
Життя по-новому

Які уроки може взяти ОТС 
ринок з досвіду FMCG



ОТС виробники звикли фокусуватися на 3-
мірній моделі просування продукції



В той час, як FMCG ринок пріоритезував
інвестиції в торгову точку як інструмент 
просування
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помітність

ціна

наявність

промо

Ключові складові успіху в момент 
прийняття рішення   
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помітність

ціна

наявність

промо

В кризу важливість ціни та промо набуває 
критичного значення
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Покупець чи споживач:
Хто править балом?
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«Перший момент істини» - момент покупки 
– набуває вирішального значення



Как ринок ОТС відреагував на кризу

+17% OTC

Deeper retro bonuses and discounts

Loyalty programs for sell-in and sell-

out

Підсилення медійної

активності
Динамічне зростання цін

Підсилення роботи з першим 

столом

Перші спроби роботи зі

споживачем

Leveraging FMCG 

practices in pharmacies:

TPRs

1+1

bundles

No price increase  as of 

TPRs in pharmacies

-7% total 

market



В той час ринок FMCG застосував інші 
стратегії

-44% FMCG

Further PL pressure increased

Скорочення затрат в медіа
Сильне зростання ціни, а 

потім корегування

Портфоліо менеджемент
Підсилення інвестицій в 

роздріб

% скидки, кросс-предложения, 

программы лояльности

Prices are 

freezed in Q3

-7% total 

market



2 ключові стратегії на ринку FMCG

Інвестувати, аби здобути долю Зберегти прибутовість

• Мінімальне зростання ціни

• Утримання ТБ інвестицій

• Максимізація промо зусиль

• Підняття ціни пропорційно 

до курсу

• Скорочення ТБ інвестицій

• Помірні інвестиції в трейд



OTC ринок починає тестувати практики 
FMCG

Промо пропозиції 1+1

Купони на знижку

«Пакетні » промо 
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Запорука успіху реапплікації промо 
FMCG в ОТС

- Релевантні виключно для ОТС та

груп з високим рівнем «самолікування»

- Пропозиція має відповідати потребі споживача, 

а не виробника

- Пропозиція має бути помітною для 

споживача

- Це вже не «-15%» або «-20»
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Чи готовий ринок?

Не всі потенційні можливості можуть бути технічно реалізовані

операторами ринку

Ефект принесе сумісний фокус операторів ринку та ритейлорів –

усім є, чому навчитися в гравців FMCG
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