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Вступ Конкуренція територій у світі й в Україні за інвестиції, кваліфіковану робочу силу, ринки збуту й сфери впливу з кожним роком зростає. Тож використання маркетингових інструментів стає необхідною умовою діяльності усіх територіальних громад і суб'єктів господарювання, що мають на меті продати свій товар чи послугу і зміцнити своє конкурентне становище. В Україні в’їзний та внутрішній туризм явище насправді нове, оскільки протягом тривалого часу на це не зважали ні на рівні держави, ні на рівні місцевих органів влади. Політична відкритість сприяє економічній відкритості, зростанню доступності для українців до туристичних об’єктів на території інших країн, що є причиною втрати старих позицій на внутрішньому ринку надання туристичних послуг. Ментальні зміни в українському туристичному бізнесі мають підтримуватися зусиллями органів місцевого самоврядування, які в сучасній парадигмі виконують роль координатора маркетингових процесів та підтримують зусилля бізнесу для створення кращих умов для туристів. Важливим чинником, що сприяє підвищенню привабливості туристичної території є правильно організована маркетингова політика. Основними принципами туристичного маркетингу є вдала реклама, правильна інформаційна політика, виявлення потреб клієнта та задоволення їх через надання послуг і встановлення оптимальних цін. Для стимулювання розвитку туризму на території Яремчанської міської ради може успішно застосовуватися територіальний маркетинг. Формування виваженої маркетингової політики ґрунтується на докладному вивченні стартових умов маркетингових позицій та забезпеченні просування території за обраними стратегічними напрямами. З метою формування такої політики було створено Робочу групу з розробки маркетингової стратегії Яремчанщини, визначено коло досліджень та механізм забезпечення використання результатів для прийняття управлінських рішень. В силу історичних і економічних обставин збалансований розвиток території Яремчанської міської ради залежить від постійного потоку туристів, причому його формування є сферою інтересів як місцевого бізнесу, так і органів місцевого самоврядування. Розроблена маркетингова стратегія сприятиме ребредингу території, наповненню її новим змістом, осучасненню сталих уявлень про Яремчанщину. Мета маркетингової стратегії Яремчанщини – формування нового іміджу території Яремчанської міської ради та її просування як традиційно туристичного краю з найширшим спектром туристичних послуг, які ґрунтуються на трьох складових: Етно, Еко, Емоціо. Завдання маркетингової стратегії: 
 Здійснити ребрендинг території, змінивши бренд традиційного кліматичного курорту на різнобарвний, суперсучасний образ курорту з широкими можливостями для елітного відпочинку й розвитку. 
 Створити за закріплювати в свідомості цільових груп цілісний образ території, «прив’язати» до вже відомого імені нові тренди та розвивати традиційні. 
 Закріпити та поширити позитивний імідж Яремчанщини як унікальної території, де кожен може знайти заняття для себе. 
 Закріпити в уявленні туристів єдиний образ неповторного поєднання семи населених пунктів як єдиного туристичного продукту, однак відзначити особливості кожного з них та забезпечити відповідне просування. 
 Забезпечити інформаційну підтримку просування на ринки України та світу туристичних продуктів і послуг місцевого бізнесу.    
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1. Головні засади, методологія та процес розробки маркетингової стратегії Маркетинг територій – діяльність, що здійснюється з метою створення, підтримки чи зміни відносин і поведінки щодо конкретних місць, тобто діяльність, що здійснюється для залучення інвестицій, нових підприємств, жителів чи туристів в міста, регіони тощо. Процес формування та впровадження маркетингової стратегії сприятиме формуванню нового іміджу території, наповненого новим змістом, який притаманний сучасній урбаністиці та задовольнить потреби суспільства. Сформований позитивний, зокрема, інвестиційний імідж, дасть цій території певні переваги. Очевидно, що коли будь-яка громада має власну «тему», її зручніше «продавати» цільовим аудиторіям маркетингу – зокрема, споживачам місцевих ресурсів, товарів і послуг. Інвесторам в такій громаді важливо те, що вона має зрозумілі цілі розвитку й свідомо управляє середовищем, а громадяни та потенційні мешканці відчувають можливості для власної самореалізації. Одна з найбільш ефективних сучасних стратегій конструювання іміджу території – її брендинг, що має дві складові: 1) насичення території брендовими ознаками, що сприяють її маркетингу, 2) процес перетворення самої території у бренд. Позиціонування території, визначення характеру та змісту маркетингових комунікацій – основа розробляння маркетингової стратегії Яремчанщини. В основі розбудови маркетингової стратегії Яремчанщини – пошук нової ідентичності території, відмінної від традиційної, яка склалася ще у ХІХ ст. та закріпилася в свідомості мешканців, культурі, архітектурі усіх населених пунктів території. Нова ідентичність до певної міри ґрунтується на нових функціях Яремчанської територіальної рекреаційної системи як різнопланової системи взаємопов'язаних, природних, природно-соціальних, соціальних компонентів, функціонування яких спрямоване на забезпечення рекреаційного попиту, що докорінно змінився за останні 20 років. Особливістю Яремчанщини є можливість поєднати лікувальні, оздоровчі, спортивні, пізнавальні функції в єдиний унікальний продукт, оскільки кожен населений пункт території з часом набуває унікальних специфічних ознак. В процесі формування Стратегії розвитку туризму на території Яремчанської міської ради до 2027 року однією із ключових загроз розвитку Яремчанщини визначено зростання конкуренції на регіональному, національному та міжнародному рівнях, яка підсилюється відсутністю системної маркетингової діяльності. Тому до процесу мають бути залучені представники усіх населених пунктів Яремчанської міської ради. Важливо щоб процес уточнення цільових аудиторій, вивчення їх потреб і обсягу туристичних ресурсів, які територія може їм запропонувати, був постійним процесом. Особливість процесу є те, що системна маркетингова діяльність гірськолижного курорту «Буковель» робить акцент на конкретному об’єкті рекреації, залишаючи по-за увагою решту території. Схожа ситуація з Карпатським національним природним парком, який також має свою інформаційну нішу. Ніхто не здійснював спроб створити спільну платформу та об’єднати зусилля. Робоча група з розробки Маркетингової стратегії покликана: забезпечити організацію процесу; сформувати концепцію бренду Яремчанщини; забезпечити відповідне позиціонування та організувати комунікації. Основою формування маркетингової стратегії є конструювання маркетингової політики, що підтримує Стратегію розвитку туризму на території Яремчанської міської ради до 2027 року, з урахуванням рекреаційних особливостей усіх населених пунктів, які входять до складу Яремчанської міської ради. Чинники успіху маркетингу Яремчанщини Маркетинг території – колективна праця й поле для реалізації соціального партнерства, в якому зацікавлені влада, бізнес і населення. Але «внесок» кожного в маркетингову діяльність різний: 
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 міська влада – адміністративний ресурс, координація, лобіювання інтересів громади у державних органах; 
 бізнес – фінансова й кадрова підтримка; 
 населення – нові ідеї та політична підтримка. Звичайно, значною є роль лідера – міського голови, який традиційно є ініціатором і головним прихильником проектів муніципального маркетингу. Сила й привабливість територій у їх несхожості. В основу маркетингової стратегії громада має закладати суто свої, унікальні ресурси, яких не мають інші. Першочерговим маркетинговим завданням є ретельне визначення сегменту ринку – цільових груп маркетингу, зі з’ясуванням запитання: які потреби (з тих, що можна задовольнити) якої групи споживачів є пріоритетними для громади. Будь-яка громада, незалежно від її соціально-економічного становища, має можливість успішно позиціонувати й просувати себе за допомогою маркетингу та брендингу, оскільки, має «приховані» ресурси, які потрібно вміти виявити і «розкрутити». Головний ресурс маркетингу – творчі, активні городяни та їх ідеї. Фінансова складова маркетингової діяльності далеко не найголовніше. Особливості процесу маркетингу Яремчанщини 
 Імідж території постійно змінюється і на цей процес впливають усі, чия діяльність так чи інакше з цією територією пов’язана – місцева влада, мешканці, кожен представник бізнесу, зайнятий у процесі надання туристичних послуг. 
 В основі формування сучасного іміджу Яремчанщини можна зберігати традиційний бренд. Однак він вимагає відновлення, підсилення та надання актуального звучання. 
 Створений у результаті маркетингу позитивний імідж і репутація Яремчанщини – це «довготривалий» інструмент, розрахований на стратегічну перспективу. Тому, не варто чекати радикальних і відчутних соціально-економічних результатів відразу ж по закінченні тієї чи іншої маркетингової кампанії. Вони даватимуть результат лише в сукупності. 
 План дій з розробки та впровадження маркетингової стратегії складається та виконується за принципом «виконаємо А, потім подивимося, чи потрібно буде робити Б». Таке м'яке планування та управління маркетинговою діяльністю часто призводить до несподіваних проміжних результатів, які вимагають оперативної корекції всієї стратегії. 
 Маркетинг території – це щоденна робота, важлива складова управлінської культури й невід’ємна складова зв’язків з громадськістю, адже кожна громада – це унікальне явище, у віртуальному й реальному вимірах. Також маркетинг території є постійним процесом, в якому завжди залучені мешканці, бізнес-компанії, спортсмени, культурні діячі й лідери місцевої влади. Виважена інформаційна політика є найважливішою складовою успішного маркетингу території. Позиціонування Яремчанщини: кроки до визначення Одним з найгостріших є питання позиціонування території, визначення основних цільових груп. Для цього було використано дослідження, які проводилися різними установами в частині вивчення стану розвитку туризму, інвестиційної привабливості території. Для уточнення концепції бренду території забезпечено: 1) Планування та проведення досліджень, аналіз та інтерпретація результатів (навчання з маркетингу та брендингу міста; визначення проблем, постановка завдань, маркетингові дослідження існуючого іміджу території, його впливу на соціально-економічний розвиток; аналіз зацікавлених сторін, визначення критеріїв успішності; сегментування ринку, визначення цільових аудиторій, аналіз територіальної ідентичності та розробка на її основі Концепції бренду території). 2) Ідентифікація існуючого бренду громади, чинників його формування. Визначення та формулювання параметрів ідентичності території. Визначення обрисів бренд-платформи, джерел впливу на її формування. Розробка концепції бренду території. 
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3) Формування нової концепції бренду. Визначення інтересів громади в масштабах країни, регіону, міжнародному рівні: які саме властивості Яремчанщини будуть позиціонуватися як конкурентні, можуть користуватися попитом у споживачів, завдання щодо бренду (брендинг, ребрендинг); тип маркетингової стратегії. 4) Формування інструментів врощування бренду в регіональне середовище та формування відповідного іміджу у свідомості цільових аудиторій. 5) Аналіз позитивно зацікавлених сторін, а також визначення груп, які не зацікавлені в проведенні маркетингових дій, ступеню їхньої зацікавленості / незацікавленості, впливу тих чи інших сторін на можливість реалізації маркетингової стратегії, визначення способів комунікацій з кожною з груп інтересів для мінімізації ризиків. На всіх етапах впровадження маркетингової стратегії нагальним є організаційне забезпечення процесу (ресурсне забезпечення, механізми координації та контролю за реалізацією, система моніторингу та оцінки результативності). В процесі розробки маркетингової стратегії проведено низку досліджень інформаційного простору щодо існуючого іміджу Яремчанщини, її переваг щодо конкурентів. На основі результатів аналізу територіальної ідентичності уточнено стратегічне бачення та місія, розроблено Концепцію бренду, сформовано технічне завдання, окреслено параметри бренд-платформи (Додаток 1. «Звіт про результати вивчення умов для підготовки та впровадження маркетингової стратегії Яремчанщини»; Додаток 2. «Технічне завдання на розробку дизайну бренду Яремчанщини»). Маркетингова комунікація з цільовими аудиторіями Для промоції та просування бренду Яремчанщини (доведення до визначених цільових груп ключових повідомлень) на етапі маркетингових комунікацій здійснено низку підготовчих заходів: 1) Формулювання ключових повідомлень для визначених цільових груп. 2) Розробка технічного завдання на візуалізацію дизайну бренду (Додаток 2). Розробка Дизайну. Розробка проектів відображення та вирощування бренду у середовищі громади для забезпечення сприйняття заданого іміджу території цільовими групами. Розробка та виготовлення маркетингових продуктів для формування іміджу громади. 3) Підбір інструментів маркетингової комунікації, створення системи розробки та виготовлення інформаційних продуктів, формулювання базового ключового повідомлення, формулювання інформаційних продуктів, вибір каналів комунікації, розробка комплексної інформаційної політики. 4) Підбір інструментів аналізу впливу бренду громади на розвиток територіальної ідентичності, на поведінку цільових аудиторій (зворотній зв'язок). 5) Визначення учасників процесу маркетингу, розподіл функцій, визначення індикаторів успіху, планування моніторингу та оцінки, формування маркетингової стратегії.    
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2. Територія Яремчанської міської ради як об’єкт маркетингу Коротка характеристика Яремчанщини Яремчанщина – серце гуцульського краю. Вона оберігає давні традиції, культуру, легенди автентичні до цієї території, хоча з кінця ХІХ століття почала розвиватися як кліматичний курорт і відповідно, зазнала урбаністичних впливів, а в ході подій ХХ століття і різних національних впливів: румун, поляків. До складу Яремчанської міської ради входять: м. Яремче, Ворохтянська селищна рада, смт. Ворохта, Микуличинська сільська рада, с. Микуличин, Поляницька сільська рада, с. Поляниця (поруч з яким знаходиться курорт Буковель), Татарівська сільська рада, с. Татарів, Яблуницька сільська рада, с. Яблуниця, с. Вороненко. Усі населені пункти території міської ради мають статус гірських та належать до категорії курортних. Яремчанщина оточена горами, що створює її неповторний клімат – м’який та приємний. Яремчанщина розташована на території Карпатського національного природного парку – найстарішого національного парку України (утворено у 1980 р.) площею 50495 га, в межах гірського масиву та заповідника Горгани (засновано у 1996 р.) із площею 5344 га. Безліч річок, струмків та джерел зволожують повітря, насичуючи його прекрасними ароматами лісів і полонин. Казкові краєвиди, незаймані гірські ландшафти, оповиті легендами, енергетика прадавнього карпатського лісу, завжди приваблювали й приваблюють туристів. На території Карпатського національного природного парку є умови для ознайомлення з територією, умовами перебування на ній: Еко-туристичний візит-центр з експонатами природних об’єктів і атрибутами традиційного гуцульського побуту (м. Яремче), ентомологічний науково-дослідний розплідник (с. Микуличин), вольєрне господарство з центром реабілітації диких тварин, екологічний босоногий маршрут «Ведмежа стежка» (м. Яремче), науково-дослідний розплідник з відтворення рідкісних видів тварин (урочище Женець), дерев'яна пішохідна променада вздовж оліготрофного болота «Рудяк» з унікальними видами рослин, інформаційно-туристичні пункти на маршрутах «На гору Говерла» (смт. Ворохта), «Стежка Довбуша» (мікрорайон Ямна), «На гору Маковиця» та «До найстарішого дерева» (м. Яремче), «На водоспад Гук» (ур. Женець), «На гору Хом'як» (с. Татарів). До послуг відвідувачів створено мережу еколого- та науково-пізнавальних туристичних маршрутів загальною протяжністю 400 км; 10 рекреаційних зон та 11 місць відпочинку. Традиційно територія Яремчанщини визначається як кліматичний курорт України. Поступово активна маркетингова політика Буковеля сприяє розвитку образу даної території як гірськолижного курорту з поступовим розширенням туристичних послуг до цілорічного обслуговування туристів. Як гірськолижний курорт Яремчанщина пропонує: Буковель Більше 80 трас загальною довжиною 50 км, траса для могула, слалом-гігант. Витяги: 14 крісельних, 1 бугельний, мультиліфт. Облаштування спусків: ратрак, снігові пушки, освітлення. Яблуниця Декілька спусків до 1500 м різного рівня складності. Витяги: 10 бугельних, перепад висот до 280 м. Ворохта Одна траса (500 м) середнього рівня складності, декілька витягів. Біля бази «Авангард» — бугельний (300 м) і крісельний (2 км) витяги. На р. Маківка —бугельний витяг (250 м). У зимовий сезон встановлюють два витяги (100 м). Ці можливості можуть розвиватися, служити прекрасною основою для розвитку масових занять спортом і професійної підготовки спортсменів. Роль більшості населених пунктів Яремчанщини визначається як зона зеленого туризму, які підтримуються високим рівнем сервісу курорту Буковель, місцем початку численних екскурсій, туристичних пішохідних маршрутів, або дозволеними на території карпатського 
