за рахунок

активних клієнтів з інших ринків, надання робочих місць. Ми

перекинули частину команди на пошук клієнтів, обробку лідів,

збільшення залучення клієнтів в Казахстані.

Спільно з нашими партнерами, ми провели глибинне дослідження

для того, щоб зрозуміти, у чому специфіка казахського ринку, а

також допомогти агенціям та компаніям розглядати його як

потенційно цікавий майданчик для масштабування. Задля більш

об'єктивної оцінки, залучили український бізнес, хто вже має

досвід виходу на ринок Казахстану.

Маю надію, що наше дослідження скоротить час багатьом

українським підприємця та допоможе їм з більш зрозумілою,

чіткою позицією та правильним плануванням вийти на ринок

Казахстану, залучати клієнтів в інших країнах та давати роботу в

Україні. »
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Юрій Копишинський
CEO Webpromo, агенції інтернет-маркетингу
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Ольга Коцофане
Головний редактор блогу агенції інтернет-маркетингу 

Webpromo

Ольга Сомова
Редактор блогу агенції інтернет-маркетингу Webpromo

Команда проєкту:
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В огляді ринку Казахстану ви дізнаєтесь про його поточний

стан, переваги, як працюють інструменти інтернет-маркетингу,

чим відрізняється казахський Ecommerce від українського та

отримаєте план по виходу на ринок Казахстану.

Крім цього, ми доповнили наше дослідження реальним

досвідом виходу на ринок Казахстану українських компаній, про

який нам розповіли:

Анна Кузнецова
Засновниця комунікаційної агенції Creative Space

Денис Мастикаш
керівник відділу продажів i3 Engineering ― 

українського розробника та виробника системи 

розумного будинку та пристроїв для автоматизації 

будівель.

https://www.creative-space.online/
https://i3engineering.com/
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Ринок Казахстану у світі

● розвиток економіки

● експорт та імпорт

● торгові партнери

● конкуренція на ринку

● торговельні відносини з Україною

E-commerce у Казахстані

● що купує казахська аудиторія

● електронний ринок послуг

● поведінкові фактори

Умови для бізнесу

● реєстрація бізнесу

● митні закони

● транспортні служби доставки

● заборонені товари

● ідеї онлайн-бізнесу

Гайд з інтернет-маркетингу в Казахстані

● CRO: топ-6 e-commerce сайтів у Казахстані

● SEO: тренди пошукових запитів та особливості просування в 

Google

● PPC: тенденції онлайн-реклами та відмінності в Google Ads

Обмін досвідом: особливості менталітету очима українських 

підприємців

Покрокова інструкція, як вийти на ринок Казахстану

Зміст
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Казахстан входить до Євразійського економічного союзу

(ЄАЕС), який об'єднує Вірменію, Білорусь, Киргизьку Республіку та

РФ, що суттєво впливає на ринок країни та її розвиток. Згідно з

договором, країни, які підписали його, мають можливість вільного

пересування товарів, послуг, капіталів та робочої сили.

Після початку повномасштабного вторгнення в Україну на

росію наклали санкції. Казахстан, в свою чергу, відмовився

співпрацювати з РФ в обхід обмежень, щоб уникнути вторинних

санкцій. Усі угоди між казахськими компаніями та росією, які

потенційно можуть порушувати санкційний режим, контролюються

владою США та Євросоюзу.

Денис: «Ринок перенасичений російськими виробниками, від

яких вони поступово відмовляються. Ми досліджували розмір

ВВП Казахстану і як швидко у країні розвиваються технології.

Результати показали, що показники високі.

Анна: «Коли я дзвонила казахським партнерам з пропозицією

про співпрацю, перше питання, яке чула: «Ви з росії? Ми з росією

не працюємо». Така категорична позиція казахів виникла після

початку війни в Україні. Це позитивний знак для українських

підприємців виходити на ринок Казахстану».

Ринок Казахстану у світі

https://t.me/orda_kz/34936
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Незважаючи на обмеження торгівлі з РФ, економіка республіки

не постраждала. У середині листопада на засіданні Уряду

Казахстану розглянуто підсумки соціально-економічного розвитку

Казахстану за 10 місяців (з січня по жовтень) поточного року.

Згідно з представленими даними, темп зростання економіки

Казахстану склав 2,5%, у сфері послуг — 1,6%.

Позитивне зростання показують такі галузі, як сільське

господарство, інформація та зв'язок, будівництво, обробна

промисловість, торгівля, транспорт й складування.

У січні-вересні поточного року зовнішньоторговельний

товарообіг зріс на 35%.Статистику торгового балансу наводить

сервіс Statista, де можна відстежити динаміку грошового потоку в

економіці країни за останні 10 років.

Розвиток економіки

https://www.statista.com/statistics/436228/trade-balance-of-kazakhstan/
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Згідно з економічним прогнозом, друге півріччя 2022 року є

стабільним для Казахстану. На 2023-й AERC (Applied Economics

Research Centre) прогнозує розширення економічної активності.

