
Рітейл та 
Private Label
після COVID-19



РІТЕЙЛ СЬОГОДНІ

2020 – brick-and-mortar магазини 

закриття та банкротство

в США закрито 9,500 магазинів



РІТЕЙЛ СЬОГОДНІ

2020

Онлайн-комерція в США + 44%

Walmart + 79%,  дохід = $559,15 млрд 

Amazon + 37,6%, дохід = $386,06 млрд

Капіталізація Amazon 1.6 трлн $ , +78%

Червень 2020 - червень 2021 

Amazon дохід = $610 млрд.

Walmart дохід = $566 млрд.



Нові Виклики Рітейлу

• «креативні» рітейлери матимуть значну перевагу над
традиційними конкурентами

• для оффлайн магазинів теж буде багато місця на ринку
як театри, вони зможуть розважати людей, створюючи
для них нові емоції та пригоди

• як університети - навчати споживачів

• рітейлери повинні бути більшими вигадниками (more
imaginative),тобто правильно експериментувати у
діджитал та фізичних каналах для постійної розваги

• створення унікального клієнтського досвіду, 
правильно організаційно і технологічно інтегрувати
онлайн та оффлайн канали продажів

• куди направити інновації в галузі



Яким повинен 
бути
Клієнтський 
Досвід

• цифровим

• людино-центричним

• гармонізованим

• мобільним

• особистим

• пов'язаним (connected)

• таким, що запам'ятовується

• та......радикальним ☺



CANADA GOOSE COLD ROOM



SAMSUNG MIRROR DISPLAY



IKEA SPACE APP



NIKE SOHO



Доставка

• Вміння доставляти товари у великих кількостях:
швидко і без помилок (прямі моделі 
відносин з клієнтами, маркетплейси та платформи)

• Основний фокус на аналізі систем поставок (supply
chains)

• Роботизація складів, в тому числі в портах

• Аналіз великих даних

• Christopher Mims. Arriving Today: From factory to 
front door пише: 
«...сподіваюся, що після прочитання книги, ви
ніколи не будете дивитися без поваги на посилку,
яку доставили до ваших дверей...»



$8.32 це середнє замовлення на 

Amazon з лише 1 днем доставки

$10.59 це вартість виконання цього 
замовлення для Amazon. Amazon 
втрачає кошти на більшості замовлень

Amazon - 110 фулфілмент-центрів в США

Walmart - 4800 магазинів

90% американців живуть в радіусі 16 km
від Walmart

1600 магазинів Walmart працюють як
фулфілмент-центри



Зміна у 
поведінці 
покупців

• Під час пандемії покупці показали, що 
можуть з легкістю змінювати свою 
поведінку 

• Дослідження McKinsey показали: 40 % 
споживачів в США купили нові товари або 
нові торгові марки з початку пандемії
COVID-19. Здебільшого, ця зміна пов’язана
з питаннями доступності товару

• 2 переваги - високий показник доступності 
товару та низька ціна ВТМ найбільше 
впливали на споживачів під час COVID-19



2021 продажі 
ВТМ 

• USA – згідно даних Nielsen, ріст продаж  ВТМ в                 
середньому на 30% більше ніж зростання продаж 
національних брендів 

• UK – згідно даних Kantar, ріст продаж ВТМ в 
супермаркетах у березні  ще більш вражаючий +20%

Source: Nielsen, Kantar

SALES in Q1 2021 USD volume, growth 
%

Unit volume, growth 
%

Private Label +14,6 % +12,8 %

National Brand +11,5 % +9,2 %



TOP 8  
причин для 
здійснення 

покупки
Private 
Label



ВТМ це шлях 
до лояльності 

клієнта

• 40 % вперше купили новий бренд в тому числі ВТМ

• 25-30% планують і надалі купувати цей новий
бренд

• Для ритейлу – унікальний момент для 
переосмислення ВТМ стратегії,  яка дасть змогу 
трансформувати цей вимушений 
короткотерміновий  перехід споживачів на ВТМ в 
довготермінову лояльність клієнта

Source: McKinsey , AlixPartners



Стратегія
бренду 

Сприйняття  ВТМ покупцем:

- товар з низького цінового сегменту

- низькоякісний товар

- в якому мало інновацій та позитивних
емоцій

Рітейлер може вибрати “monobrand” 
стратегію чи стратегію декількох брендів у 
різних цінових та товарних категоріях –
важливо для кожного бренду визначити 
ціннісну пропозицію, яка відповідатиме 
клієнтській потребі



• Хто є цільовим клієнтом для кожного бренду 
у кожному сегменті, які у нього потреби?

• Яку ціннісну пропозицію несе кожен бренд, 
яку клієнтську потребу вона закриває?
Яка у неї відмінність від national brands?

• В яких категоріях  ВТМ грає, і як виграти цю 
битву?

• Які напрямки та червоні лінії ми встановили 
для команд, щоб допомогти створити 
ціннісну пропозицію? Як бути впевненим, 
що червоні лінії зрозумілі всім 
стейкхолдерам?

• Як ми моніторимо відповідність до цих 
червоних ліній у категоріях щодо цінового 
позиціонування, якості, інновацій та інших 
критичних факторів?

Стратегія
бренду 



Комунікація, 
маркетинг, 
упаковка

Традиційно для ВТМ основним драйвером 
продаж були низька ціна та розташування на 
полицях

Сьогодні цього уже не достатньо

Віднедавна провідні рітейлери почали 
використовувати економічно-ефективні
канали комунікації, щоб розказати історію, 
яка стоїть за брендом, наприклад, звідки 
берете інгредієнти, як відбувається 
виробництво...



Упаковка стає дуже важливою, щоб донести 
ціннісну пропозицію вашої ВТМ

Ще донедавна упаковка ВТМ старалася 
максимально повторити look та відчуття 
national brands

Тепер провідні рітейлери працюють над 
мовою бренду на упаковці, яка не тільки 
привертає увагу покупця, але й доносить 
функціональні переваги бренду

Комунікація, 
маркетинг, 
упаковка



• Як ми доносимо до покупця про якість 
нашого товару на противагу конкурентам?

• Що рухає покупцем, звідки від черпає 
інформацію про товар?

• Як ми просуваємо свій бренд, через які 
канали?

• Як ми упаковуємо свій товар на противагу 
локальним чи національним брендам?

• Як ми працюємо над упаковкою, як 
позначаємо якість товару, складників?

Комунікація, 
маркетинг, 
упаковка



Пост 
рефлекія

Нова ера ВТМ – добра новина для 
рітейлерів?

Чи будуть покупці залишатися з ВТМ, який 
рівень лояльності?

А що після пандемії? 

..... відповіді не завжди переконливі, але 
рітейлери мають великі шанси, треба лише 
швидко рухатися в напрямку заповнення ніш 
(gaps), щоб створити потужні бренди



Гарних Вам продажів та міцного імунітету!

ДЯКУЮ ЗА  УВАГУ !