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національного парку видами транспорту. Місто Яремче та с. Поляниця (курорт Буковель) завдяки давньому мистецтву масажу, унікальним властивостям місцевих вод і рослин, розвиваються як спа-центри. Місто Яремче. Утворене у другій половині ХVІІІ ст. поселення Яремче отримало статус міста у кінці ХХ ст. і до нього було приєднано два стародавні села ХVІІ ст. — Дора та Ямна, які розміщені відповідно нижче й вище за течією р. Прут. Завдяки активності місцевих підприємців, які намагалися привабити туристів в Яремче, 25 серпня 1896 р. був створений туристичний осередок «Клуб Яремчанський», головою якого став радник Зонненвенд. Маркувалися стежки для прогулянок у гори, визначалися місця для риболовлі. «Клуб Яремчанський» робив усе, щоб привабити відпочивальників. А з початком ХХ ст. місцева влада розпочала активний розвиток туристичної інфраструктури і вже у 1907 р. був виданий Перший путівник про Яремче, і в цьому ж році відбувся перший фестиваль. Місто має та примножує багаті культурні надбання. Місцева жителі зберігають безліч романтичних історій про українського Робін Гуда – Олексу Довбуша та його побратимів, що відображає місцева топоніміка – назви річок, скель, печер. Найбільш магічними місцями є водоспад «Пробій» на р. Прут, камінь та скелі Довбуша, унікальні відслонення на правому березі Пруту, за якими можна відслідкувати складний і тривалий процес формування Карпатських гір. Село Поляниця (Курорт Буковель). Розташоване на висоті 920 м над рівнем моря, у південно-західній частині Яремчанщини та Івано-Франківської області, в центральній частині Українських Карпат, у межах гірського масиву Ґорґани. На території Поляницької сільської ради на північний захід від села розташований пішохідний перевал Столи (1130 м), неподалік від села, біля підніжжя гори Буковель, розташований гірськолижний курорт Буковель — найбільший і найсучасніший гірськолижний курорт України, який знаходиться на висоті 850-1372 м над рівнем моря. У сезон на курорті функціонують 16 сучасних витягів з загальною пропускною здатністю 34700 осіб / год. Деякі підйомники продовжують працювати навіть після завершення високого сезону. Одночасно, комфортно на схилах курорту можуть кататись до 15 тис. осіб. В селі Поляниця в режимі зеленого туризму працює кілька десятків будиночків, які пропонуються відвідувачам за доступними цінами. Звідси до підйомників Буковеля пішки можна дійти усього за 20 хв. Тут можна отримати широкий набір послуг: харчування, проживання, оренда лижного спорядження. Влітку до послуг відпочивальників Буковель пропонує: велопарк, екскурсії, пішохідні маршрути, рафтинг, велотури, квадротури, уроки зі скелелазіння, пейнтбол, екстрим-парк, «озеро Молодості». Також, відвідувачів здивує Перевернута хата – незвичайна архітектурна споруда. Селище Ворохта засноване в XVII ст. Назву селища виводять від імені одного з перших поселенців – Ворохти. Від заснування містечко славилося ткацькими ремеслами. З кінця XIX ст. Ворохта розвивалася як спортивний та рекреаційний центр. Цьому сприяло прокладання через Ворохту влітку 1894 р. залізниці. У 1895 р. було збудовано кам'яний арковий міст. При загальній довжині 130 м його проліт становить 65 м. Міст входить до переліку найдовших кам'яних мостів Європи та світу. Наразі населення Ворохти налічує близько 4000 осіб. В селищі був заснований родинний колектив «Петровичі». Також, засновано й проживають учасники гуртів «Петрос» та «Джараб». Сьогодні Ворохта є одним з основних центрів туризму Івано-Франківської області, як влітку, так і взимку. Селище розміщене на висоті 800-850 м над рівнем моря. Саме з Ворохти найкраще починати сходження на найвищу гору України – Говерлу (2061 м) затрати часу 3-4 год., довжина маршруту 4 км. Неподалік Говерли знаходиться також гора «Піп Іван». Для шанувальників лижного спорту тут є одна траса 500 м середнього рівня складності з витягами. Біля бази «Авангард» — бугельний (300 м) і крісельний (2 км) витяги. На р. Маківка — бугельний витяг (250 м). Під час зимового сезону встановлюють ще два витяги (100 м). Колишній відомий центр підготовки спортсменів з зимових видів спорту та гірськолижний курорт в Карпатах. Тут є трампліни для стрибків, траси для біатлону, біговим лижам. Зіплайн – більш ніж 700-метровий спуск на шківі, підвішеному на кабелі. Недороге проживання, бюджетний відпочинок в Карпатах, гарні краєвиди, можливість кататись як на трасах Ворохти, так і в Буковелі. Для дітей – прокат санчат. Пункти прокату 
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лиж та сноубордів. Принадою цих місць є два озера, які виникли із зледенінням у Чорногорі: Несамовите та Марічейка, річки Прут, Маківка та безліч їхніх потічків: Прутець, Парадчин, Воютил. Відстані: Івано-Франківськ – 90 км, Буковель – 14 км. Серед об’єктів сакрального характеру слід відзначити у Ворохті церкву Різдва Богородиці – пам'ятка гуцульської дерев'яної архітектури XVII ст., одновежову, муровану римо-католицьку капличку, побудовану в 1903-1904 рр. в неаполітанському стилі, арочні залізничні мости (віадуки), зведені тут у XIX ст. Село Вороненко розташоване на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей, у верхів’ї річки Параджин, поруч з селом Яблуниця. Назва села Вороненко, ймовірно, походить від кольору вороного, себто чорного. Одна з легенд про виникнення села свідчить, що його засновником був Ворохтянин Вороненко. Вперше село згадується у 1873 р. З прокладанням залізниці й тунелю починається швидший розвиток села. У середині ХІХ ст. тут працював один паровий тартак, власником якого був інженер з Берліну. На початку ХХ ст. Вороненко було прикордонним пунктом між Польщею та Чехословаччиною і тут розташовувалися казарми прикордонної служби. У селі лише 1930 р. було відкрито школу. У 2005 р. збудована нова Церква Серця Христового. Цікавими об’єктами у селі є тунелі. Із села Вороненко зручно підійматися на гору Кукул. Село Яблуниця – популярне й відвідуване село Яремчанщини. У межах села знаходиться один з головних перевалів Українських Карпат – Яблуницький (960 м над рівнем моря). Розташований між високими вершинами Карпат: Говерла, Довбушанка, Хом'як, Синяк і Петрос. Це високогірне селище з’єднує два найбільших туристичних центри відпочинку у Карпатах — Яремче та Буковель. До Яремче з Яблуниці – 30 км, до Буковелю – 13 км. Найвищими вершинами, які оточують Яблуницю, є гори: Діл (1045 м), Довгий Грунь(971 м), Перехрестя (1091 м), Щербанів Верх (1067 м). Яблуницею проходить одна з найважливіших транспортних артерій Карпат — траса Львів-Рахів, а видовищний Яблуницький перевал розділяє Закарпатську область з Івано-Франківською. Тут — чи не найкращі видові площадки, з яких можна побачити Петрос, Говерлу та Свидовецький хребет, при цьому не відходячи далеко від траси. У Яблуниці є свої спуски, де можна покататись: 6 гірськолижних трас загальної протяжністю близько 4 км, перепад висот — 280 м. В селі є 8 бугельних витягів. У сезоні 2016-2017 рр. працювали три: «Коза» (600 м), «Коровка» (300 м), «Яблуниця» (800 м). Тут зручно вчитись кататись, якщо лякають черги та завантаженість трас на Буковелі. Досвідченим лижникам та бордистам, ймовірно, Яблуниці буде замало — краще рушати на траси Буковелю чи Драгобрату. Сніговий покров, придатний для катання, тут зберігається з грудня до березня. Беззаперечна перевага Яблуниці – її висота, а отже, неймовірної краси панорами. Цікавинки: церква Успіння Пресвятої-Богородиці XVIII ст. та Храм св. Василя Великого, Яблуницький перевал, Національний природний парк та велосипедний маршрут «Яблунецьке видноколо». Село Микуличин. Низькогірний кліматичний курорт, розташований у долині річки Прут. Микуличин знаходиться на висоті 750 м над рівнем моря. Це найдовше село в Україні, протяжністю 44 км. Село засноване у ХV ст. і налічує більше 500 років. Його територія рясніє численними археологічними пам’ятками і може бути райським куточком для дослідників найдавнішої історії людства. У XIX столітті воно було найбільшим за площею населеним пунктом тодішньої Польщі. У давні часи тут розвивалися гутні промисли та деревообробна справа. У наш час село відоме завдяки рекреакції, зеленому та сільському туризму. У селі збереглися дерев'яна Троїцька церква з дзвіницею (1863 р.). Перші відпочивальники з’явилися в Микуличині ще наприкінці 1890-х одразу після того, як в ці куточки Карпат прийшла залізниця. Село стало розвиватися як кліматичний курорт. Власниками розкішних вілл були мешканці Коломиї, Львова та Відня. Будувалися дитячі табори. На залізничній станції Микуличин зупиняються приміські поїзди до Ворохти, Рахова, Франківська, Коломиї та Яремче. Частину приміських рейсів уже замінили сучасним дизель-поїздом Pesa з усіма зручностями. Поїзди далекого сполучення курсують до Львова, а також до Києва через Хмельницький-Вінницю. Найближчі гори в околицях Микуличина: г. Явірник-Горган (1467 м), г. Маковиця (985 м), г. Рокита Велика (1100 м). Особливістю Микуличина є безліч річок та струмків: Прут, Женець, 
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Прутець Чемигівський, Хичка, Копчик та струмок Форещинка. Зовсім неподалік – водоспади Капливець та Женецький. Вулички села схожі на струмки, які стікають з гір. Старовинна пам’ятка архітектури – церква Святої Трійці (1868 р.) – унікальна, ні на що не схожа споруда, яка розповідає про духовний світ місцевих жителів. Село Татарів. На південь від Яремче на відстані 27 км знаходиться село Татарів. Назва села нагадує про великий напад татар на село. До цього село мало назви Прутець і Белзець. Після руйнівного нападу татар на село у 1673 р. отримало свою теперішню назву. Розвиток села почався після побудови залізнийі, яка і зараз доставляє гостей до курортної місцини. Чимало людей відпочивало у віллах і пансіонатах на території села з початку ХХ ст., адже Татарів визнано бальнеологічним низькогірним курортом, де лікують туберкульоз та інші легеневі хвороби. Село майже дощенту було зруйнованим під час І світової війни. До 1927 р. Татарів був присілком Микуличина. У селі побудована у традиційному гуцульському стилі церква св. Дмитрія, яка датується XVII ст. разом із дзвіницею. Всередині церкви збережено розписи ХІХ ст. Сьогодні Татарів – цілорічний курорт, який пропонує туристам розваги залежно від сезону. Зручний стартовий пункт для любителів пішохідних і велосипедних мандрівок, зокрема на вершини карпатських масивів Горган та Чорногори, полонини Ліснів, Куніклива, Погар, Хом’як, Синяк та інші. Взимку туристи часто обирають Татарів, звідки до гірськолижного курорту «Буковель» близько 10 км, а до витягів Яблуниці й Ворохти і того ближче. Влітку, відпочинок в Татарові можна урізноманітнити походами в гори, пішими і велоекскурсіями, збиранням грибів та ягід. Серед найбільш відвідуваних і цікавих місць виділяються Водоспад Женецький Гук (900 м) та церква святого Дмитрія Солунського XVII ст. Усі сім територіальних громад, в обіймах Карпатського національного природного парку, дарують гостям ні з чим незрівнянне занурення в інший світ – світ пригод. Сприйняття дійсного іміджу Яремчанщини громадою та гостями У вересні-жовтні 2017 р. було проведено експертне опитування членів Робочої групи, депутатів міської ради, представників громадськості, працівників виконкому міської ради щодо іміджу Яремчанщини. Учасники опитування визнають, що найкращий імідж Яремчанщина має серед гостей. І лише 26% опитаних вважають, що Яремчанщина є інвестиційно привабливою. Таблиця 1. Оцінка іміджу Яремчанщини  Розподіл відповідей респондентів, % Позитивний Негативний Не готовий відповісти Серед інвесторів 28,6 42,9 28,6 Серед гостей 95,2 0,0 4,8 Серед мешканців 47,8 17,4 34,8 Яремчанщина має позитивний імідж: 
 як привабливе місце для відпочинку – 42% респондентів, 
 територія живе минулим і сучасного іміджу не має – 5%, 
 транзитна територія зимою – 7%, 
 територія з прекрасними пейзажами – 8%. Загалом 69% учасників опитування вважають імідж Яремчанщини сформованим, але більшість готова розглядати зміни іміджу: «потрібно працювати і покращувати те що є, чистоту та охайність; підтримувати колорит, є обличчя, але використовується слабо». На імідж Яремчанщини мають впливати: 
 Зсередини (представники громади): влада (60%); громада (31%); громадські організації (9%). 
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 Ззовні (Україна): туристи, які відвідують громаду та завдяки отриманим послугам формують імідж. Однак респонденти вважають, що до процесу мають долучитися уряд (профільні міністерства та структурні підрозділи), регіональна влада, тур-оператори, туристичні ради, представники громади, вихідці з регіону. Особливу увагу учасники відводять ЗМІ – необхідна системна роботи в цьому напрямі. 
 Ззовні (Світ): можуть впливати міста-партнери, туристичні асоціації, експерти з досвідом, сусідні країни, країни-партнери, партнери проектів, діаспора, інвестори. Для покращення іміджу Яремчанщини необхідно: 
 Владі: Працювати як господарі, залучати інвестиції, провести докладний аналіз того, що є на даний час – визначити сильні та слабкі сторони, рекламувати регіон (промоція), затвердити та впроваджувати актуальний план розвитку, розробити чітку програму дії, забезпечити відкритість, сприятливий інвестиційний клімат, розвивати інфраструктуру. 
 Мешканцям: полюбити свій край, покращити послуги, вдосконалювати сервіс, бути ініціативними та наполегливими у питаннях покращення населеного пункту, бути більш привітними до туристів, оберігати природу, підтримувати традиції. 
 Засобам масової інформації: більше позитивної та регулярної інформації про край на національному та міжнародному рівні, потужний PR (позитивна реклама), висвітлювати цікавинки регіону, промоційні статті про край. Позитивний імідж Яремчанщини сприятиме: 
 покращенню добробуту мешканців, економічної стабільності, довіри до території; 
 збільшенню кількості туристів за рахунок покращення якості послуг, розвитку інфраструктури; 
 покращенню інвестиційної привабливості регіону; 
 перетворенню Яремчанщини у відомий курорт в Європі; 
 вирішенню екологічних проблем і питань благоустрою території. Більшість респондентів (61%) вважають Яремче кліматичним курортом. Також переважна більшість респондентів (70,6%) визначає Яремчанщину як місце для сімейного відпочинку. Однак, перераховуючи принади громади, учасники опитування не можуть назвати жодного об’єкту, який би враховував інтереси дітей. На запитання: «Що в природі є вашою найбільшою особливістю?» отримано 67 варіантів відповідей. На першому місці у рейтингу ліси та повітря, на другому – гори та водні об’єкти. Лише 7% варіантів відповідей припадає на такий об’єднуючий тренд як Карпатський НПП. Таблиця 2. Природні особливості Яремчанщини Назва об’єкту Кількість відповідей, % ліси 10 чисте повітря 10 гори (Говерла та ін.) 8 ріки (р. Прут) та озера 7 Карпатський НПП 5 водоспади 4 джерельна вода 4 краса (прекрасні краєвиди) 3 хвойні дерева 3 полонина 2 чисті Карпати, різнотрав’я, Чорногірський хребет, високогірність, фітонциди, сніг, клімат по 1 Серед будівель, установ, скульптур, які вважаються яскравою ознакою Яремчанщини відзначаються: церкви інші пам’ятки сакральної архітектури; ресторан «Гуцульщина»; Карпатський НПП; віадуки; Камінь Довбуша; Візит-центр КНПП; австрійські та польські вілли; традиційні заклади харчування – колиби автентичні; старі гуцульські будинки; тунелі; Карпати 
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в мініатюрі; музеї, готель «Станіславський»; сувенірні ринки; будівлі власників зеленого туризму; Буковель; ВК «Гердан». 
 Рис.1. Будівлі, установи, скульптури, які є яскравою ознакою Яремчанщини Побіжне вивчення доступності цих об’єктів дозволяє стверджувати, що більшість із них як туристичні об’єкти є малодоступними (зачинені протягом тривалого часу, використовуються за призначенням, однак доступні переважно місцевим мешканцям). Серед найбільш відомих туристичних об’єктів, продуктів і атракцій мешканці Яремчанщини відзначають: природні багатства (полонину, гори, озеро Несамовите), водоспади (Гук, Пробій), вольєрне господарство, скелі Довбуша, Карпатський НПП, туристичну локацію в районі Ведмежої гори, віадуки у Ворохті, центр міста, краєвид з будь-якої вершини, атракції, яких немає в інших містах, пам’ятки архітектури, екстремальні види розваг (канатні дороги), Чорногірський хребет, монастир, церква Різдва св. Івана Хрестителя, реабілітаційний центр Карпатського НПП, «Босоногий маршрут», ресторан «Гуцульщина», ремесла народних умільців, місцеву кухню, Білий Камінь. Однак, рівень підготовленості таких об’єктів до відвідування туристами у багатьох випадках дуже низький та не відповідає вимогам безпеки. Отже, у більшості випадків, на думку експертів, громада має позитивний імідж, що в цілому підтверджується відгуками відпочивальників. Однак, соціальні мережі містять не завжди позитивні відгуки, які стосуються переважно якості послуг, можливостей відпочинку тощо. 
 Рис.2. Об’єкти, атракції, що найбільше подобаються гостям На запитання: «Що найбільше подобається гостям?» було отримано 121 відповідь, із яких 72% – відповіді, які стосуються природи та клімату, 19% визначили привабливим елементом гостинність, лише 9% – власне туристичні продукти – екскурсії та розваги. На запитання: «Назвіть 5 найвизначніших туристичних принад вашої громади?» було отримано 156 відповідей. На думку учасників опитування лідером є водоспад Пробій, гірські вершини, у тому числі, Говерла, і лише 7% згадувань в експертній групі має курорт «Буковель». Учасники відзначають високий рейтинг об’єктів, які можуть вважатися туристичними продуктами: вольєрне господарство та «Скелі Довбуша» – традиційний екскурсійний маршрут. 