Інститут маркетингових та соціологічних досліджень Elim

провів моніторинг основних показників економічного розвитку в

Казахстані. За період з жовтня 2021 по жовтень 2022 року кількість

підприємств малого та середнього бізнесу в Казахстані зросла на

20,9%. KazDATA наводить дані про ті галузі, в яких зареєстровано

найбільше підприємств.

https://aerc.org.kz/
https://marketingcenter.kz/20/economy-kazakhstan.html
https://kazdata.kz/
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У структурі та динаміці зростання МСП лідирує місто Алмати.

У трійку лідерів також увійшли Шимкент та Алматинська область.

Також відзначається хороший результат в Кизилординській,

Східно-Казахстанській і Західно-Казахстанській областях.

Найменший приріст показала Північно-Казахстанська область.

Згідно зі світовим рейтингом конкурентоспроможності IMD,

Казахстан зайняв 35 сходинку та випередив такі країни як Греція,

Туреччина, Польща, Україна та інші. Серед визначальних факторів

були економічна діяльність, ефективність уряду та ефективність

бізнесу, інфраструктура, а також розвиток у технологіях. Це

говорить про те, що Казахстан вважається перспективним ринком

для масштабування бізнесу.

https://www.imd.org/centers/world-competitiveness-center/rankings/world-competitiveness/
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Товарообіг Казахстану виходить за кордони сусідніх країн.

Щорічно цифри збільшуються, що підтверджує стабільність

економіки. Найбільший імпортер для Казахстану — Росія.

Головний напрямок експорту — Італія. Друге місце, як за імпортом,

так і за експортом, займає Китай. Експорт за перші чотири місяці

2022 року зріс на 59,8%. Імпорт також збільшився на 13,7%.

Що експортують?

Сервіс зі збору статистики Statistics наводить дані щодо

експорту товарів за останні 10 років. У порівнянні з 2020 роком

показники зросли, що говорить про динаміку ринку. Можна

припустити, що занепад у 2020 році пов'язаний з пандемією

COVID-19. Однак, зараз обсяги експорту поступово повертаються

до «доковидних» показників, що підтверджує стабільний темп

зростання.

Експорт та імпорт

https://www.statista.com/statistics/436213/export-of-goods-to-kazakhstan/
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До основних сфер на експорт належать сільське господарство,

природна сировина, металургійна продукція, включаючи:

● сиру нафту, мідь, феросплави, природний газ, уран, руди;

● прокат плоский з нелегованої сталі гарячекатаний,

нафтопродукти;

● пшениця (близько 7 тонн щорічно).

Крім цього, Казахстан експортує домашній текстиль, пакувальні

матеріали, сировину для текстильної промисловості, в тому числі:

● постільну бавовняну білизну;

● мішки та пакети пакувальні зі смуг або аналогічних форм з

поліетилену або поліпропілену;

● пряжу і тканини х/б, що містять 85% та більше бавовни;

● дублену шкіру або шкіряний краст зі шкур ВРХ у вологому

стані.

Що імпортують?

У країну доставляють в основному транспорт, автомобільні деталі

та елементи, а також медичні та лікарські препарати, а саме:

● обчислювальні машини;

● кузова для авто;

● легкові автомобілі та запчастини для автомобілів й

сільгосптехніки;

● телефонні апарати;

● лікарські засоби, розфасовані для роздрібного продажу, а

також вакцини, сироватки з крові, кров.

Товарообіг Казахстану за січень — квітень 2022 року склав 39,7

млрд доларів, що на 40,8% вище, ніж за аналогічний період в 2021

році, який становив 28,2 млрд доларів.

https://kapital.kz/economic/102876/za-2021-god-tovarooborot-kazakhstana-sostavil-101-5-mlrd.html
https://kz.kursiv.media/2021-08-23/chto-chasche-vsego-eksportiruyut-iz-kazakhstana/
https://liter.kz/
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Основні торгові партнери Казахстану:

● Китай

● Росія

● Узбекистан

● Туреччина

● Канада

У десятку країн-партнерів також увійшли: Нідерланди, Туреччина,

Узбекистан, Франція, Південна Корея, США, Німеччина, Індія,

Іспанія, Румунія, Греція, Швейцарія.

Конкуренція на ринку

Конкуренція присутня, але в Казахстані є можливість

розвиватися в тих нішах, які не зайняті. Зараз країна перебуває в

процесі виходу з-під впливу росії, що призведе до відсутності

досвіду. Для українських підприємців це можливість вчасно зайти

на ринок, поділитися своїми знаннями та розвиватися. Залежно від

ніші, конкуренція буде відрізнятися. У цьому питанні краще зробити

аналіз гравців на ринку та провести дослідження.

Анна: «Раджу зробити дослідження. Конкуренція є, буде і це

нормально, тому що країна велика, там багато молоді. У

Казахстані зараз відкриваються компанії, стартапи, хто в

пошуках нових напрямків роботи. Ми, маючи досвід, можемо

запропонувати їм варіанти. Це буде класна синергія. Для

українського бізнесу там є перспектива.»

Торгові партнери
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Якщо говорити про товарообіг між Україною і Казахстаном, то

основу експорту в Україну становлять:

● мінеральні продукти (газ, кам'яне вугілля);

● чорні метали (цинк, прокат, феросплави);

● продукція хімічної промисловості (добрива, сульфати, ефіри)

тощо.