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 Рис.3. Перелік найвизначніших туристичних принад Яремчанщини Проблеми дійсного іміджу Яремчанщини В ході досліджень маркетингового середовища визначено основні проблеми реалізації маркетингової політики. На запитання «Що б ви ні за яких умов не хотіли показувати гостям?» учасники опитування називають: екологічний стан річок (Поляниця, Прут); зруйновані (недбало перебудовані старі будівлі в середмісті); сміттєзвалища; очисні споруди; бічні вулиці; комунальну сферу (дороги, об’єкти, підприємства); сувенірні ринки; атракції в занедбаному стані; автовокзал. Екологічний стан водних об’єктів, який не може бути предметом уваги туристів, мешканці вважають чи не найбільшою принадою регіону. Лідером у визначеннях того, чого не вистачає громаді є покращення інфраструктури, зокрема інженерної (дороги, освітлення, вивіз сміття, зміна клімату (холодне літо), парковки, вбиральні, транспортне сполучення всередині території міської ради, навігація, очисні споруди. Частина респондентів відзначає недостатню кількість місця для проведення часу з дітьми, відсутність атракцій, цікавих заходів. Необхідно більше уваги звернути на розвиток супутніх послуг (окрім поселення), дбати про стиль забудови (усі будівлі й рекламу зробити в одному стилі); підняти імідж Карпатського національного природнього парку, збільшити кількість атракцій; підвищити екологічну свідомість населення. В результаті визначено ключові проблеми іміджу Яремчанщини: 
 Спільний імідж території як цілісний продукт відсутній. Точкова промоція – Буковель, окремі об’єкти природи (Говерла, водоспад Пробій), які ніяк інформаційно не пов’язані, за умови попереднього планування відпочинку не дають цілісного уявлення про територію і, відповідно, можливості використати повністю її ресурси. 
 Існуючі інформаційні джерела – електронні у першу чергу – не можуть забезпечити туриста в достатній мірі актуальною та корисною інформацією. 
 Незначний обсяг зовнішніх зв’язків громади на рівні наукових, культурних програм. 
 Слабка інформаційна підтримка міжнародних зв’язків та присутності Яремчанщини на зовнішніх ринках. 
 Недостатня кількість комунікаційних каналів та відсутність практики їх розбудови.    
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0 5 10 15 20 25 30Водоспад «Пробій» Говерла Скелі ДовбушаВол’єрні господарства Буковельводоспад Гук гора Маковиця Гори ПолонинаСувенірні ринки ресторан «Гуцульщина» Карпатський національний паркпарк- музей «Карпати в мініатюрі» віадуки дерев’яні церкви природаЧорногірський хребет місцева кухня 
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3. Загальні умови та потенціал майбутнього розвитку Економічна присутність Яремчанщини на ринку України та міжнародному ринку Основою економіки Яремчанщини є і залишається туристично-рекреаційна галузь, що і зумовлює майже повну відсутність великих промислових підприємств. Сьогодні на території Яремчанської міської ради функціонує 95 готелів та 604 садиби на 14235 місць. В регіоні функціонує 232 крамниці, 130 закладів громадського харчування, 9 ринків, 7 аптек, 9 аптечних кіосків, 4 автозаправні станції. Виробництво сувенірів в Яремче належить до туристичного бізнесу. Яремчанщина традиційно пристосована для продажу виробів народно-прикладного мистецтва. Тут представлені не окремі його види, а практично всі. З умілих і працьовитих рук майстрів сусідніх районів виходять твори ужиткового мистецтва та реалізовуються на сувенірних ринках Яремчанщини. Рівень присутності Яремчанщини на ринку України слід визначати за рівнем наповненості готелів у різні сезони: зима – гірськолижний відпочинок, літо – різноманітний відпочинок. З опитування готельєрів слід зазначити, що у високий сезон готелі, зелені садиби території заповнені на 76-65%. Українські туристи в літній період складають 96,4%, а в зимовий період – 88,5%. Основним споживачем послуг Яремчанщини, у т. ч. курорту Буковель, є українці. Лише на 10-12% представники інших держав (переважають Білорусь та Молдова). Визначаючи брендові продукти, представники експертної групи відзначили такі продукти: екскурсії (гори, водоспади); спортивний туризм (вело мандрівки, лижний спорт); продаж білих грибів; сувеніри; послуги з поселення; сир (бринза); Карпатський НПП; чани з карпатськими травами; карпатський чай; Буковель, еко товари hand made, зелений турим, апітерапія, ресторан «Гуцульщина», вишиванка – оберіг та одяг Перше місце у структурі експорту Яремчанщини займають деревина й вироби з деревини, друге – машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання. Обсяг експорту товарів за 2016 рік склав 831,7 тис. дол. США (35,9 дол. на одного мешканця). Обсяг експорту послуг за 2016 рік склав 246,2 тис. дол. США, імпорту – 85,0 тис. дол. США. Однак, ці показники не враховують послуги надані іноземним туристам на території Яремчанської міської ради. Імпортуються мінеральні продукти, засоби наземного транспорту та полімерні матеріали і вироби з них. Основними інвесторами Яремчанщини залишаються нерезиденти з Польщі, Канади та Кіпру, на які припадає 95,1% іноземного капіталу. Найбільш інвестиційно привабливими для інвесторів є підприємства з тимчасового розміщування й організації харчування, будівельної діяльності, де зосереджено майже 96% іноземного капіталу. Культурна присутність Яремчанщини Територія Яремчанщини насичена культурними об’єктами. На території міської ради функціонує 21 заклад культури, в тому числі 12 бібліотек, 8 клубних установ та Яремчанська дитяча школа мистецтв, діє 45 клубних формувань, з них 10 народних аматорських колективів. Рішенням міської ради від 08.11.2016 року № 152-9/2016 затверджено цільову Програму «Культура Яремчанщини» на 2017-2022 роки», якою передбачено впровадження заходів з популяризації культурної спадщини та нематеріальної культурної спадщини на території України, а також плануються до реалізації ряд міжнародних проектів з обміну культурними надбаннями та представлення культурних напрацювань. Яремчанська міська рада співпрацює з двома містами Республіки Польща: м. Намислув Опольського воєводства та м. Альверня Малопольського воєводства. Спільно з відділом у справах сім’ї, молоді та спорту налагоджено співпрацю з м. Вадуллуй Воде (Молдова) та м. Слава (Польща) щодо проведення молодіжного обміну під час оздоровчих кампаній. 
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Системні фестивалі Традиція фестивального руху на Яремчанщині триває протягом останніх 100 років у тому числі зимових, однак наразі жоден із них не набув міжнародного масштабу. На території Яремчанської міської ради також проводяться 7-8 молодіжних та дитячих фестивалів протягом літнього сезону. До найбільш відомих фестивалів можна віднести: Різдвяний фестиваль автентичної коляди (січень, м. Яремче): День села Поляниця, Фестиваль «Гуцули, єднаймося!» (с. Поляниця); Фестиваль «Татарівська ватра» (червень, с. Татарів); Фестиваль «Віадук – арка, яка об’єднує покоління» (смт Ворохта); День міста Яремче (остання неділя липня); Фестиваль духовної пісні (с. Дора); Фестиваль «Діамант Карпат» (м. Яремче); День прапора та незалежності – вихід на г. Говерла (23-24 серпня); Міжшкільний щорічний Конкурс «Осінні фантазії» (Карпатський НПП жовтень-листопад); Конкурс «Діамант Карпат» (січень); Святкування Івана Купала (Храмове свято в м. Яремче (Церква Іоана Хрестителя); Розколяда (січень); Франкові читання (серпень); День села Микуличин (останній тиждень липня); Юр’ївська ватра (червень-липень). Територія Яремчанщини вимагає складання єдиного календаря подій, дати та вірогідність проведення фестивалів мають бути сталими, адже турист має розуміти, на які події він може очікувати. Також майже відсутні приміщення, готові прийняти події міжнародного рівня, великі конференції, культурні заходи. Траси та інфраструктура Буковеля дозволяють проводити спортивні змагання достатньо високого рівня. «Bukovel Kids Cup» – найпопулярніші в Україні дитячі змагання з гірськолижного спорту міжнародного рівня. Кожен сезон проводиться кілька етапів змагань, кожен з яких збирає понад 300 молодих спортсменів з України та з-за кордону. Це команди дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спортивних клубів, громадських організацій та учасники, які виступають індивідуально. Культурні програми Яремчанщини як спосіб промоції території є досить обмеженими. Ресурси для маркетингу На території Яремчанської міської ради функціонують інформаційні центри: Екотуристичний візит-центр у м. Яремче, Туристично-інформаційний центр в с. Татарів, Агентство туристичної інформації «Оберіг» у смт. Ворохта, а також на території Карпатського національного природного парку працює Еко-туристичний візит-центр з експонатами природних об’єктів та атрибутами традиційного гуцульського побуту (м. Яремче). У регіоні функціонує дванадцять туристичних організацій: «Перлина Карпат», «Гуцульські мандри», «Карпати Travel», «Sun Day», «Файно Тур», «Гостинні Карпати», «Лігал Експерт Груп», «Гуцульські Карпати», «Яр-Карпати», «100 стежин», «Гуцульський край», «Легенди Карпат». Основними видами їх діяльності є організація пішохідних і автобусних екскурсій, кінних і велосипедних прогулянок, туристичних походів, трансфер, поселення. Активним гравцем є Громадська організація «Асоціація Готельєрів Яремчанщини», яка об’єднує професіоналів готельної справи та створена, щоб покращити рівень надання туристичних послуг і збільшити обсяг туристичних потоків до Яремчанського краю через розвитку території. Місцевий бізнес є найбільш зацікавленою стороною та має посилювати співпрацю, об’єднувати зусилля задля вирішення спільних проблем. Поодинокі місцеві блогери поки що слабко представлені в інформаційному просторі, але цей напрям вимагає розвитку, формування відповідної спільноти. Відділ культури Яремчанської міської ради має реалізовувати більш активну політику щодо формування та підтримки різних творчих сфер життя території та бути двигуном культурних перетворень Яремчанщини. Присутність Яремчанщини в інформаційному просторі – аналіз веб-ресурсів Комунікаційні переваги мережі Інтернет полягають, в першу чергу, у високій швидкості передачі даних, що не мають територіальних, державних кордонів; «свободі слова»; доступності розміщення інформації; анонімності; великому географічному проникненні. 
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В інформаційному середовищі існують стійкі стереотипні асоціації – «Карпати-Буковель-Яремче». Менші населені пункти інформаційно мало відомі та у свідомості цільових груп майже ніколи не пов’язуються з загальною територією Яремчанщини. Інформаційно Яремчанський регіон підтримується як повідомленнями через публікації на офіційному сайті міської влади (http://yaremche.org), так і на сайті інформаційно-туристичного порталу (http://www.yaremcha.com.ua), що містять зведену інформацію щодо туристичних принад та умов відпочинку. Слід зауважити, що дізнатися про курорт тут можна лише українською та російською мовами. Образ Яремчанщини формується переважно на внутрішньому інформаційному ринку й для внутрішнього споживача, хоча аналіз англомовного простору показує, що інформаційна присутність підтримується рейтинговими туристичними ресурсами з можливістю отримати інформацію не лише англійською мовою, а, наприклад сайт «Зелена Україна» дає можливість скористатися послугами іспанською, німецькою, грецькою, англійською, словацькою та румунською. Так, при запиті: Yaremche маємо таку першу рейтингову п’ятірку сайтів: 1) https://www.tripadvisor.com; 2) https://en.wikipedia.org/wiki/Yaremche; 3) http://green-ukraine.com; 4) https://www.booking.com; 5) https://discover-ukraine.info/index/western-ukraine/yaremche. Аналіз масиву інформації інтернет-простору здійснювався за ключовими словами: «Яремче», «Відпочинок в Яремче», «Свята в Яремче», «інвестиції Яремче», «Розвиток Яремче», «Помешкання в Яремче», «Що подивитись в Яремче», «Відгуки туристів Яремче»; «Yaremche», «Yaremche holidays», «tourism Yaremche», «investment in Yaremche» та з урахуванням ключових критеріїв щодо оцінки інформаційного змісту та емоційного забарвлення. Таким же чином досліджувався простір за іншими словами та словосполученнями: «Поляниця», «відпочинок Поляниця», «Polyanytcya», «Буковель», «відпочинок Буковель», «tourism Bukovel», «holidays Bukovel» «Яблуниця», «відпочинок Яблуниця» «Yablunytcya», «Микуличин», «відпочинок Микуличин» «Mykulychyn», «Ворохта», «відпочинок Ворохта» «Vorohta», «Татарів», «відпочинок Татарів» «Tatariv», «Вороненко», «відпочинок Вороненко» «Voronenko» Зазначені ресурси було проаналізовано через призму присутності будь-якої інформації стосовно пропозицій житла, відпочинку, ділового туризму, ведення бізнесу на території Яремчанщини. Також приділялась увага мовному аспекту. Загалом було проаналізовано більше 100 веб-ресурсів українською та англійською мовами. Додатково оглянуто 17 веб-сторінок і порталів регіональних ЗМІ. Таблиця 3. Перелік досліджуваних сайтів за ключовим словом «Яремче» Адреса сайту Інформаційний ресурс про… «Яремче», «Відпочинок в Яремче», «Свята в Яремче», «Розвиток Яремче», «Помешкання в Яремче», «Що подивитись в Яремче» https://www.booking.com/city/ua/yaremcha.ru.html Містить 95% інформації стосовно житла на період відпочинку в регіоні, відгуки туристів. https://www.tripadvisor.ru/Attractions-g1816350-Activities-Yaremche_Ivano_Frankivsk_Oblast.html В рівних об’ємах містить інформацію про інфраструктуру Яремче (готелі та ресторани), розваги (природні, релігійні, культурні та спортивні об’єкти). До загального переліку включені атракції з сусідніх населених пунктів. https://wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%87%D0%B5 На 100% складається з узагальненої характеристики міста: географічне положення, історичний огляд, кліматичні умови, економіка, транспорт, зв'язок, міжнародне співробітництво, релігія, туризм (наведено перелік туристичних послуг, визначних місць і пам’яток та пам'яток, що доступні в ході екскурсій) http://www.yaremcha.com.ua/index1.html Ресурс місцевої туристичної агенції, що містить різнопланову та різнобічну характеристику регіону: коротка візитка, вичерпна інформація про інфраструктуру міста (готелі, ресторани, сауни); логістика; можливі варіанти екскурсійних турів; Карпатський НПП. 
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Представлено карту міста з нанесенням позначень інфраструктурних об’єктів. Є велика кількість зображень і посилання на інші населені пункти регіону. http://booking.karpaty.ua/ru/cities/yaremche#539876186e656f114e430000 http://calendar.karpaty.ua/ru/events Містить інформацію виключно стосовно житла. Відмінною рисою сайту є календар подій в регіоні.  http://www.karpaty.info/ru/uk/if/jr/jaremche Надає вичерпну інформацію про повний спектр інфраструктурних об’єктів (готелі, санаторії, ресторани, магазини), логістику. Представлена корисна інформація для туристів: пішохідні та велосипедні маршрути, а також еко-туристичний візит-центр Яремче. https://hotels24.ua Містить інформацію виключно стосовно житла у регіоні. http://ezdimsami.com.ua/ru/ivanofrankivska/yaremcheua.html Коротка інформаційна довідка про курорт Яремче та інформація стосовно житла в регіоні. Житло представлене за категоріями: економ, комфорт, еліт. https://www.olx.ua/nedvizhimost/arenda-domov Містить виключно інформацію стосовно житла в регіоні. «Відпочинок в Яремче» http://www.sofia-yaremcha.com.ua Сайт готельного комплексу «Софія» в м. Яремче, який надає вичерпну інформацію про послуги, що можна отримати в комплексі та цінову політику. Представлена велика кількість фото для візуалізації місця перебування. http://karpaty.nezabarom.ua/ua/yaremche Містить інформацію стосовно житла в регіоні. «Свята в Яремче» http://vershina.com.ua/ua/karpatyi-festivali-i-prazdniki Сайт апарат-готелю «Вершина» в м. Яремче, який надає вичерпну інформацію про послуги, що можна отримати в комплексі та цінову політику. Представлена велика кількість фото для візуалізації місця перебування. http://yaremche.org/tourism/55 Містить дані про основні найвідоміші традиції регіону, а також про місця проживання, які систематизовані у розрізі населених пунктів, розваги, атракції та туристичні маршрути, гастрономічні особливості гуцульської кухні. «Розвиток Яремче»,«інвестиції Яремче» https://www.facebook.com/jremche Сторінка Інституту розвитку Яремчанського краю у соціальній мережі Фейсбук, де висвітлюється діяльність інституту. http://yaremche.org/files/filez/strategiya_rozvitku_turizmu_na_2017_rik.pdf Стратегія розвитку туризму на території Яремчанської міської ради на період до 2027 року «Помешкання в Яремче» http://orendar.com/ua/Yaremcha; https://day.lun.ua/ua; http://doba.ua/ukr/yaremche; https://www.dobovo.com/ua; http://www.rentalukraine.com/Yaremche Містять інформацію стосовно житла в регіоні. «Що подивитись в Яремче» http://weloveua.com/ua/yaremche-chto-posmotret; http://www.ukraine-is.com/ru/chto-posmotret-v-yaremche; https://kamendvir.com.ua/articles/154744; https://stejka.com/ukr/ivanofrankovskaja/jarem4e; http://turizm-karpaty.com.ua/index.php? lang=ukr&chapt=16&sub_chapt=52; http://gk-press.if.ua/15-najtsikavishyh-mists-yaremchanshhyny; https://yaremche3000.wordpress.com/2014/06/09 
Представляють найбільш популярні та туристично-привабливі атракції Яремчанщини: стежка Довбуша; водоспади Пробій, Гук, Дівочі сльози; старовинні дерев’яні церкви; заповідники з дикими тваринами; музей етнографії та екології; ресторан-музей Гуцульщина. 

«Yaremche», «Yaremche holidays», «tourism Yaremche» http://green-ukraine.com/yaremche-center-of-tourism-in-the-carpathians; https://www.triphobo.com/places/yaremch Англомовні ресурси, які містять інформацію стосовно житла в регіоні, а також коротку інформацію стосовно туристичних атракцій місцевості. 
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e-ukraine#; https://discover-ukraine.info/index/ western-ukraine/yaremche; https://www.triphobo.com/places/yaremche-ukraine#; https://www.lonelyplanet.com/ukraine/the-carpathians/yaremcha; https://www.regent-holidays.co.uk/city/ yaremche-holidays; https://www.wotif.com/Yaremche.d6289557.Destination-Travel-Guides «investment in Yaremche» http://reality.com.ua/en/projected-objects/yaremche-resort Веб-ресурс компанії з управління проектами «Реаліті», що спеціалізується на залученні інвестиційних коштів, а також менеджменті будівельних проектів в сфері житлової та комерційної нерухомості. Регіональні інтернет-ресурси Івано-Франківської області нараховують 17 веб-сторінок і порталів. Окремо хотілося б виділити ресурс Blitz.if.ua: інформативно, цікаво, з любов’ю до свого краю та життя. Доступний лише українською мовою. Гарний інформативний сайт з чітким поділом на сфери інформування. Цікавими є розділи: Культура, Карпати, Туризм, Відпочинок. Ресурси: Briz.if.ua, Versii.if.ua, Galka.if.ua, Ifportal.net, Kurs.if.ua та інші – категорія новинних сайтів – інформація нейтрального та негативного забарвлення на кшталт жовтої преси. Всі переважно українською мовою, тобто розраховані лише на внутрішнього споживача. Аналіз соціальних мереж За запитом «Яремче» є велика кількість груп різного направлення, найбільші з них: «Наше Яремче» (2,4 тис. учасників); «Прокат Квадроциклів Яремче» (1,1 тис.); «Чисте Яремче»  тис.); «Правда Яремче» (1,2 тис.); «Ресторан «Краєвид» Яремче» (632); «Моє Яремче» «Retromotopunkt. Екскурсії на квадроциклах» (270). За запитом англійською мовою «Yaremche»: першу сходинку має «PLEDDG: Strategy Yaremche» з 111 учасниками, а всього нараховується 9 груп з загальною кількістю 314 учасників. Запит «Буковель» дає однойменну групу Буковель Bukovel з 242 825 учасниками. Тут можна отримати емоційно-цікаві статті друзів про відпочинок у Буковелі, що підкріплюються їх враженнями та фотографіями. На запити «Татарів», «Ворохта», «Яблуниця». «Микуличин», дається дуже мала кількість інформаційних повідомлень як мешканців цих населених пунктів, відвідувачів (поодинокі статті, враження, фото), так і власників садиб, готелів, ресторанів та міст відпочинку – слабка присутність в соціальних мережах і невикористання дієвих інструментів розповсюдження інформації, а можливо брак знань, як використовувати ці інструменти. Аналіз інтернет ресурсів за назвами населених пунктів Для першого запиту було обрано назви населених пунктів, що входять до території Яремчанської міської ради, а саме: Яремче, Микуличин, Ворохта, Яблуниця, Татарів, Поляниця, Вороненко. Результати свідчать, що користувачі інтернету у світі знають назви населених пунктів: Яремче, Ворохта. Яремче з квітня 2014 року стало стрімко популярним влітку й підтримує такий статус і до нині. Пошук населеного пункту Ворохта за його назвою здійснюється в 4 рази рідше, ніж Яремче, а Татарів і Микуличин ще в 3 рази рідше ніж Ворохта. Інші три населених пункти користувачам імовірно не відомі. Таку ж тенденцію підтверджують і користувачі-мешканці України. Лідером запитів є Яремче: місто набирає популярності в 2009 році, пізніше мали спад зацікавленості і потім сплеск в 2014 р. і продовжує приваблювати користувачів. Яремче до Ворохти в українських реаліях відноситься як 100 до 40. Микуличин має 15%. Решта має поодинокі згадування. 
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Як мешканці Яремчанщини так і автори різних сайтів в мережі Інтернет відмічають туристичні принади регіону: Водоспад Пробій (100 балів), Скелі Довбуша (70), Гора Говерла(70), курорт Буковель(60), вольєрні господарства (50), ресторан «Гуцульщина» (40). Рейтинг пошукових запитів користувачів як в світі так і в Україні показує, що беззаперечним лідером є курорт Буковель (100) в зимовий період, гора Говерла (30). Аналіз результатів пошукових систем демонструють зони економічної присутності Яремчанщини, однак переважно ключове пошукове слово – Буковель / Bukovel: ski (лижі), hotel, Ukraine, Radisson, web, resort (відпочинок). Пошук за словом Bukovel з території інших країн показує, що половина запитів припадає на Молдову (47%), далі йдуть Україна (21%), Литва (8%), Румунія (7%), Латвія (6%). Польща, Угорщина, Білорусь, Чехія, Естонія, Словаччина, Азербайджан та Австрія в сумі дають 10%. Інформація на інтернет-ресурсах розподіляється: пропозиція помешкання 75%, пропозиції атракцій 15%, загальний огляд та інформація ознайомчого характеру – 10%. Деякі регіональні сайти публікують інформацію про туристичні принади Яремчанщини. Дуже мало цікавої інформації іноземними мовами. Також можна констатувати слабке використання сучасних інструментів створення, просування та поширення інформації через соціальні мережі, власні сайти готелів та садиб, кафе та ресторанів. Не виявилося ознак інформаційних кампаній чи заходів цілеспрямованого поширення інформації.    
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4. Зони конкуренції Зони конкуренції для Яремчанщини є досить насиченими за видами послуг гірського туризму. Це як старі курорти Європи, так і нові локації, які почали розвиватися недавно й складають високий рівень конкуренції через цінову та територіальну доступність, а також рівень сервісу. Місце Яремчанщини серед гірськолижних курортів України Назва Інфраструктура Буковель Спуски: більше 80 трас загальною довжиною 50 км, траса для могула, слалом-гігант. Витяги: 14 крісельних, 1 бугельний, мультиліфт. Облаштування спусків: ратрак, снігові пушки, освітлення. Яблуниця Спуски: декілька спусків до 1500 м різного рівня складності. Витяги: 10 бугельних, перепад висот до 280 м. Ворохта Спуски: одна траса (500 м) середнього рівня складності, декілька витягів. Біля бази «Авангард» – бугельний (300 м) і крісельний (2 км) витяги. На р. Маківка – бугельний витяг (250 м). Під час зимового сезону встановлюють ще два витяги (100 м). Косів Спуски: дві траси швидкісного спуску 1200 м, траса спеціального слалому 500 м, слалому-гіганту 1000 м, траса зі штучним покриттям. Витяги: два бугельні (1000 м з перепадом висоти 250 м) і траса (250 м з перепадом 75 м). Славське Спуски: 35 трас: траси для слалому (жіночий і чоловічий); для супер-слалому (жіночий і чоловічий); слалому супер-гіганта (жіночий і чоловічий). Довжина трас – 1000-2000 м різного рівня складності. Витяги: 2 крісельні, 10 бугельних, бебі-бугель (200 м). Орявчик Спуски: 5 лижних трас довжиною 1200 м. Витяги: 3 бугельних. Гірськолижні курорти Європи Назва Розміщення та інфраструктура Бюджетна цінова категорія Банско (Болгарія) Розташування: південно-західна Болгарія, 160 км від Софії. Гори: гірський масив Пірін. 17 трас (протяжність 70 км). Саме місто Банско запрошує побродити його вуличками, познайомитися з архітектурою, відвідати будинок-музей болгарського поета Ніколи Вапцарова, а також термальні джерела в околицях міста. У центрі міста працює каток — Bansko Ice Rink — чудовий спосіб весело провести вечір. Для любителів адреналіну й нових відчуттів – джип-прогулянки Bansko Safari. Бохінь (Словенія) Розташування: північний захід Словенії, 83 км від Любляни. Гори: Альпи. 16 трас (протяжність 36 км). Біля гірськолижного курорту знаходиться найкрасивіше й найбільше озеро Словенії Бохіньське. Взимку можна покататися на ковзанах чи проїхатися на санях. Зовсім поруч розташовується національний парк «Триглав», який є національним символом країни. В лютому відбувається щорічний Міжнародний фестиваль повітряних куль. Закопане (Польща) Розташування: південь Польщі, 109 км від Кракова. Гори: Карпати. 10 трас (протяжність 60 км). Цікавими будуть архітектура Закопане, місцеві музеї, гірський ботанічний сад, колоритний гуральський фольклор. З розваг весь рік працює аквапарк, криті й відкриті басейни, є можливість здійснити прогулянку на конях, дискотеки, нічні клуби. Копаонік (Сербія) Розташування: південь Сербії, 82 км від Крушеваца. Гори: гірський масив Копаонік. 24 траси (протяжність 70 км). Саме містечко Копаонік зовсім невелике й визначних пам'яток в ньому мало. Поблизу міста є знаменитий національний парк «Копаонік». У Копаоніку, як і в більшості курортних міст розвинений сезонний бізнес, а також ніколи не вщухає нічне життя: дискотеки, нічні клуби, ресторани, бари. Платак (Хорватія) Розташування: захід Хорватії, 28 км від Рієки. Гори: Динарські гори. 7 трас (протяжність 9 км). Один день можна виділити на екскурсії, поїхати в сусіднє портове місто Рієка. Там рекомендується відвідати руїни фабрики з виробництва торпед (Tvornica «Torpedo»), міську вежу з бароковим годинником, залишки стародавньої міської стіни, кафедральний собор Святого Віта 1638 р. в стилі бароко, а також фортецю і базиліку Діви Марії. Пояна Брашов Розташування: центр Румунії, 15 км від Брашова. Гори: Карпати. 12 трас (протяжність 30 км). В місті працює кілька ковзанок, центр верхової їзди, басейни, 
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(Румунія) сауни, а також здійснюються польоти на параплані. Крім розваг у Румунії можна одночасно й оздоровитися — попити мінеральної води з джерел, відвідати лікувальні процедури. Любителям містики і Середньовіччя – замок Бран (графа Дракули), який знаходиться в 20 км від Пояна Брашов. Шпиндлерув-Млин (Чехія) Розташування: північ Чехії, 149 км від Праги. Гори: гірський масив Крконоше. 11 трас (протяжність 25 км). Шпиндлерув-Млин відоме й розвинуте місто. Крім катання на лижах і сноубордах, туристи можуть поплавати в критих басейнах, пограти в теніс і сквош, відвідати один з фітнес-центрів, політати на параплані, вирушити на кінну прогулянку, порибалити, покататися на санчатах або квадроциклах. Ясна (Словаччина) Розташування: центр Словаччини, 185 від Кошице. Гори: Карпати. 18 трас (протяжність 21 км). Крім звичних всім міських розваг і відвідування ресторанів, дискотек, місцевих заходів, тут діють насичені екскурсійні програми. Варто відзначити термальний басейн в Бешенова, температура води якого досягає 36-40°С. Туристам пропонують відвідати Деменівську печеру Свободи і Деменівську льодову печеру, які знаходяться в 5 км від Ясна в бік міста Ліптовські-Мікулаш. Серед інших природних пам'яток: Вайсковська долина, Бистріанська печера. Середня цінова категорія Берхтесгаден (Німеччина) Розташування: південно-східна Німеччина, 151 км від Мюнхена. Гори: Альпи. Траси довжиною 57 км. Місто дивовижної краси. Перше, що потрібно побачити — старовинні вулички й відчути їх атмосферу. Тут розташоване унікальне озеро Кенігсзе, яке вважається найбільш чистим і прозорим озером Німеччини. Також можна відвідати чайний будиночок Кельштайнхаус («Орлине гніздо»), звідки відкриваються чудові види на Східні Альпи та Собор Святого Варфоломія. Ще одним місцем паломництва туристів є «Соляні копальні» (Зальцбергверк) з поїздками підземними шахтами й прогулянки озером з лазер-шоу. Кронплатц (Італія) Розташування: північ Італії, 218 км від Венеції. Гори: Доломітові Альпи. 114 трас (протяжність 250 км). Кронплатц відомий різноманітними розвагами, достатньо розвинутою інфраструктурою: боулінг, басейни величезного аквакомплексу і спа-центру «Cron4», кінотеатри, а також ресторани та бари. Для любителів спорту поблизу є каток, тренажерні зали, тенісні корти, школи альпінізму. Особливістю є школа для дітей, де інструктори навчать дітей альпінізму або катанню на лижах. Лівіньо (Італія) Розташування: північ Італії, 216 км від Мілана. Гори: Альпи. Траси довжиною 110 км. Лівіньо — це невелике містечко з дуже розвинутою інфраструктурою: басейнами, тренажерними залами, тенісними кортами, ресторанами, дискотеками, барами. З активних розваг варто взяти участь у перегонах на собачих упряжках. З визначних пам'яток – Церква Святої Марії, церква Caravaggio і Сан-Рокко. Морзін (Франція) Розташування: схід Франції, 228 км від Ліона. Гори: Альпи. 288 трас (протяжність 650 км). Недалеко від Морзіна знаходиться трикілометрова санна траса Ле Полон в «Indiana Parc». З активних розваг – снігоступи, автосани, польоти на повітряній кулі або вертольоті, підлідний дайвінг на озері Монтріон. Численні ресторани, катки, боулінги і кінотеатри. Серр-Шевальє (Франція) Розташування: південно-східна Франція, 278 км від Ліона. Гори: Альпи. 110 трас (протяжність 250 км). Гірськолижний курорт складається з кількох невеликих сіл: Бріансон, Шантемерль, Вільнев і Монетье ле Бейнс. Недалеко знаходиться Національний парк Екрен (Parc national des Écrins). У Бріансоні є старовинна фортеця, яка внесена до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Привабливим є термальний комплекс Гран-Бен-дю-Монтье («Grands Bains du Monetier»): спа, масажі, басейни, джакузі. Серфаус (Австрія) Розташування: захід Австрії, 97 км від м. Інсбрук. Гори: Альпи. Траси протяжністю 190 км. В Серфаусі існує унікальна підземна дорога, яка веде з центру міста прямо до підйомника. Добиратися на ній дуже зручно, цікаво і до того ж безкоштовно. З пам’яток – Церква Unsere Liebe Frau in Walde, замок Лаудег (Laudegg) в Ладисі, каплиця Lourdeskapell, Римський міст, Тірольський музей (Tiroler Kaiserjägermuseum), вежа Kirchturm, піраміди Erdpyramiden. Сольдеу-Ель Тартер (Андорра) Розташування: північно-східна Андорра, 20 км від Андорра-ла-Велла. Гори: Піренеї. 54 траси (протяжність 90 км). Великий льодовий палац Palau de Gel. У ньому, організовують нічні дискотеки на льоду. Розваг у Сольдеу не так багато, як на перерахованих вище курортах. Це чудове місце для сімей з маленькими дітьми, які хочуть відпочити без міського шуму в тихому, спокійному місці. 
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Формігаль (Іспанія) Розташування: північно-східна Іспанія, 162 км від Сарагоса. Гори: Піренеї. 91 траса (протяжність 137 км). Курорт Формігаль для любителів нестандартних розваг. Тут можна покататися на собачих упряжках (Dog Sledding), одно- або двомісних санях (Tobogganing), снігових велосипедах (Snow MTB), прогулятися на снігоступах (Snowshoeing) або зайнятися скандинавською ходьбою (Nordic Walking). Також є місця для відпочинку: ресторани, бари, дискотеки, сауни, лазні, басейни. Цінова категорія вище середньої Віллар (Швейцарія) Розташування: південно-західна Швейцарія, 30 км від Монтре. Гори: Альпи. 67 трас: (протяжність 120 км). Гірськолижний курорт для відпочинку з сім'єю. Та й розваг для дітей тут достатньо: в окрузі знаходиться 5 великих і маленьких парків атракціонів («Кариби Женевського острова», швейцарський парк паровозів та інші). Для дорослих будуть цікаві катання на санчатах, тенісні корти, жива музика в Cafe Central або Harabee Cafe та інші. Гейло (Норвегія) Розташування: центральна Норвегія, 219 км від Осло. Гори: Скандинавські. 39 трас (протяжність 28 км). З визначних пам'яток і особливих розваг – Фломська 20-кілометрова залізниця (Flåmsbana). Її маршрут проходить численними схилами (які іноді досягають 55°) і підземними тунелями. Також лосине сафарі, норвезькі фіорди, собачі упряжки. Для дітей ігровий комплекс «Клуб Тролів» з аніматорами. Леві (Фінляндія) Розташування: північ Фінляндії, 170 км від Рованіємі. 47 трас (протяжність 230 км). В сусідньому з Леві містом Лайн можна відвідати снігове село, яке щороку будують зі снігу й льоду. Крім будівель – крижані скульптури. З розваг буде цікавий крижаний картинг, польоти на повітряній кулі, зимова риболовля, Хаскі-парк, де можна пограти з цуценятами та дорослими собаками, побувати на шоу, в резиденції Санта Клауса. Оре (Швеція) Розташування: захід Швеції, 99 км від Естерсунд. Гори: Скандинавські. 95 трас (протяжність 100 км). З екстремальних розваг канатна дорога Zipline і гірський трамвай Bergbana. Для любителів екскурсій та відвідування різних місць – Трондхейм, Остерсунд, SPA-басейн Storsjobadet і на найбільший водоспад в Швеції — Танншфорсен (Tannfosen). Традиційні зимові розваги – риболовля, гонки на собачих упряжках, польоти на параплані, сафарі на снігоході. Орієнтовані переважно на виїзний туризм мережі українських туроператорів не завжди готові «продавати» українські курорти, у тому числі, і через відсутність достатньої інформації саме для цієї категорії. Пропозиція послуг, які може запропонувати європейська спільнота, дуже широка у різних цінових категоріях, у т. ч. в українських Карпатах, а також Румунії, Словаччині, Польщі тощо. Це загалом близько 40 гірськолижних курортів на території практично усіх пристосованих до цього гірських масивах Європи. Одночасно тут можуть перебувати не менше 0,5 млн туристів. З них половина розташована на території національних парків Європи. Тож чітке позиціонування є основним елементом забезпечення сталості Яремчанщини як туристично привабливої території.    
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5. Зв’язок маркетингової стратегії з чинними програмними документами У рекреаційно-туристичному господарстві України найвищий рівень територіальної організації та сезонної стабільності мають території, які базуються на використанні комплексу переваг, переважно сезонних природних умов і ресурсів. Саме до таких територій можна віднести територію Яремчанщини. Останні 15 років поняття Яремчанщини як цілісної туристичної дестинації до певної міри було розмито просуванням окремих територій (Буковеля, Ворохти) або окремих природних об’єктів. З іншого боку як туристична дестинація, вона формувалася протягом останніх півтора століття, що має свої позитивні наслідки для подальшого формування та просування іміджу території. Ці умови, у свою чергу, роблять образ території забрендованим відповідно до попередніх соціальних обставин, традицій та тенденцій. Стратегічний розвиток Яремчанщини закріплено Стратегією розвитку Івано-Франківської області на період до 2020 року (рішення обласної ради від 17.10.2014 р. №1401-32/2014 «Про Стратегію розвитку Івано-Франківської області на період до 2020 року»), одна із операційних цілей якої передбачає активний маркетинг території. Територія Яремчанської міської ради, що охоплює місто Яремче, селище Ворохта, села Микуличин, Татарів, Яблуниця, Поляниця та Вороненко, розвивається у відповідності до Стратегії соціально-економічного та культурного розвитку міста Яремче та населених пунктів міської ради на період до 2020 року (рішення Яремчанської міської ради N 445-32/2010 від 29.07.2010) та Стратегії розвитку туризму на території Яремчанської міської ради до 2027 року, прийнятої у 2017 році. Стратегія розвитку туризму у загальних рисах окреслює кроки з розбудови маркетингу території Яремчанської міської ради та базується на трьох стратегічних напрямах розвитку: 