Торговельні відносини з Україною

https://forbes.kz/finances/markets/chto_kazahstan_prodaet_i_pokupaet_u_ukrainyi/
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Імпорт з України включає:

● готові продукти тваринного та рослинного походження

(м'ясо, молочна продукція, крупи, кондитерські вироби),

● лікарські препарати,

● машини, обладнання, механізми (турбіни, насоси, вагони,

запчастини),

● солодовий екстракт,

● кондитерські вироби, шоколад,

● вироби з паперу (шпалери).

Висновок: враховуючи дані й статистику, можна оцінити ринок

Казахстану як потенційно привабливий. В економіці

простежується позитивна тенденція до зростання:

збільшується кількість підприємств малого та середнього

бізнесу, збільшуються обсяги експортної продукції. Країна веде

торговельні відносини з Україною, а також активно співпрацює

з європейським регіоном.
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Ринок електронної роздрібної комерції в Казахстані за 2021 рік

склав більше 1 трлн тенге, що на 75% більше обсягу ринку за 2020

рік.

Таким зростанням e-commerce «зобов'язаний» пандемії Covid-

19. Саме на цей період припадає різкий стрибок онлайн-продажів в

країні, що визначило подальший розвиток ринку в цілому.

PwC Kazakhstan представив результати дослідження ринку

роздрібної електронної комерції в Казахстані в 2021 році.

Експерти відзначають ряд інших причин зростання

електронної комерції в Казахстані:

● розвиток нових технологій на ринку безготівкових платежів;

● державна підтримка середнього та малого бізнесу у сфері e-

commerce (у вигляді безкоштовних навчальних матеріалів);

● вихід нових гравців на місцевий ринок;

● зростаючий експорт казахських підприємців на міжнародних

майданчиках електронної комерції.

Кількість транзакцій збільшилася на 45% відносно 2020 року —

до більш ніж 37 млн транзакцій, а ось сума середнього чека в тенге

зросла на 20% — до 28 тис. тенге.

E-commerce в Казахстані

https://www.pwc.com/kz/en/publications/e-commerce/pdf/e-commerce-12m-2021-rus.pdf


16

На що казахи витрачають гроші в інтернеті? Інформаційний

центр DATA HUB представив рейтинг найпопулярніших товарів:

1. Телефони. Загальний обсяг їх продажів за підсумками 2021

року склав 91,6 млрд тенге. Це на 90,4% більше, ніж роком

раніше.

2. Побутова техніка. Порівняно з 2020 роком продажі зросли

більш ніж удвічі. У грошовому вираженні спостерігається

зростання з 29,5 млрд до 60,9 млрд тенге.

3. Косметичне приладдя. Цих товарів казахи накупили на

загальну суму 60,9 млрд тенге (проти 41,5 млрд тенге в 2020

році). В основному покупки здійснювалися в м. Алмати.

Що купує казахська аудиторія?

У деяких категоріях онлайн-комерції спостерігається спад.

Наприклад, канцелярське приладдя, взуття і одяг.

Населення республіки усвідомлює зручність інтернет-покупок

та активно ними користуються. Це неминуче призводить до

поліпшення сервісу, його розвитку і появи нових послуг у сфері

електронної комерції.

https://t.me/DataHub_FCBK/620
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Казахський онлайн-сервіс наводить список трендових товарів

для продажу в 2022 році. Періодично переваги казахів змінюються,

проте деякі товари не виходять зі щорічного ТОПу:

● Товари для здоров'я (зволожувачі та очищувачі повітря);

● Аксесуари для смартфонів, зокрема чохли та бездротові

навушники;

● Товари для дому: роботи-пилососи, обігрівачі.

Якщо порівнювати з Україною, то у нас ТОП категорії

включають:

● Електроніка;

● Одяг;

● Косметика;

● Меблі;

● Іграшки.

Україна VS Казахстан: порівняння 

попиту на найпопулярніші товари

https://prosklad.kz/blog/trendovye-tovary-2022
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Список категорій відрізняється, в Україні одяг і взуття

відіграють важливу роль у загальному збуті, також мають попит

меблі та дитячі іграшки. Ми провели порівняння топових категорій

по зростанню та обсягу.

1. Побутова техніка

Категорія має менший попит серед українців порівняно з

Казахстаном. Аудиторія азіатського регіону зосереджена на

забезпеченні комфорту в будинку, враховуючи високий попит на

зволожувачі, роботи-пилососи, а також мобільні гаджети.
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2. Одяг

Українці проявляють більший інтерес до одягу, ніж казахи.

Таку різницю можна обґрунтувати більш обмеженим асортиментом

або вибором магазинів з одягом в Казахстані.

3. Взуття

У порівнянні з одягом, для казахів взуття виходить в 

пріоритет.
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4. Косметика

Казахські дівчата використовують косметику, різні засоби для

макіяжу, що щорічно виводить категорію в ТОП. Українські дівчата

більше приділяють увагу зовнішньому образу в одязі.