 Місія Яремчанщини, відповідно до Стратегії розвитку туризму: 
 Курорт на Гуцульщині у верхів’ях Пруту з водоспадом Пробій та історичними віадуками та тунелями, де поєднуються клімат, висота над рівнем моря, іонізоване повітря та 

Стратегічний напрям А. Розвиток територіальних туристичних продуктів і промоціяА.1. Розвиток окремих видів туризму та туристичних продуктівА. 2. Промоція регіону
Стратегічний напрям Б. Розвиток інфраструктури й комунікаційБ.1. Дорожньо-транспортна інфраструктураБ. 2. Комунальна інфраструктура та благоустрій територіїБ.3. Туристична інфраструктура й комунікація

Стратегічний напрям В. Розвиток кадрового потенціалу туристичної сфериВ.1.  Підготовка кадрів готельного сервісуВ. 2.  Підготовка кадрів ресторанного  сервісуВ.3.  Підготовка кадрів туристичного супроводу та рятівництваВ.4. Підготовка кадрів сільського зеленого туризму 
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особливо цінні лісові екосистеми, які здійснюють цілющий вплив на здоров’я людини; 
 Центр ділового, сімейного та активного туризму в Українських Карпатах; 
 Центр підготовки професійних спортсменів в гірських умовах; 
 Найбільший гірськолижний комплекс України. Пропонується уточнення місії на підставі проведених досліджень, опрацювання результатів діяльності робочої групи. Яремчанська громада, що оберігає Карпатські праліси й полонини та дарує гостям радість спілкування з живою природою та місцевими традиціями. Яремчани – майстри дотику. Оберігаючи свій неповторний край, допоможуть вам відчути себе у серці Карпат як удома – комфортно, безпечно. Пропозиції Робочої групи щодо уточнення бачення громади як маркетингового продукту (сформовано на підставі результатів творчої зустрічі «Пошук майбутнього»): Яремчанщина: Сім перлин, об’єднаних в єдине намисто, сім казкових містечок Яремчанщини - Яремче Татарів, Микуличин, Яблуниця, Вороненко, Ворохта та Поляниця з Буковелем), сім неповторних вражень у самому серці Карпат, кожне неповторне і самобутнє. Це територія для енергійних людей, де створені усі можливості для активного оздоровлення та пізнання, безпечного, змістовного, енергійного відпочинку: 

 центр ділового та активного туризму в Українських Карпатах; 
 центр підготовки професійних спортсменів в гірських умовах; 
 найбільший гірськолижний комплекс України.    
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6. SWOT-аналіз маркетингового простору Яремчанщини Результати проведених досліджень було прорейтинговано та виділено ключові сильні та слабкі сторони, можливості та загрози бренду Яремчанщини та процесу маркетингу. Встановлено, що є значний ресурс для покращення іміджу. Є потреба в ребрендингу образу, що склався. Також проведено аналіз необхідних для цього ресурсів. Таблиця 4. Результати SWOT-аналізу маркетингового простору Яремчанщини Аналіз внутрішніх чинників процесу маркетингу: сильні та слабкі сторони Сильні сторони Слабкі сторони 
 Жителі Яремчанщини патріотично налаштовані до свого краю, цінують його імідж, готові підтримувати ідеї бренду. 
 Присутність на території Буковеля – потужного бренду зі значним економічним та інвестиційним потенціалом. 
 Підприємництво зацікавлене у залученні вілвідувачів зароджується та формується навколо ідей здорового способу життя. 
 Розвиток популярних видів спорту та активність його прихильників як інструмент популяризації території. 
 Традиції організації свят і змагань, які є інформаційними приводами. 
 Карпатський НПП (Еко-туристичний візит центр) як джерело позитивної інформації та платформа для навчання представників громади. 
 Активна команда управлінців, які готові до співпраці з бізнесом та громадою. Прозорість і відкритість працівників міської ради. 
 Проведення виконавчим комітетом міської ради прес-турів для журналістів та бізнес-турів з різних регіонів України. 
 Заповідники, заказники місцевого та національного значення на території Яремчанщини, які мають в своїй діяльності освітню та інформаційну складові. 
 Багата історія та культура для інформаційного наповнення ключових повідомлень. 

 Відсутні студентство та організована креативна молодь як активні комунікатори. 
 Відсутність цілеспрямованої інформаційної політики. 
 Інформація на загальноукраїнських телеканалах стосується винятково Буковеля. 
 Слабка присутність території в світовому інформаційному просторі. 
 Відсутність в структурі міської ради комунікаційного відділу та фахівців з комунікацій. 
 Відсутність місцевих програм пізнавального характеру як для містян так і гостей. 
 Інфраструктура не пристосована для сімейного відпочинку, майже немає інформації для родин з дітьми. 
 Слабка довіра та координація між бізнесом та владою. 
 Відсутні історії успіху впровадження спільних проектів міської влади з громадським сектором, бізнесом, туристичними асоціаціями. 
 Відсутність практики поєднання в інформаційному просторі знакових об’єктів та неймінгу Яремчанщини (Говерла – Яремчанщина, Карпатський НПП – Яремчанщина). 
 Недостатня кількість пропозицій розваг для нерайдерів взимку та сімейного відпочинку влітку. 
 Буковель з його потужними ресурсами не зацікавлений в промоції решти території. 
 Невелика кількість громадських організацій, які себе активно позиціонують як промоутери громади. 
 Не спостерігається ознак формування безпечного середовища (відеоспостереження на території, активного патрулювання) цілеспрямованої роботи безпекового характеру. 
 Відсутня система інформування, освіти для населення, зайнятого у сфері зеленого туризму. 
 Практична відсутність місцевих засобів масової інформації. Аналіз зовнішніх чинників: сприятливі можливості та загрози Можливості Загрози 

 Подальша участь України в екологічних проектах загальноєвропейського та світового масштабів як потужний інструмент маркетингу. 
 Буковель як еталонна територія для формування сучасних курортів для залучення  Погіршення загального рейтингу території. 

 Подальше погіршення логістичних можливостей для території, зокрема з іншими областями України. 
 Погіршення рівня безпекової складової. 



29 

туристів зі значними денними видатками. 
 Розвиток конференційного туризму, залучення до співпраці міжнародних проектів та донорських організацій. 
 Формування цільових пакетів пропозицій для інвесторів визначеного спрямування щодо розвитку територій та відповідна їх промоція. 
 Створення інституції, діяльність якої спрямовано на просування позитивного іміджу території. 
 Розвиток культурних зв’язків діаспор щодо залучення відомих особистостей, які мешкають за кордоном до промоції території як гідного місця для проведення знакових конференцій, виставок та для розміщення інвестицій і розвитку бізнесу. 

 Погіршення умов ведення бізнесу. 
 Відсутність політики утримання та розвитку молоді, а також програми першого робочого місця. 