5. Засоби гігієни

Крім косметики, більшою популярністю, ніж в Україні,

користуються засоби гігієни.
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6. Іграшки

Як видно на графіку, попит на дитячі іграшки в Україні значно

переважає. Таку різницю також можна обґрунтувати невеликим

асортиментом і вибором, можливо низькою якістю товарів.

Враховуючи аналіз двох ринків й дані по e-commerce, можемо 

виділити ключові тези:

● Темп росту: + 75% в 2021 і ринок розвивається швидкими 

темпами. В Україні показник становить 25%;

● Кількість транзакцій: + 45% за 2021 рік;

● Обсяг ринку становить 2.13 млрд USD, в Україні — близько 

4.5 млрд USD. У даному показнику Україна випереджає 

Казахстан, що обумовлено розривом у кількості населення.

● Частка продажів у маркетплейсах — 82%, який відповідає 

ідентичному показнику в Україні.

● Велика частина казахів здійснює покупки з телефону (93%).
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У 2021 році спостерігалися високі темпи зростання. Обсяг

реалізованих послуг через інтернет склав 349,9 млрд тенге, що на

67% більше, ніж у 2020 році. Однією з лідируючих позицій склали

покупки квитків на спортивні та розважальні заходи. А онлайн-

продажі квитків на транспорт впали.

Поведінкові фактори казахів

Анна: «У Казахстані через близькість до Азії, де TikTok

користується великою популярністю, швидко перейняли цей

досвід, тому соцмережа тримає лідерство серед молоді.

З інфлюенсерами існує проблема. Як і в Україні до війни,

присутні багато російських представників. Казахських лідерів

думок мало (і шукати їх важко) або у них переважає російська

аудиторія. При цьому інфлюєнсери, як інструмент маркетингу,

круто працює. Казахи дивляться YouTube, розважальні шоу,

споживають ТБ і медіа.»

Електронний ринок послуг
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У Казахстані лідери популярних соціальних мереж постійно

змінюються. Статистика за версією Ranking.kz на лютий 2022 рік

показує, що лідерство тримає Pinterest, друге місце займає

YouTube, а замикає TOП-3 Instagram. Також популярними

вважаються Facebook та його російський «клон» VKontakte

(8,96%).

ТОП популярних інтернет-майданчиків у 2021 році за даними

Kcell:

● YouTube — 26,30%

● Instagram — 20,89%

● TikTok — 7,80%

● WhatsApp — 5,01%

Найбільш популярні соцмережі у молоді Казахстану:

Instagram, VK і Youtube (незалежно від міста). Вконтакте — 71%

серед молодшої вікової групи (15-18 років), Instagram — 59%, в

основному школярі та студенти, частка Facebook становить всього

10.

Якими смартфонами користуються в Казахстані?

У Казахстані користувачі віддають перевагу:

● Samsung з часткою ринку 35,68%,

● Apple — 25,37%,

● Xiaomi — 18,64%,

● Oppo — 7,54%,

● Huawei — 5,73%.

Модна зробити висновок, що територіальна близькість до

Китаю впливає на вибір мобільних пристроїв. Також ТОП

соціальних мереж формується виходячи з популярність російських

та азіатських застосунків.

Соціальні мережі в Казахстані

http://ranking.kz/ru/a/reviews/populyarnye-mobilnye-socseti-v-kazahstane-fevral-2022#:~:text=%D0%92%20%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9,9%2C49%25%20%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%D0%A0%D0%9A.
https://kapital.kz/tehnology/101612/samyye-populyarnyye-sotsseti-sredi-kazakhstantsev-v-2021-godu.html
https://www.brif.kz/blog/?p=3304
https://informburo.kz/novosti/kakie-smartfony-samye-populyarnye-v-kazaxstane#:~:text=%D0%92%20%D0%BF%D1%8F%D1%82%D1%91%D1%80%D0%BA%D1%83%20%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B6%D0%B5%20%D0%B2%D0%BE%D1%88%D0%BB%D0%B8,Huawei%20%E2%80%93%205%2C73%25.
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Чому варто розглядати Казахстан для ведення бізнесу? Чим 

ринок цікавий для українського бізнесу:

● економіка країни, що розвивається;

● широкий ринок збуту;

● іноземні інвестиції;

● помірно стабільна ситуація;

● перспектива торговельних відносин з КНР;

● сприятливі податкові умови;

Реєстрація бізнесу

У Казахстані існує кілька форм ведення бізнесу, яке можна 

офіційно оформити як юридичну особа:

1. ІП — індивідуальний підприємець.

2. Товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ).

Оптимальною для українських підприємців вважається форма 

ТОВ, близька до української ТОВ (товариство з обмеженою 

відповідальністю). Відкрити ТОВ в Казахстані можливо онлайн 

через сервіс Електронного уряду Egov.kz.

Інтернет-магазин належить до категорії малого бізнесу, тому 

можна вибрати ІП. Якщо у вас в планах запустити великий 

інтернет-магазин, тоді краще реєструвати ТОВ.

Умови для бізнесу

https://egov.kz/cms/kk
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З 1 жовтня 2022 року в Казахстані знизили норми безмитного

ввезення товарів, призначених для особистого користування

фізособами.