Проблемами у сфері маркетингу та розвитку громади є: 
 Недосконала, обмежена комунікація, незначні навички та уміння поєднувати свої зусилля. Кожен населений пункт намагається самотужки розвивати свою територію конкуруючи за туриста з сусідом. Об’єднавчих заходів відбувається небагато. 
 Не відбувається обговорення проблемних питань на постійній основі, практика діалогу майже відсутня. 
 Ресторатори намагаються створювати окремі пропозиції гастротуризму, але не завжди готові до співпраці. 
 Карпатський національний природний парк має за мету стати брендом території, але недостатньо співпрацює з усіма зацікавленими сторонами. 
 Недотримання санітарних норм продажу харчових продуктів на ринках, у туристичних місцях (водоспад Гук); 
 Недостатньо залучається до розвитку регіону активна молодь, громадські організації, що опікуються проектами дозвілля дітлахів.    
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7. Концепція бренду Яремчанщини Концепція бренду території – опис основної ідеї бренду, системи цінностей бренду (функціональних, соціальних, емоційних), атрибутів бренду, значення бренду для різних груп інтересів і соціальних груп території. Передбачає опис цілей брендингу, які при позиціонуванні для цільових аудиторій визначає Маркетингова стратегія Яремчанщини, сформована за результатами спільної діяльності Робочої групи та консультантів Проекту ПРОМІС. Основна ідея бренду ґрунтується на потребі коригування бренду (ребредингу) Яремчанщини як місця для активного та здорового відпочинку з високоякісною інфраструктурою, спроможною задовольнити найвибагливішого споживача. Яремчанщина приваблива у будь-яку пору року. День туриста буде насичений різноманітними позитивними враженнями. Погода тут завжди прекрасна, щоб насолоджуватися спілкуванням з природою. Гості зможуть залежно від стану природи протягом короткого часу змінювати місце перебування та свої заняття, залишаючись на найчистішій території Карпат – Карпатському національному природному парку. Тут живуть за законами природи й в гармонії з природою. Основна ідея бренду підкріплюється стратегічними документами, які затверджено органами місцевого самоврядування та сприймаються громадою. Для цілей маркетингу та брендингу пропонується уточнення бачення та місії Яремчанщини. Пропонована редакція: БАЧЕННЯ: Сім перлин, об’єднаних в єдине намисто, сім казкових містечок Яремчанщини – Яремче Татарів, Микуличин, Яблуниця, Вороненко, Ворохта та Поляниця з Буковелем), сім неповторних вражень у самому серці Карпат, кожне неповторне і самобутнє. Це територія для енергійних людей, де створені усі можливості для активного оздоровлення та пізнання, безпечного, змістовного, енергійного відпочинку: 
 центр ділового та активного туризму в Українських Карпатах; 
 центр підготовки професійних спортсменів в гірських умовах; 
 найбільший гірськолижний комплекс України. МІСІЯ: Яремчанська громада, що оберігає Карпатські праліси й полонини та дарує гостям радість спілкування з живою природою та місцевими традиціями. Яремчани – майстри дотику, оберігаючи свій неповторний край, допоможуть вам відчути себе у серці Карпат як удома – комфортно та безпечно. КЛЮЧОВА ІДЕЯ БРЕНДУ Місце для елітного відпочинку посеред Карпатського національного природного парку, де кожен почувається як удома, а настрій завжди піднесений. На Яремчанщині усе «НАЙ»: 
 НАЙвищі гори та НАЙкращі краєвиди; 
 НАЙяскравіші ватри та НАЙширші полонини; 
 НАЙмогутніші праліси та НАЙчистіші ріки; 
 НАЙстрімкіші схили та НАЙсміливіші люди. Тут у горах як удома – відчуття причетності, спокою, свободи. Тут завжди свіжий вітер і відчуття польоту. Функціональні атрибути бренду: 
 Інфраструктура для широкого спектру зимових та для екстремальних літніх видів спорту (дельтапланеризм, гірські велосипеди, рафтинг, квадроцикли, пейнтбол тощо). 
 Якісна (чотири та тризіркова) інфраструктура для розміщення: санаторії, готелі, садиби зеленого туризму, де впроваджується місцева система контролю якості та означення категорійності. 
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 Спа-відпочинок представлений спа-комплексами у Буковелі та Яремче, які використовують природні речовини для оздоровлення та омолодження. 
 Етно-шопінг на місцевих етноринках. 
 Умови для проведення конференцій протягом усього року – 22 готелі, що мають конференц зали від 60 до 250 осіб. 
 Зразки унікальної архітектури – традиційні дерев’яні садиби, унікальні споруди церков, в стилі, який більше ніде не зустрічається (гуцульський класицизм). 
 Екскурсійна логістика: добре означені туристичні маршрути, підготовлені екскурсоводи, інфраструктура організації екскурсій для родин із дітьми. 
 Унікальна гастрономія з використанням місцевих продуктів. 
 Толерантна, гостинна громада, яка має глибокі традиції гостинності. Функціональні переваги: Усі сім різноманітних населених пунктів Яремчанщини розташовані на незначній відстані один від одного. Уся територія Яремчанщини – кліматичний курорт, в основі якого аерологія – лікування повітрям. Це те, що неможливо перенести де інде, а можна «споживати» тільки тут. Емоційні переваги: Пейзаж прекрасний за будь-якої погоди. Причетність, довіра, єднання з природою, почуття свободи, спокій, гострі емоції – це все моє. ХАРАКТЕРИСТИКИ БРЕНДУ Яремчанщина має бренд, який сформувався протягом майже століття. Він не є унікальним в сенсі сучасного звучання (кліматичний курорт). Однак це вимагає наповнення даного поняття новим, сучасним звучанням, на основі нових технологій, акценту на інновації та досвід. Кожне поселення Яремчанщини – кожна з семи перлин, має свій неповторний шарм, свою, відмінну від іншого, ауру й свої принади. Важливим елементом є те, що «старі» гори Карпати, на відміну від інших європейських гірських регіонів (Альп, Піренеїв), більші доступні для непідготовленого туриста. Висоти комфортні, клімат рівний, є багато прийнятних для подолання маршрутів. Суттєвим доповненням до образу Яремчанщини, безумовно, є Карпатський національний природний парк, який є запорукою здоров’я місцевих екосистем і, відповідно, створює для гостей найкомфортніші умови перебування. Господарювання в умовах Карпатського національного природного парку також накладає відповідні зобов’язання на власників готелів, зелених садиб, розважальних комплексів. Сутність бренду полягає у поєднанні здорового консерватизму та інновацій для найкращого відпочинку – ЕТНО, ЕКО, ЕМОЦІО: 
 Карпатський національний природний парк і винятковість місцевої флори й фауни у поєднанні з надсучасними технологіями для забезпечення комфорту (ресурсозбереження, ресурсоефективність) – природолюблячий. 
 Єднання з природою – ключове в характеристиці бренду й саме завдяки цьому він омолоджуючий та живильний, надійний та безпечний: надійно, ніби в люблячих обіймах, свіжо як від подиху наповненого озоном гірського вітру. 
 Його цінність в соціальній та сімейній спрямованості – вічних цінностях. Обіцянка бренду Яремчанщини – чисті незаймані простори, казкові краєвиди, здорова нескінченна енергія карпатського лісу та той темп і емоційне наповнення вашого відпочинку, якого прагнете саме ви. В кожній з семи громад – вас гостинно вітають, вам насправді раді. Яремчанщина – це більше, ніж гірський край і це більше, ніж місцевість в горах – це яскравий та різноманітний відпочинок круглий рік, курортне співтовариство, що дарує вирій вражаючих емоцій та захоплює справжнім місцевим колоритом. Позиціонування бренду Яремчанщини – цілий рік Яремчанщина радо приймає гостей, дарує їм комфорт і затишок в оселях зеленого туризму та готелях, гарантує перебування у чистому середовищі, наповненому пізнанням і оздоровленням. Місцевість для тих, хто шукає енергійних і надихаючих скелястих гірських переживань і разом з тим перебування в 



32 

комфортному середовищі. Яремчанщина надасть увесь спектр сучасних і традиційних спортивних розваг, забезпечивши при цьому безпеку. Якщо ви прагнете спокою й розслаблення – то зможете отримати бажане. Якщо ви прагнете усамітнення й готові до спартанських умов перебування – також зможете знайти такі пропозиції. Яремчанщина – гірська курортна спільнота й мережа пов’язаних між собою поселень, які з'єднують спільні цінності як її мешканців, так і відвідувачів, створюючи єдиний у своєму роді простір, щоб розвивати бізнес, працювати, відпочивати у вражаючих умовах чистої природи. Голос бренду – це старовинні музичні інструменти, в яких чується шелест прадавніх верховіть, передзвін камінчиків у швидкому потічку, що поєднує сучасність і традицію: 
 захопливий і неповторний 
 яскравий і позитивний; 
 запальний і піднесений; 
 теплий і людяний; 
 скромний і щирий. Голос бренду може звучати як цимбали та сопілки, даруючи мешканцям і гостям відчуття глибини радощів, любові та духовності, а виконання старовинних пісень і мелодій у сучасній інтерпретації створює відчуття самобутності території з її унікальним кодом, що відкриває ЕТНО, ЕКО, ЕМОЦІО. Музичні твори, які можуть бути основою для розробляння голосу бренду: Цимбали: https://www.youtube.com/watch?v=k051Ydzptec; https://www.youtube.com/watch?v= h9koL_GReKE; https://www.youtube.com/watch?v=oczLniFrZws. Сопілка: https://www.youtube.com/watch?v=IHvthlOWdmQ; https://www.youtube.com/watch?v =lYTESQVBvt0; https://www.youtube.com/watch?v=k051Ydzptec. БРЕНД-ПЛАТФОРМА Територія Яремчанщини – багатогранна та багатолика, де кожен знайде для себе можливість для самовиразу та самопізнання. 

 Подолання себе. На Яремчанщині є усі можливості для фізичного удосконалення та самоствердження: подолання стрімких гірських потоків і грандіозних вершин навесні та влітку. Гірські вершини чекають на вас, саме на Яремчанщині знаходяться найвищі гори України, зокрема символ незалежності України – Говерла. Подейкують, румунською howirla, означає «важкопрохідне підняття». Гора Петрос (усього на 40 метрів нижча Говерли), яка зберегла у назві Рietros – «кам'янистий, скелястий» – тобто її подолає лише наполегливий та сильний. Можливість опанування надскладних і високотехнологічних видів спорту взимку та влітку. Якісна інфраструктура сприятиме якнайкращому використанню часу, який ви готові приділити цим заняттям. Досвідчені інструктори та гіди допоможуть подолати перешкоди. Шлях до себе. Це те, чого сучасній людині часто не вистачає. Тут ви краще зможете пізнати себе, розкрити свої можливості, підсилити свій потенціал, окреслити нові напрями розвитку 