Тепер громадяни, які перетинають наземний кордон, зможуть

безмитно ввозити товари на суму не більше 500 євро і вагою не

більше 25 кг. При перевищенні зазначеного ліміту, потрібно

заплатити мито в розмірі 30% від вартості, але не менше 4 євро за

1 кілограм перевищення.

Товари, які доставляє перевізник або пересилає в

міжнародних поштових відправленнях на митну територію ЄАЕС,

критерії вартості товарів знижуються з 1000 до 200 євро, ваговий

поріг залишається в існуючих межах — до 31 кг.

Митні закони
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Відправляти товари можна за допомогою сервісів з доставки:

● Укрпошта передбачає міжнародні пересилання, зокрема в 

Казахстан.

● MyMeest, у якого є локалізований сайт в Казахстані.

● Нова пошта представила послугу «Міжнародна доставка».

У зв'язку з війною в Україні Казпочта тимчасово призупинила

доставку посилок.

Заборонені товари

Що не можна продавати? На деякі товари буде потрібна 

спеціальна ліцензія та сертифікація:

● алкогольна продукція, етиловий спирт;

● тютюн і тютюнові вироби, курильні суміші;

● наркотичні та психотропні речовини (прекурсори);

● тварини та рослини, занесені до списку міжнародної 

конвенції СІТЕС;

● державні нагороди;

● іноземна валюта та цінні папери;

● зброя та військова техніка;

● біологічно активні добавки (БАД).

Транспортні служби доставки

https://www.ukrposhta.ua/ru/eksport-tovariv-do-kazakhstanu
https://kz.mymeest.com/
https://novaposhta.ua/international_delivery/biznes_klientam_md
https://post.kz/
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1. Продаж товарів на маркетплейсі — простий бізнес без

великих витрат. Перевага такої моделі в тому, що користувачі

вже знають і довіряють подібним великим майданчикам. Ваш

товар отримує вже зацікавлену аудиторію, SEO-просування,

рекламу. Маркетплейс ідеально підходить для старту бізнесу

в іншій країні.

2. Запустити власний інтернет-магазин. Для цього потрібно

зареєструвати бізнес у державних органах, знайти

потенційних постачальників (виробники або продавці з-за

кордону), визначити схему торгівлі (дропшиппінг, торгівля зі

складу).

3. Дистриб'юція товару передбачає пошук партнера

(дистриб'ютора), який вже локально знаходить канали збуту,

реалізації послуг.

Ідеї онлайн-бізнесу в Казахстані
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Денис: «Ми хотіли знайти надійного партнера в Казахстані,

який буде займатися дистрибуцією обладнання і допоможе

освоїтися. У нас був сайт і рекламні матеріали англійською

мовою.

Ми вибрали два напрямки роботи: запустили A/B-

тестування реклами в соцмережах, для залучення

кваліфікованих потенційних клієнтів, а також самостійно

знаходили клієнтів через каталоги компаній, на сторінках

партнерів наших конкурентів, шукали інсталяторів smart home в

соцмережах.»

Анна: «Ми зосередилися на пошуку надійного партнера в

Казахстані для запуску кампанії з зовнішньої реклами. Це маст-

хев для масштабних проектів. Медіа та комунікації вели

безпосередньо і далі плануємо робити це самостійно.

Для пошуку партнера по зовнішній рекламі залучали

українських знайомих, у яких був досвід роботи. Пробували з

українською компанією співпрацювати, що забезпечує послуги в

Казахстані, але в такому випадку ціна відразу зростає +30%.
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CRO: огляд ТОП-6 e-commerce сайтів у Казахстані

Ми відібрали популярні маркетплейси та сайти в Казахстані, а

також проаналізували їх з точки зору зручності користування

(юзабіліті).

Kaspi

У магазині представлено понад 2 млн товарів. Kaspi.kz —

найбільший ecommerce в Казахстані, де можна відразу оплачувати

товари через Kaspi Bank.

Сайт створений давно та довгий час не оновлювався, тому

має застарілий стиль. Дорогою до купівлі користувач стикається з

дрібними незручностями. Сайт наполегливо переводить

користувача в мобільний застосунок, а також відразу пропонує

розстрочку від різних фінансових компаній.

Категорії товарів не продумані під потреби користувача.

Наприклад, категорія «Телевізори» не має фільтра по діагоналі —

найважливіший критерій вибору телевізорів.

Wildberries.kz

Wildberries — інтернет-магазин одягу, взуття та аксесуарів,

косметичних засобів, де представлено понад 7 тис. брендів з

можливістю доставки по всьому Казахстану. Сайт є копією

російської версії. Акцент зроблено на «нескінченному» асортименті

від різних продавців. Тизер привертає увагу на фотографії, ціні з

основним акцентом на продаж недорогих товарів..

Гайд з інтернет-маркетингу в Казахстані

https://kaspi.kz/
https://kz.wildberries.ru/
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Lamoda.kz

Провідний казахський онлайн-рітейлер одягу, взуття та 

аксесуарів.

Переваги:

● понад 2 мільйон товарів від 1000 брендів;

● доставка в будь-які міста Казахстану;

● попередня примірка перед покупкою;

● можливість повернення товару.