Яремчанщина – екологічно дружня, етнічно означена, емоційно наповнена територія: найвищі гори та найкращі краєвиди, найяскравіші ватри та найширші полонини; наймогутніші праліси та найчистіші ріки; найстрімкіші схили та найсміливіші людиПодолання себе: Гірсько-лижні спуски, Дельтапланеризм, Подолання найвищих в Україні вершин Шлях до себе:Духовні практики,Пізнання глибин всесвіту(обсерваторія), Ознайомлення з сакральними спорудами В гармонії з собою:  Пленери,Літературні читання, Музичні конкурси,Майстер-класи
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себе та своєї кар’єри, набути нової швидкості для стрімкого руху уперед. Яремчанщина – найширше поле для представлення духовних практик там, де світ найбільше до цього пристосований. Тут можна доторкнутися до традицій, через які ви свідоміше рухаєтесь у майбутнє. В гармонії з собою. Живопис, музика, майстер класи з вишивання допоможуть розширити свої знання та навички. Різноманітні пленери «Чотири пори року», майстер класи з художньої фотографії допоможуть почуватися в гармонії зі світом. Яремчанщина подарує не тільки духовне, а й тілесне удосконалення та здоров’я в спа-центрах як сучасних, так і таких, що відтворюють традиційні методи оздоровлення та омолодження. ОПИС СИСТЕМИ ЦІННОСТЕЙ БРЕНДУ Основою системи цінностей бренду є закоханість місцевих мешканців у свій край та їх бажання передати цю закоханість гостям. Майже кожен місцевий житель готовий розповідати про свій край та знайомити із ним. Підтримка ідей здорового способу життя та спорту ґрунтується на переконанні що саме тут в горах людина оздоровлюється, набуває впевненості та сили. Цінності Бренду Яремчанщини Категорія Ціннісні ознаки бренду Функціональні цінності Здоров’я. Омолодження. Енергія. Активність. Креативність. Поетичне сприйняття світу. Стійкість. Твердість духу. Сила. Підприємницький дух. Унікальний ритм. Тиша. Насиченість життя. Надсучасні рішення в побуті та спорті. Компактність. Соціальні цінності Гостинність. Теплота. Затишок. Комфорт. Сімейні традиції. Здоровий спосіб життя. Дбайливе ставлення до природи. Толерантність. Комунікабельність. Людяність. Емоційні цінності Піднесення. Насолода. Захоплення. Відчуття польоту. Радість. Романтизм. Спокій. Насиченість враженнями. Ключові слова: − Праліси − Гори − Джерельне повітря − Пейзажі та красоти − Зелень − Здоров’я та сила − Сім перлин Яремчанщини − Гостинність − Сімейний відпочинок − Спортивні розваги − Відпочинок − Комфорт − Молодість і краса − Інновації − Надсучасні рішення − Різноманітність − Підприємництво Візуальні атрибути, які можуть бути відтворені в дизайні бренду: 
 Обриси гір, сонячне проміння на вершинах гір. Говерла, Петрос, водоспад на Говерлі. 
 Джерельно чисте повітря. 
 Архітектура (Віадук, Церква у Ворохті). 
 Гостинність. 
 Колорит, автентика. 
 Флора: смерека, конюшина, арніка, первоцвіт полонинський, журавлина. 
 Фауна: вивірка, рись, саламандра плямиста, птахи. Слогани та гасла: Яремчани, під час опитувань, запропонували широкий спектр відповідей і лідером тверджень є означення їх приналежності до гірської місцевості: місцевість у горах (22), місце спокою та здоров’я, місцевість гостинна та спокійна (20), зручно для короткого відпочинку (12), усі можливості для лікування й омолодження, зелена й чиста місцевість (9). Ключове повідомлення території: Найвищі гори та найкращі краєвиди, найяскравіші ватри та найширші полонини; наймогутніші праліси та найчистіші ріки; найстрімкіші схили та найсміливіші люди. Гостинна земля молодості, радості, здоров’я.    
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8. Напрями маркетингової стратегії Яремчанщини Маркетингова стратегія змістовно складається з опису спрямованої взаємодії органів місцевого самоврядування, бізнесу та організованої громадськості за напрямами: 
 Напрям П. «Позиціонування» для Яремчанщини формуватиметься відповідно до бачення, визначеного в процесі підготовки Стратегії розвитку туризму на території Яремчанської міської ради, уточненого Робочою групою з розробки маркетингової стратегії та місії території. 
 Напрям К. «Комунікації» передбачає закріплення створюваного образу (позиціонування) в свідомості туристів, місцевих жителів, ймовірних інвесторів, туроператорів, представників ЗМІ через формування цілеспрямованої комунікаційної політики: поширення відповідних інформаційних продуктів, отримування зворотного зв’язку, постійний моніторинг результативності, актуальних трендів, адаптація її до нових умов. Важливим напрямом діяльності є «Організаційне забезпечення процесу маркетингу та брендингу території», який спрямований на формування системи управління процесом реалізації маркетингової стратегії та управління брендом. Реалізація заходів за напрямами сприятиме досягненню бачення, зміст якого було уточнено в процесі роботи над маркетинговою стратегією. Уточнене БАЧЕННЯ: Сім перлин, об’єднаних в єдине намисто, сім казкових містечок Яремчанщини (Яремче Татарів, Микуличин, Яблуниця, Вороненко, Ворохта та Поляниця з Буковелем), сім неповторних вражень у самому серці Карпат, кожне неповторне і самобутнє. Це територія для енергійних людей, де створені усі можливості для активного оздоровлення та пізнання, безпечного, змістовного, енергійного відпочинку: 
 центр ділового та активного туризму в Українських Карпатах; 
 центр підготовки професійних спортсменів в гірських умовах; 
 найбільший гірськолижний комплекс України. МІСІЯ: Яремчанська громада, що оберігає Карпатські праліси й полонини та дарує гостям радість спілкування з живою природою та місцевими традиціями. Яремчани – майстри дотику, оберігаючи свій неповторний край, допоможуть вам відчути себе у серці Карпат як удома – комфортно та безпечно. Позиціонування території, сфокусоване в слогані / ключовому повідомленні: На Яремчанщині усе «НАЙ»: найвищі гори та найкращі краєвиди; найяскравіші ватри та найширші полонини; наймогутніші праліси та найчистіші ріки; найстрімкіші схили та найсміливіші люди. Оскільки територію представляють сім територіальних громад зі своїми особливостями: спрямуванням туристичних послуг, особливістю місць розміщення, віддаленістю від знакових об’єктів і навіть ціновою шкалою, Робоча група наполягала на створенні загального парасолькового бренду території та підбрендів для кожного населеного пункту. Тому крім традиційних елементів в схемі маркетингової стратегії закріплено адміністративну складову. Мета маркетингової стратегії Яремчанщини – формування нового іміджу території Яремчанської міської ради та її просування як традиційно туристичного краю з найширшим спектром туристичних послуг, які ґрунтуються на трьох основних складових: Етно, Еко, Емоціо. Завдання маркетингової стратегії: • Здійснити ребрендинг території, змінивши бренд традиційного кліматичного курорту на різнобарвний, суперсучасний образ курорту із широкими можливостями для елітного відпочинку й розвитку. • Створити за закріплювати в свідомості цільових груп цілісний образ території, «прив’язати» до вже відомого імені нові тренди та розвивати традиційні, розширюючи формат споживачів, диверсифікувати комунікаційні канали. 
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• Закріпити та поширити позитивний імідж Яремчанщини як унікальної території, де кожен може знайти заняття для себе. • Закріпити в уявленні туристів єдиний образ неповторного поєднання семи населених пунктів як єдиного туристичного продукту, однак відзначити особливості кожного з них та забезпечити відповідне просування. • Забезпечити закріплення, збереження та розвиток образу, привабливого для різних цільових груп туристів. • Забезпечити інформаційну підтримку просування на ринки України та світу туристичних продуктів і послуг місцевого бізнесу. Маркетингова стратегія буде спрямована на позиціонування території у першу чергу як туристичної. Характеристика потенційних відвідувачів / споживачів послуг Визначено основні цільові групи споживачів послуг для просування маркетингового продукту: 
 Потенційні туристи Яремчанщини: 1) з території України (Центральної, Східної, Північної); 2) іноземні туристи, у тому числі зі Східної Європи. 
 Туроператори. 
 Представники бізнесу (внутрішні та зовнішні інвестори). 
 Мешканці території Яремчанської міської ради у першу чергу, як інвестори (зростання рівня довіри до влади, безпосередня участь у розвитку). В результаті проведеного опитування на запитання: «Хто з гостей частіше відвідує вашу громаду» отримано 69 варіантів відповідей. Майже порівну – це мешканці західних областей України та представники східної та центральної областей, що підтверджується іншими дослідженнями. Визначено, шо переважна кількість – туристи із України, і лише незначна кількість – не більше 5% – представники інших країн (переважно Молдова та Білорусь). Серед регіонів України найменш охопленим послугами туризму є південні території України, що загалом співпадає з результатами дослідження «Оцінка туристичної привабливості Яремчанського регіону», проведеного соціологічною агенцією ФАМА на замовлення та за підтримки Інституту розвитку Яремчанського краю та Проекту «ПРОМІС». Для Яремчанщини можна визначити три основні цільові аудиторії за психографічними ознаками. Таблиця 5. Профіль клієнта Яремчанщини Параметри цільової аудиторії Короткий опис Географічні (географічні характеристики, що показують фактичні межі ринку) Туристи з Центру, Заходу та Сходу України Соціально-демографічні (вік, соціальний статус, платоспроможність) Особи віком від 20 до 65 років (ядро від 25-45 років) (20-25 – «шибайголови»), від молодого професіонала до осіб поважного віку з середнім та понад середнім доходом. Психографічні (риси характеру, цінності) Активний, любить подорожувати та відкривати нові почуття, отримувати навички та новий досвід та емоції; люблять подорожувати групами: друзі, партнери (коло добре знайомих людей). Шибайголови: екстремали по духу, для яких адреналін – основний продукт відпочинку. Переважно з мінімальними денними видатками на побут, але за пригоди готові платити. Поведінкові (описати поведінку споживачів при виборі, покупці та використанні товару) Мобільні, пересуваються власним автотранспортом, але готові орендувати транспорт; віддають перевагу катанню на лижах, сноубордах, тощо в зимовий час, в інші сезони – схильні до екстремальних видів спорту – дельтапланеризм, вело, мотопрогулянки з інструктором. Потребують комфорту в проживанні, з високими запитами до естетичного задоволення від місць відвідування: спа, ресторани. Цінують Етно стиль, готові за це 
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платити. Високі естетичні запити до вечірнього відпочинку – хороша музика, мистецтво. Ентузіаст зимових / активних видів спорту, що планує сімейний відпочинок (переважно літо, зима). Особи віком від 30 до 55 років (ядро 35-50 років), працюючі професіонали з західної частини України, одружені, мають дітей від 3 до 16 років. Мають середній та понад середній дохід (від 10 000 грн до 50 000 грн на місяць). Подорожують з родиною та друзями чи родинами друзів. Демонструє середню активність приділяючи половину часу активному та пасивному відпочинку. Комфорту перебування та оздоровленню його та членів родини віддається належна увага. Спостерігається розумне витрачання грошей на емоції з урахуванням переваг членів родини. Цитата від гостя: «Ми любимо катання в горах, тому що можемо разом проводити якісно час з сім'єю та друзями, незважаючи на вимоги нашого повсякденного життя. Ми хочемо, щоб наші діти любили гори так само, як і ми». Поціновувач спокійної активності – мисливці за тишею (переважно літо, осінь) Особи віком від 20 до 65 років, від молодих студентів до старших робітників та осіб поважного віку: молоді пари, сім'ї, дорослі пари, з будь-яким доходом, що переважно подорожують з партнером та / або друзями або сім’єю. Віддає перевагу соціальним зв’язкам, демонструє активність переважну частину доби, що спонукає до пригод і отримання нового досвіду й емоцій, тяжіє до екологічного натуралізму – еко-стежки, збір дарів природи, поціновувач краєвидів та пізнавального туризму. Комфорту перебування приділяється менша увага у порівнянні з емоційними очікуваннями. Спостерігається легка стриманість у витратах коштів поки не отримає стійкого підтвердження якості послуг. Цитата від гостя: «Літо найкраще! Є так багато, що побачити і зробити назовні – походи, велосипед, озера, пейзажі та сонце. Люблю відпочивати на природі: свіже гірське повітря, оточення красою лісу, яке дає відчуття себе та спокою». Шукачі пригод (літо, весна, осінь) Особи віком від 16 до 35 років, від студентів до працюючих професіоналів на будь-який гаманець, що подорожує з такими ж шукачами пригод і емоцій друзями. Демонструють активність переважну частину доби, що спонукає до пригод і отримання нового досвіду та вражень. Віддає перевагу дружнім зв’язкам та груповому відпочинку. Цінується як комфорт перебування так і активні пропозиції відпочинку, оскільки спостерігається високий рівень емоційної участі. Готові платити за пригоди заради емоційної складової. Цитата від гостя: «Гірські велосипеди й сходження в гори – це мої улюблені види відпочинку. Я люблю подорожувати, відкриваючи нові місця та проводячи весело час з друзями здобуваючи новий досвід і емоції. Прогулянки та подорожі влітку – це найважливіше, при цьому приємно мати зручне місце для проживання та кілька ресторанів і барів на вибір». Ділові відвідувачі (весна, осінь) Представники великих компаній, що розміщені в Центральній та Західній Україні з активною політикою, у т. ч. розвитку персоналу, які раз на квартал проводять різного роду виїзні наради ділового характеру та для розвитку персоналу. Спортивні школи / табори: представники спортивних шкіл, що мають можливість організовувати тренувальні табори для спортсменів різного віку. Основні цільові групи Комунікація не може бути однаково ефективною для всіх, вона має бути спрямованою на конкретні цільові аудиторії. Саме тому інформаційні матеріали, розраховані на широкий загал, дуже часто не забезпечують очікуваного ефекту через надмірну узагальненість та неврахування особливостей різних категорій читачів, слухачів, або глядачів. Цільова аудиторія – це сукупність людей, яка, відповідно до достовірних даних, має схоже ставлення 
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до певної проблеми, члени якої мають схожі демографічні, вікові, матеріальні та інші характеристики. Правильна сегментація цільових аудиторій може забезпечити подібну реакцію на повідомлення міської влади від представників однієї цільової аудиторії. Для пріоритетних цільових аудиторій має передбачатися формулювання та поширення ключових повідомлень (меседжів), спрямованих саме на них. Запропоновані цільові аудиторії, з якими необхідно налагодити ефективну комунікацію, об’єднані у групи цільових аудиторій: «Лідери думок», «Населення», «Бізнес», «ЗМІ» та «Зовнішня аудиторія». Згадані цільові аудиторії перебувають у постійній комунікаційній взаємодії, здійснюючи безперервний інформаційний обмін як із міськвиконкомом, так і між собою. Таблиця 6. Цільові групи та аудиторії Цільові групи Цільові аудиторії Лідери думок - Центральні органи влади України; - Керівники ОДА та депутати обласної ради; - Представники бізнес асоціацій. Бізнес - Представники компаній – потенційних інвесторів в розвиток туристичної інфраструктури міста; - Туристичні компанії (Україна); - Туристичні асоціації (Україна); - Компанії, що спеціалізуються на проведенні фестивалів та масових заходів (Україна); - Компанії, що проводять тренінгові заходи (Україна); - Малий та середній бізнес (місцеві); - Туристичні асоціації та компанії (місцеві); - Власники ресторанів та готельних комплексів (місцеві). Зовнішня аудиторія - Туристи (закордонні та з регіонів України); - Туристичні компанії та асоціації (закордонні);Об'єднання зарубіжних підприємців в Україні (Європейська бізнес-асоціація, Міжнародні торгові палати, Товариство польських підприємців); - Міста-партнери та міста-побратими; - Дипломатичні місії, дипломати як на національному рівні, так і на локальному рівні; - Українська діаспора, в т. ч. гуцульська; - Зарубіжні медіа та блогери. Населення - Члени громади. Засоби масової інформації - Регіональні ЗМІ; - Національні ЗМІ; - Лідери думок та популярні дописувачі (блогери).    
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9. План дій з реалізації маркетингової стратегії 9.1. Загальна структура маркетингової стратегії План дій з реалізації маркетингової стратегії враховує складну адміністративну структуру Яремчанщини та особливості розвитку кожного населеного пункту. Сприйняття Яремчанщини як єдиного туристичного комплексу будуватиметься на основі впровадження єдиних стандартів надання послуг, однак з урахуванням місцевих особливостей та традицій. Яремчанщина як бренд розвиватиметься в контексті Івано-Франківської області та тих засадничих принципів, які вже сформовано Івано-Франківською обласною радою. 

  Таблиця 7. Схема плану дій з реалізації маркетингової стратегії Яремчанщини Напрям П. Позиціонування Стратегічна ціль П.1. Сім перлин Яремчанщини – екологічно дружня, етнічноозначена, емоційно наповнена територія Оперативні цілі Завдання Цільові групи П.1.1. Гостинна територія П.1.1.1. Школа гостинності Цільові групи – мешканці (надавачі послуг), туристи (споживачі послуг). Проекти передбачають демонстрацію успішності підприємництва в Яремчанському регіоні, високу якість сервісу, його різноплановість, що підкріплює позиціонування території як гостинної господині, що радо вітає гостей. П.1.1.2. Внутрішня добровільна категоризація засобів розміщення П.1.1.3. Територія здорового харчування П.1.1.4. Зелені проекти Карпатського НПП 

Сім перлин, об’єднаних в єдине намисто, сім казкових містечок Яремчанщини (Яремче Татарів, Микуличин, Яблуниця, Вороненко, Ворохта та Поляниця з Буковелем), сім неповторних вражень у самому серці Карпат, кожне неповторне і самобутнє. Це територія для енергійних людей, де створені усі можливості для активного оздоровлення та пізнання, безпечного, змістовного, енергійного відпочинку: центр ділового та активного туризму в Українських Карпатах; центр підготовки професійних спортсменів в гірських умовах; найбільший гірськолижний комплекс України. Стратегічні напрями розвитку Стратегічні цілі П. Позиціонування П.1. Сім перлин Яремчанщини – екологічно дружня, етнічноозначена, емоційно наповнена територія П.2. Яремчанщина зрозуміла й приваблива для інвестора 
К. Комунікації 

К.2. Ефективні інформаційні канали та комунікаційні кампанії К.1. Унікальна пропозиція Яремчанщини – формування інформаційних продуктів 
Організаційне забезпечення маркетингу та брендингу території 
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П.1.2. Доступна територія П.1.2.1. Зручна логістика Цільова група – туристи. Позиціонування території через проекти дозволить привернути увагу до зручної доступності до природи, краєвидів, розваг, відпочинку. П.1.2.2. Мобільна Яремчанщина П.1.3. Зрозумілий та безпечний для пізнання, екологічно означений простір П.1.3.1. Яремчанщина відкрита гостям Цільова група – туристи. Реалізація проектів посилить позиції території як безпечної для відпочинку в будь-яку пору року. П.1.3.2. Інформаційні центри Яремчанщини П.1.3.3. Школа гідів П.1.3.4. Яскрава Яремчанщина П.1.4. Територія дружня до родини та дітей П.1.4.1. Садиби дружні до дитини Цільова група – родини з дітьми. Проекти з врощування бренду Яремчанщини у свідомість туристів з різних країн і регіонів України, формуючи репутацію території. П.1.4.2. Змістовне дозвілля П.1.5. Доступні краєвиди П.1.5.1. Оглядові майданчики, мультимедійний музей Татарова, панорамний ресторан Цільова група – туристи. Проекти підкреслять унікальність території та дозволять підтримувати бажання зробити світлини й поділитись з друзями, тим самим розповсюджуючи брендовану інформацію, створюючи інтерес до Яремчанщини. П.1.5.2. Мапи яремчанських краєвидів П.1.5.3. Оглядовий витяг на землях Карпатського НПП П.1.6. Всі сезони – калейдоскоп емоцій П.1.6.1. Яремчанщина спортивна Цільова група – туристи. Реалізація проектів дозволить закріпити в уяві споживача Яремчанщину як єдиний туристичний простір, що дарує емоції радості, натхнення, релаксу та пропонує відпочинок і омолодження. П.1.6.2. Яремчанщина піднесена П.1.6.3. Яремчанщина інтелектуальна П.1.6.4. Яремчанщина – територія краси та здоров’я Стратегічна ціль П.2. Яремчанщина зрозуміла й приваблива для інвестора Оперативні цілі Завдання Цільові групи П.2.1. Прозорі правила інвестування П.2.1.1. Положення про правила інвестування в об’єкти туристичної інфраструктури Цільова група – інвестори. Реалізація проектів дозволить демонструвати готовність території до співпраці з інвестором (внутрішніми та зовнішніми) відповідно до прозорих правил і процедур. Позиціонування території як надійного партнера, інвестиційно привабливої та вимагаючої шанобливого ставлення до природи та історичних надбань. П.2.1.2. Інституції з супроводження інвесторів П.2.2. Інвестиційні проекти та пропозиції П.2.2.1. Ініціація та конкурс інвестиційних проектів П.2.2.2. Підтримка етнографічної та культурної спадщини (Етнокультурний центр «Гражда») П.2.2.3. Умови для сімейного відпочинку (дитячий еко-майданчик «Еколенд») П.2.2.4. Розвиток ділового туризму (Конгрес-центр на 1000 осіб) П.2.3. Презентація інвестиційних можливостей П 2.3.1.Інвестиційний паспорт території П.2.3.2. Інвестиційний сайт «Invest in Yaremche» Напрям К. Комунікації Стратегічна ціль К.1. Унікальна пропозиція Яремчанщини – формування інформаційних продуктів Оперативні цілі Завдання К.1.1. Система К.1.1.1. Система формування й розповсюдження ключового 
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ключових повідомлень для основних цільових груп маркетингового повідомлення К.1.1.2. Процедури періодичних досліджень потреб потенційних інвесторів, туристів, мешканців К.1.2. Базові промоційні матеріали та продукти К.1.2.1. Система формування інформаційних і промоційних продуктів К.1.2.2. Розробка інформаційних і промоційних заходів, подій, продуктів Стратегічна ціль К.2. Ефективні інформаційні канали та комунікаційні кампанії Оперативні цілі Завдання К.2.1. Ефективні інформаційні канали впливу на цільові аудиторії К.2.1.1. Виважена інформаційна політика щодо залучення інвестицій К.2.1.2. Ефективна робота туристичних веб-ресурсів (веб-порталу / модуля веб-сайту міської ради) К.2.2. Комунікаційні кампанії для цільових груп і аудиторій К.2.2.1. Впровадження комунікаційної кампанії «Інвестуй у Яремчанщину» К.2.2.2. Реалізація комунікаційної кампанії «Яремчанщина туристична» Організаційне забезпечення маркетингу та брендингу території При формуванні стратегічних, оперативних цілей та завдань маркетингової стратегії враховано чинні місцеві нормативно-правові акти, а також практику розвитку туризму в Україні. Забезпечення управління маркетингом території передбачає поєднання зусиль представників органів місцевого самоврядування та бізнесу на основі формування або використання діючої інституції, однією із цілей якої буде активний маркетинг Яремчанщини.    
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9.2. Напрям П. Позиціонування В реаліях нашого часу розділ маркетингової стратегії з позиціонування території передбачає формування складових бренду, їх закріплення в просторі, інфраструктурна підтримка брендування території. Стратегічна ціль П.1. Сім перлин Яремчанщини – екологічно дружня, етнічно означена, емоційно наповнена територія Уся територія Яремчанщини розвивається та позиціонується як єдиний туристичний простір з високим рівнем надання усіх видів послуг. Основні складові туристичного бренду ґрунтуються на здоровому консерватизмі – збереженні традицій (етно), збереженні довкілля (еко), відтворення усього спектру найкращих емоцій (емоціо). Територія обіцяє та надає комфортні умови перебування, якісний сервіс в усіх галузях на засадах української гостинності у кожному населеному пункті – Яремче, Поляниці з Буковелем, Ворохті, Вороненко, Микуличині, Татарові та Яблуниці. В процесі забезпечення позиціонування території буде започатковано формування загальних для усієї Яремчанщини форматів, а також забезпечено збереження унікальних образів кожного населеного пункту. Оперативна ціль П.1.1. Гостинна, екологічно дружня, етнічно означена територія Традиційні для Яремчанщини гостинність і толерантність забезпечуватиметься через створення умов для впровадження технологій гостинності на всіх рівнях надання послуг. Буде впроваджено низку постійно діючих проектів, наприклад, «Школа гостинності», мета якого навчання технологіям гостинності надавачів послуг і усіх, хто бере участь у процесі надання туристичних послуг. Проекти за даною оперативною ціллю будуть реалізовуватись громадськими організаціями за підтримки міської ради. В Україні діють дві програми добровільної категоризації об’єктів розміщення як садиб зеленого туризму. Пропонується визначитися з однією із них та запровадити через поширення інформації, друкованої продукції, проведення тренінгів. «Українська гостинна садиба» має три усталені категорії, які позначаються відповідним знаком. Цей знак містить композицію із словосполучення українською «Українська гостинна садиба», англійською «Ukrainian guest house» та графічного символу, на якому зображена українська хатинка. Під хатинкою розміщено одну, дві або три квітки (ялинки), що відповідає рівню категорії туристичного продукту. Впроваджено такі категорії садиб: 
 Базова або категорія «Б» (найнижча) – садиба відповідає мінімальним вимогам, які встановлені до місць розміщення туристів і відпочивальників. 
 Перша категорія – садиба відповідає чинним мінімальним вимогам та вимогам, що стосуються озеленення території, паркування автотранспорту, мінімальних розмірів ліжок, площ санітарних приміщень та проходження навчань власниками садиб. 
 Друга категорія – садиба відповідає встановленим вимогам першої категорії та вимогам, які передбачають наявність світлової вивіски, окремого входу для гостей, дитячого майданчика, бані/сауни та доступу до Інтернету. 
 Третя (найвища) категорія – садиба відповідає вимогам другої категорії та вимогам, які передбачають наявність басейну, гаражу, телевізора у кожній кімнаті, телефону та холодильника, оздоблення місць відпочинку натуральними матеріалами, 100% одно- та двомісних кімнат, цілодобове гаряче та холодне водопостачання. Програма екологічної сертифікації для сільського туризму «Зелена садиба», розроблена і запроваджена Спілкою сприяння розвитку сільського туризму та громадським науково-природоохоронним центром «Незалежна служба екологічної безпеки». Ця програма передбачає надання сертифікату тим туристичним садибам, які відповідають певному переліку критеріїв. Така «екологічна» якість послуг сільського туризму важлива для екологічно орієнтованих туристів, а також громадських організацій, державних установ, що опікуються станом довкілля і можуть надавати маркованим садибам підтримку. 
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Безумовним елементом толерантності є харчова толерантність, яка має враховувати сучасні різноманітні тенденції у харчуванні та традиції здорового способу життя. Завдання Опис Виконавці Терміни виконання П.1.1.1. Школа гостинності Постійно діючий проект, який у формі тренінгів, он-лайн навчання, листівок, інших форм поширення інформації, надаватиме яремчанам інформацію щодо сучасних тенденцій просування своїх туристичних послуг. Буде розроблено курси для власників садиб зеленого туризму з етики зеленого туризму, технологій гостинності. Надано інформацію щодо оформлення своїх промоційних продуктів, як от інтернет-сторінок, з максимальним урахуванням потреб гостей (можливості перебування тварин, автомобільний транспорт). Обов’язковим елементом яремчанської гостинності має стати ознайомлення гостей із еко-правилами на території садиб і в довкіллі. Для школярів може бути реалізований проект «Кодекс екологічної поведінки». 
  