Сайт ідентичний російському. Пошук брендових товарів 

відбувається з акцентом на фото та ціну як на ПК, так й в мобільній 

версії — це плюс.

Flip.kz

Flip.kz — один з перших казахських інтернет-магазинів.

Переваги:

● співпрацює зі 100+ постачальниками з росії та Казахстану;

● подано понад 400 тис. товарів;

● широкий асортимент товарів;

● кур'єрська служба працює у восьми містах країни, пункти 

видачі замовлень розташовані в 17 містах.

У травні 2021 року відкрився перший офлайн торговий 

майданчик магазину.

Сайт інтернет-магазину має застарілий стиль, але хороше 

юзабіліті. Можна швидко і просто оформити покупку. Є мобільна 

версія.

Sulpak

Сайт із сучасним дизайном, фокус на товари. Відмінний 

баланс контенту і графіки, доступний широкий функціонал фільтру. 

Тизер включає всі обов'язкові елементи.

https://www.lamoda.kz/
https://www.flip.kz/
https://www.sulpak.kz/
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TGRAD

Порівнюючи інші сайти, дизайн TGRAD злегка застарілий. Є

велика кількість незначних упущень, які не дозволяють оцінити

сайт як лідера.

При розробці в пріоритеті була ПК версія, мобільна робилася

за залишковим принципом. Юзабіліті на середньому рівні, без

критичних помилок.

Висновок: стиль сайтів Казахстану досить стриманий, з

фокусом на товар. Важливо розвивати функціонал фільтрів,

пошуку, сторінки товару для того, щоб користувачеві було зручніше

і легше знайти потрібний товар, щоб купити його. Якщо зробити

сайт адаптивним під мобільні пристрої, то ви вже будете попереду

локальних конкурентів.

Потрібно приділити увагу асортименту та його презентації на

сайті. Зручна картка товару збільшить конверсію. До даної теми

рекомендуємо актуальну статтю Як зробити картку товару такою,

що продає: 10 простих порад.

Анна: «Казахи, як і українці, трохи ліниві, не хочуть робити

занадто багато кроків, щоб щось отримати. Текст повинен

бути спрощений, з мінімальною кількістю символів, короткий

меседж або зробити відео.

Казахські сайти використовують прості CMS, оскільки

більшість з них давно розроблені, тому не підтримують сучасні

технології. Фото можуть бути розміщені на білому фоні. Якщо

ви захочете щось нетипове, то цінник відразу виростає в кілька

разів. Казахи менше експериментують та виберуть варіант

діяти за шаблоном. Хоча, на мою думку, це питання часу».

https://tgrad.kz/
https://web-promo.ua/blog/kak-sdelat-kartochku-tovara-prodayushhej-10-prostyh-sovetov/
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Казахстан входить до TOП-15 за найбільшим обсягом

споживання мобільного інтернет-трафіку. Обсяг становить 14,4 Гб,

що на 46% більше середнього значення. Фактично велика частина

населення країни забезпечена мережею і має доступ до інтернету.

Це один з ключових факторів цифровізації.

SEO: тренди пошукових запитів та 

особливості просування в Google

Також у Республіці Казахстан діють демократичні тарифи на

мобільний інтернет, що дозволяє казахам працювати або

споживати розважальний контент на будь-якій локації.

http://ranking.kz/ru/a/infopovody/v-kazahstane-potreblenie-internet-trafika-namnogo-vyshe-chem-v-turcii-singapure-italii-belgii-i-mnogih-drugih-stranah
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Перед запуском сайту в Казахстані важливо проаналізувати 

особливості SEO.

Згідно з рейтингом Google за 2021 рік найпопулярнішим 

запитом у Казахстані став «Онлайн мектеп» — платформа для 

організації дистанційного навчання. Також другий рік підряд 

тримає високі позиції інтерес казахських користувачів Google до 

освітніх ресурсів.

Серед популярних e-commerce запитів виявилися:

1. ЖД квиток

2. Квартира в Алмати

3. Квиток на літак

4. Басейн

5. Машина

6. Кондиціонер

7. Медео квитки

8. Сатті жулдиз купити квиток онлайн

9. Квитки в кіно

10. Вугілля в Нур-Султані

Тренди пошукових запитів

https://kapital.kz/lifestyle/101006/chto-chashche-vsego-iskali-kazakhstantsy-v-google-v-2021-godu.html
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Частота ключових слів може відрізнятися. Потрібно звертати

увагу не на кількісні значення, а на графіки збільшення або

зменшення динаміки частотності.

Для перевірки рекомендуємо такі сервіси як SerpStat, Ahrefs,

планувальник ключових слів Google.

Важливо! Динаміку потрібно порівнювати з урахуванням

АПМГ (аналогічним періодом минулого року), а не просто від

місяця до місяця. Наприклад, «Зимове взуття» має велику

частоту в листопаді за рахунок збільшення попиту. Тому,

порівнюємо Листопад 2021 vs Листопад 2020 vs Листопад 2019.

Більш детально про те, як правильно зібрати СЯ (семантичне

ядро), читайте у статті Зібрати семантику і не зістаритися.

http://serpstat.com/
https://ahrefs.com/
https://ads.google.com/intl/ru_ru/home/tools/keyword-planner/
https://web-promo.ua/blog/sobrat-semantiku-i-ne-sostaritsya-1/
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Алгоритми Google ранжують сайти Казахстану за тим же

принципом, як і у всьому світі. Варто враховувати частоту та

унікальну мовну версію казахською мовою, яка тут матиме попит.

Перед релізом сайту необхідно оцінити потенціал казахської

мовної версії в конкретній ніші й прийняти рішення про її наявність.

Якщо частота не висока (20-30% від аналогічного ключового

запиту або кластеру російською мовою по регіону КЗ), тоді краще

перенести впровадження альтернативної мовної версії на наступні

ітерації оптимізації проекту. Якщо частота низька (15% і менше) —

відмовитися від неї, поки не стане частотнішою.

Практично всі сайти Казахстану, на жаль, мають російську

мовну версію як додаткову або тільки російську. Однак, ця

тенденція швидше за все буде змінюватися.

Ситуацію можна порівняти з Україною до 2022, де поки що

також переважає російська мова в органічному пошуку. 16 липня

набув чинності Закон «Про забезпечення функціонування

української мови як державної», згідно з яким всі сайти, сторінки в

соцмережах і застосунки мають використовувати українську версію

як основну. Крім цього, попит на україномовний контент

збільшується.

Особливості SEO-просування в 

казахському Google

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2704-19#Text
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Для просування сайту в Казахстані великих відмінностей від

інших регіонів не існує. В першу чергу, працюють такі принципи, як

коректний підхід, пріоритезація та максимальне використання

ресурсів. Важливо провести детальний аналіз ринку, конкурентів,

конкуренції на рівні посадкових сторінок тощо.

Денис: «Важливо зробити локалізацію сайту казахською

мовою, приділити увагу SEO оптимізації. Крім того, сайт слід

просувати, будувати структуру посилань, підвищувати

пошукову видачу.

Вибирайте систему CRM, яка відповідає вашим запитам,

має можливості інтеграції з різними платформами. Це допоможе

підтримувати контакт з клієнтами, планувати зустрічі, дзвінки,

створювати нагадування тощо».
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1. Вивчіть актуальну на момент старту робіт з SEO інформацію

про свою нішу.

2. Проаналізуйте конкурентів: лідерів ніші, впевнених

«середнячків», молоді сайти. Звертаємо увагу на успішні

кейси, а також ті, які не принесли результату, щоб уникнути

помилок.

3. Якщо вихід бізнесу в регіон є «розширенням», то базова

структура проекту вже повинна бути у вас. Далі необхідно

визначити рівень конкуренції для конкретних посадкових

сторінок, в розрізі категорій, підкатегорій, фільтрів та інших.

Паралельно слід знайти та виключити сторінки, які не

матимуть попиту в Казахстані.

4. Знайдіть потенційні зони зростання, які є унікальними для

даного регіону, та проаналізуйте рівень конкуренції по ним.

Мета — знайти кластери, які перетинаються з наступними

векторами: низька конкуренція + високий потенціал + відповідає

пріоритетам бізнесу (наприклад, висока маржинальність). Ваше

завдання — визначити максимально ефективне співвідношення

цих параметрів і зробити акцент на оптимізації даних напрямків.

Як просувати сайт на ринку Казахстану: 

ключові етапи
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Варто відзначити, що події в світі, в Україні зокрема, значно

вплинули і на обсяг реклами в Казахстані. Багато рекламодавців

«заморозили» кампанії у зв'язку з економічною кризою.

Найпопулярнішим медіа-каналом вважається ТВ-реклама.

Інформаційний ресурс Tribune наводить графік обсягу ринку

реклами за перше півріччя 2022 в порівнянні з попередніми

періодами.

PPC: тенденції онлайн-реклами та 

відмінності рекламного кабінету Google

Ads

ТВ-реклама має тенденцію до зниження, в той час як

показники інтернет-реклами демонструють невелике зростання,

що відображає позитивну динаміку в даному напрямку. Зовнішня

реклама, радіо і преса зберігають нижчі позиції.

https://tribune.kz/obem-reklamy-v-kazahstane-za-pervoe-polugodie-2022-goda/
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У наборі інструментів для реклами особливих відмінностей

немає. Однак, в Google Ads не можна використовувати казахську

мову для створення оголошень, що призводить до повної

русифікації реклами.

Крім того, у рекламодавців немає можливості вести на

посадкову сторінку казахською мовою. Google вимагає, щоб

оголошення та цільові сторінки були представлені мовою, що

підтримують інтерфейс. Для бізнесу з України це плюс, можна

легко заходити на ринок, але для жителів Казахстану ситуація із

забороною рідної мови ставить суттєві обмеження на рекламу.

Рішення: можна оформити посадкову сторінку згідно з

вимогами Google, і додати спливаюче вікно з пропозицією вибрати

мову сторінки. У даному випадку, сторінку зробити англійською і

додати версію казахською мовою. Це альтернатива та можливість

уникнути російської мови на сайті. При вході на сторінку у

користувача буде вибір між мовами.

Особливості онлайн-реклами

● У Казахстані історично сервіс пошуку Яндекс має істотну

частку трафіку. Проте, з кожним роком вона знижується.

● Працюючи з ринком Казахстану, бізнес може опанувати

маркетплейси, аналогічні українським, наприклад olx.kz,

satu.kz (аналог prom.ua), lamoda.kz та інші. У перспективі

важливо зайти на великі локальні майданчики для

розміщення товарів, зокрема kaspi.kz.

Відмінності рекламного кабінету в 

Google Ads
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Перед виходом на ринок Казахстану рекомендуємо

познайомитися з їхнім менталітетом. Більш повільний темп життя

призводить до затягування робочих процесів, що важливо

враховувати до початку співпраці.

Незважаючи на пандемію, казахи недостатньо пристосовані до

онлайн-формату та звикли всі питання вирішувати за фізичної

присутності. Найоптимальніший спосіб комунікації — це особиста

зустріч або дзвінок.

Денис: «У Казахстані ніхто нікуди не поспішає — потрібно

прийняти цю особливість менталітету країни. Також важко

визначити, хто відповідає за налагодження партнерства,

інтеграцію нових продуктів, інновації, розвиток бізнесу тощо. Це

стає зрозумілим тільки в процесі переговорів з кожною

конкретною компанією, на що потрібно виділити додатковий

час.

Заздалегідь дізнайтеся про ліцензування або сертифікацію,

якщо в цьому є необхідність для вашої продукції. Компанії, які на

ринку 15-20 років досить консервативні, вони піклуються про

репутацію та уникають додаткових ризиків, тому не готові

пропонувати новий продукт маловідомої іноземної компанії.

Підсилюйте команду маркетингу й продажів локальними

представниками, тому що вони краще знають особливості

менталітету, швидше орієнтуються на місцевому ринку і легше

будують відносини з клієнтами.»

Обмін досвідом: особливості менталітету 

очима українських підприємців
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Анна: «Різниця в менталітеті породжує різницю в медіа

споживанні. Важко знайти точки опори без фізичної

присутності. Навіть якщо ви все проговорили, краще після

зустрічі відправити ще окремий лист з важливими пунктами.

За рахунок того, що міста розтягнуті по території, існує

велика різниця в доходах. Складно знайти «універсального»

партнера, який зможе зробити рекламу в декількох містах.

Великі рекламні кампанії казахські фахівці планують за рік до

старту. При цьому потрібно бронювати місце для розміщення

реклами мінімум на півроку, в іншому випадку ви його не

отримаєте.

Існує практика узгодження будь-яких креативів з місцевою

владою. Може відрізнятися мова, наприклад, у деяких регіонах

має бути російська і казахська, а деяких тільки казахська,

можуть бути діалекти.

Країна «затиснута» між Китаєм і росією, які є гігантами за

трендами, виробництвом. Казахи звикли орієнтуватися на них,

все побудовано за системою азіатське + російське. Важко

знайти медіа, яке не фінансується від росії, а є суто казахське.

Таких у країні мало.

Як азіатська країна, казахи пов'язані на особистих

контактах, якщо він позитивно відбувся, вони готові

допомагати і розширювати співпрацю. Для нас досвід роботи в

Казахстані успішний. Клієнт задоволений, тому можемо

говорити про перспективи і пошук місцевих клієнтів, вже маємо

для цього контакти.

Будь-якому бізнесу раджу виходити на ринок Казахстану,

спробувати точно варто. Можливо, не все відразу вийде як

хочеться, але це класний ринок з великою перспективою».
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Резюмуючи, ми можемо виділити ключові етапи виходу на ринок

Казахстану:

1. Дослідження та аналітика ринку. Вивчіть дані, статистику про

ринок за останні 10 років, тенденції в розвитку, незайняті ніші,

тощо.

2. Конкурентний аналіз. Дайте відповідь на питання, хто буде

вашим конкурентом? Проаналізуйте поведінку всіх гравців на

арені, як вони працюють, їхні слабкі та сильні сторони.

3. Пошук цільової аудиторії. Необхідно проаналізувати ключові

запити і потреби казахських покупців, що воліють, від чого

відмовляються.

4. Визначити бізнес-модель виведення бізнесу на ринок

Казахстану. Важливо вибрати напрямок, як ви будете

заробляти, де і за допомогою чого зможете реалізувати

товари або послуги.

5. Зареєструйте бізнес, при необхідності.

6. Знайдіть постачальників, дистриб'юторів, партнерів для

реалізації товарів.

7. Розробка сайту, посадкової сторінки з дотриманням правил

юзабіліті. Важливо вивчити великі сайти, які вже мають

репутацію, виділити головні помилки або, навпаки, переваги.

8. Сформувати план SEO-просування вашого бізнесу,

спираючись на інструменти, тренди й тенденції в казахському

пошуку.

9. Розробити стратегію просування бізнесу за допомогою

реклами.

10. І, головне правило, — почніть діяти!

Покрокова інструкція, як вийти на ринок 

Казахстану