П.1.1.2. Внутрішня добровільна категоризація засобів розміщення Конкуренція на ринку туристичних послуг, дослідження потреб й вподобань клієнтів зумовлює необхідність деталізованого визначення пропонованих туристичних послуг, їх обсягу, стандарту технічного оснащення об'єкта та якості обслуговування. На території громади буде впроваджено внутрішня категоризація об’єктів розміщення на основі прозорих, зрозумілих правил визначення класу помешкання у відповідності до сучасних стандартів та культурних традицій. Купівля послуги, яка визначена знаком якості й надана Всеукраїнською спілкою сприяння розвитку сільського зеленого туризму, а також існування відповідальної інституції дає клієнтові відчуття безпеки. Категоризація засобів розміщення здійснюється добровільно. 
  

П.1.1.3. Територія здорового харчування Розмаїта і багата гуцульська кухня максимально наближена до органічного харчування. Яремчанська кухня має стати толерантною кухнею. Втіленням найкращих традицій гуцульської кухні є колиби, які також мають набувати нового звучання в примноженні, урізноманітненні кращих кулінарних традицій. Для усіх мешканців, які надають послуги з харчування, планується впровадити тренінги, конкурси з використання рецептів автентичної кухні. Передбачається за домовленістю із освітніми закладами організувати постійно діючі курси «гуцульська кухня», до реалізації яких можуть бути залучені громадські організації та ресурси донорських організацій. Пропонується зібрати та видати збірку рецептів старовинної гуцульської кухні, на основі якої може бути розроблена ціла низка варіантів сувенірної продукції. Постійним явищем будуть фестивалі їжі, які буде організовано циклічно з урахуванням місцевих особливостей. 

  

П.1.1.4. Зелені проекти Карпатського НПП Частиною програми розширення туристичного сезону будуть «весняні та осінні» проекти Карпатського НПП спільно з вищими навчальними   
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закладами Івано-Франківської області з організації еко-десантів. Також це буде он-лайн розробка та обговорення правил поводження в парку, організація та участь містян та громадських активістів у висадці дерев, облаштуванні маршрутів. Протягом найближчих років Карпатського НПП може бути організовано розплідник автентичних для території Яремчанщини рослин, який сам по собі може бути об’єктом туризму а також готувати посадковий матеріал для промоційних акцій. Оперативна ціль П.1.2. Доступна територія Важливою складовою доступності буде створення умов для покращення логістики – лобіювання на державному рівні комфортних умов доїзду до території Яремчанщини різними видами транспорту, включення станцій на території Яремчанщини до графіків руху потягів, а також організація зручного сполучення між населеними пунктами. Усі готелі, зелені садиби на території Яремчанщини мають бути забезпечені та надавати інформацією про найбільш зручні транспортні маршрути для туристів. Завдання Опис Виконавці Терміни виконання П.1.2.1. Зручна логістика Передбачається що до Стратегії розвитку туризму на території Яремчанщини будуть внесені зміни в частині розвитку внутрішньої логістики – організація більш доступного сполучення між населеними пунктами Яремчанської міської ради. Також забезпечено організацію станцій прокату авто та створення комфортних умов пересування для гостей стане важливою складовою доступності території. Цей процес буде підтриманий відповідною інформацією. 
  

П.1.2.2. Мобільна Яремчанщина Передбачається, що завдяки органічному поєднанню заходів у різних населених пунктах поступово буде сформовано єдиний туристичний простір, в якому легко пересуватися та постійно отримувати нові враження. З метою забезпечення мобільності туриста на постійній основі буде організовано роботу з перевізниками та Івано-Франківською ОДА щодо складання та дотримання зручного для туристів розкладу для пересування територією Яремчанщини. Доповнення такому розкладу складатимуть «Лояльне Таксі» за більш прийнятними для туриста цінами та відповідним обслуговуванням. Також буде організовано велостанції для оренди велосипедів в літній період. Може бути розроблена та впроваджена Картка транзитного туриста, «Вело, Байк Яремче», реалізовано проект «Вело-скрізь». 

  

 Оперативна ціль П.1.3. Зрозумілий та безпечний для пізнання, екологічно означений простір Для кожного гостя через створення та розвиток інформаційних центрів у місцях прибуття туристів буде забезпечено доступ до інформації про територію. Буде забезпечено коректне означення туристичних об’єктів на території усієї Яремчанщини. Для усіх туристичних об’єктів розроблено відповідні види означення в єдиному фірмовому стилі території. Проведено маркування усіх туристичних стежок із зазначенням складності та тривалості маршрутів. 
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Для території усієї Яремчанщини виготовлено та забезпечено поширення туристичних мап різноманітного змісту. Завдання Опис Виконавці Терміни виконання П.1.3.1. Яремчанщина відкрита гостям Яремчанщина розвиває еко туризм та пропонує у відкритому доступі різні його види: активний, пригодницький, сільський, краєзнавчий, відпочинковий та ін., за умови, що особа, яка бере участь в екологічному турі, свідомо не втручається у природні екосистеми, поважаючи середовище й культуру місцевого населення. Розробка туристичних продуктів та їх системна промоція відбуватиметься за тісної співпраці туроператорів із Карпатським НПП. Усі маршрути в межах Яремчанщини мають бути означені як «ЕКО». Туроператори готують, погоджують із Карпатським НПП та забезпечують дотримання туристами правил поводження на маршрутах. Для всіх маршрутів виготовляється відповідний буклет-інструкція, з якою знайомлять туристів. Бізнес взаємодіє із Карпатським НПП з приводу органічного маркування маршрутів, спільно визначають формат означень з використанням фірмового стилю території. Пропонуються подорожі до природних територій, що здійснюються порівняно невеликими групами. Також буде забезпечено поширення інформації про можливості розважальних центрів у вечірній час. 

  

П.1.3.2. Інформаційні центри Яремчанщини На базі Центру надання адміністративних послуг буде зорганізовано можливість отримання інформації про Яремчанщину, можливості розміщення та усі програми оздоровлення та відпочинку. Для цього уповноважений орган (центр, відділ) збиратиме, систематизуватиме інформацію за програмами: Яремчанщина спортивна, Яремчанщина фестивальна, Яремчанщина духовна, Яремчанщина інтелектуальна, Яремчанщина прекрасна (краса та здоров’я). Яремчанщина ЕКОлогічна. Спеціальні біл-борди, розміщені біля вокзалів, уздовж основної траси повідомляють про наявність діючих інформаційних центрів. Облаштування інформаційних біл-бордів з мапою регіону біля громадських установ. Облаштування двомовних написів назв вулиць. 

  

П.1.3.3. Школа гідів Яремчанська міська рада розробляє та впроваджує концепцію організації екскурсійної діяльності на території міської ради. На базі Карпатського НПП постійно діє школа гідів та забезпечує роботу з екскурсоводами з приводу безпечної організації екскурсій, обов’язкове інформування щодо поводження на території парку. Екскурсоводи отримують навички за програмою: - Змістовне наповнення екскурсій: пам’ятки природи, автентичні флора і фауна, архітектура, культурні особливості місцевого населення. - Безпечна організація екскурсій: навички 
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орієнтування, поводження в горах. Надання першої медичної допомоги. Дії в екстремальних ситуаціях. - Психологія спілкування: особливості роботи з різними віковими групами. П.1.3.4. Яскрава Яремчанщина Одним з важливих елементів організації безпечного середовища є проекти з освітлення міського, селищного, сільського простору. Цей «Лайт проект» планується реалізувати разом із містянами, залучаючи їх до участі у акції «зроби свою вулицю яскравою». В усіх населених пунктах Яремчанщини органи місцевого самоврядування забезпечують технічну можливість встановлення світильників, а яремчани беруть у участь у підключені та забезпеченні освітлення вулиць. 
  

 Оперативна ціль П.1.4. Територія дружня до родини та дітей Такий фокус позиціонування накладає особливу відповідальність, оскільки територія Яремчанщини має бути не тільки безпечна, а й відповідним чином облаштована для перебування дітей. Усі населені пункти Яремчанщини будуть пристосовані для відпочинку родин із дітьми. Створені просторові умови: тротуари, освітлення, забезпечено змістовне наповнення відповідними подіями. Саме такий аспект позиціонування буде активно пропонуватися як інформаційний продукт: 
 Заняття спортом під орудою найдосвідченіших інструкторів. 
 Схили безпечні та захищені від негативних зовнішніх впливів. 
 Діють школи для початківців за відповідним графіком. Завдання Опис Виконавці Терміни виконання П.1.4.1. Садиби дружні до дитини Особлива увага в процесі категоризації садиб приділятиметься напряму створення просторів, дружніх до дітей. Буде додатково визначено перелік вимог до таких садиб та забезпечено активну підготовку Агро садиб до прийому родин із дітьми.   П.1.4.2. Змістовне дозвілля В громаді буде забезпечено підготовку аніматорів, та організацію просторів для дітей на території місцевих клубів або навчальних закладів, інформаційні блоки для об’єктів розміщення.     Оперативна ціль П.1.5. Доступні краєвиди Одним з найпривабливіших елементів бренду Яремчанщини є гірські краєвиди. Для початку важливим елементом промоції можуть бути мапи найкращих краєвидів Яремчанщини, найкращих місць для захопливих світлин. З часом можуть розвиватися мережі оглядових майданчиків на визначених туристичних маршрутах, малі архітектурні форми у міському середовищі, оглядові витяги. Цей комплекс заходів з часом сприятиме розвиткові естетичного напряму, проведенню різноманітних фестивалів творчого спрямування. Завдання Опис Виконавці Терміни виконання П.1.5.1. Оглядові майданчики, мультимедійний музей Татарова та панорамний ресторан Співпраця органів місцевого самоврядування територій, бізнесу з Карпатським НПП дозволить спланувати, отримати погодження та підготувати інвестиційні пропозиції з будівництва визначених об’єктів. Проекти можуть бути реалізовані на засадах державно-приватного партнерства.   П.1.5.2. Мапи На основі знань яремчанських краєзнавців буде   



46 

яремчанських краєвидів сформовано базу даних про унікальні краєвиди у різні пори року та підготовлено до публікування. Така візуальна інформація дасть основу для розробки широкого спектру запрошуючих світлин і сувенірних листівок. П.1.5.3. Оглядовий витяг на землях Карпатського НПП При мінімальній шкоді довкіллю з Карпатським НПП в якості партнера, буде збудовано оглядовий майданчик з витягом, під’їзні шляхи, організовано прокат гірських велосипедів для екстремалів.   П.1.5.4. Ротонди незабутніх краєвидів. На території кожного населеного пункту  в місцях знаходження найкращих краєвидів облаштовуються ротонди -  малі архітектурні форми, облаштовані місцями для сидіння . які дають змогу спостерігати за природою  там, де цьому не заважають урбаністичні ландшафти.   Оперативна ціль П.1.6. Всі сезони – калейдоскоп емоцій Буде складено та постійно підтримуватиметься у актуальному стані єдиний календар подій, до якого увійдуть усі спортивні, фестивальні, культурні, конференційні, конкурсні події протягом усього календарного року. Як координатор, відділ культури Яремчанської міської ради, забезпечуватиме взаємодію сільських та селищної ради, суб’єктів господарювання, громадських організацій в частині визначення часу проведення заходів. Це один із найбільш трудомістких напрямів діяльності, оскільки мова йде про динамічні процеси та постійні зміни. Він вимагає співпраці значної кількості організацій та взаємодії усіх відділів Яремчанської міської ради. Календар складається в кінці кожного календарного року та оновлюється щоквартально. Завдання Опис Виконавці Терміни виконання П.1.6.1. Яремчанщина спортивна Передбачається за допомогою органів місцевого самоврядування та підприємців організувати та зробити постійними спортивні змагання для гостей, у тому числі родин із дітьми, які можуть бути організовані на базі місцевих освітніх закладів, розвиток яких може бути забезпечений через спрямування уваги на їх подальше становлення як закладів, розташованих у гірській місцевості з наголосом на розвиток спортивної складової. Яремчанщина має досвід організації фестивалів для дітей, які можуть стати обов’язковими елементами в організації відпочинку. Живий театр – кожного вихідного працює екстремальний театр на відкритому повітрі, в якому головні актори – інструктори-професіонали, що показують вистави зі складними елементами. При бажанні досвідчені райдери теж можуть доєднатись попередньо заявивши про себе. Буде забезпечено організацію тематичних квестів різної складності. 

  

П.1.6.2. Яремчанщина піднесена Усі заходи, спрямовані на розвиток духовності, мистецтва будуть складати основу такої програми, як діючі фестивалі та конкурси, так і такі, які можуть бути започатковані з використанням досвіду та інтересів громади. На основі співпраці з творчими спілками розвиватиметься потужна культурна складова: «Яремчанські пленери», конкурси художників та скульпторів, у тому числі, снігових скульптур. 
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Разом зі спілкою художників організовано конкурс «Яремчанський імпресіонізм» – емоції в фарбах: весна, літо, зима, осінь. Подовжено традицію музичних фестивалів, які є чудовим емоційним інформаційним приводом: саксофон, етно, акапелла. Важливою складовою будуть Етно фестивалі: «Розколяда», «Жива Ватра». Весільний туризм – весілля в Етно стилі. П.1.6.3. Яремчаншина інтелектуальна Конференційний туризм: основним фундатором конференцій, започаткованих яремчанами, може виступати Карпатський НПП та забезпечувати проведення фахових зібрань переважно у міжсезоння. Важливою складовою організації конференційного туризму може бути співпраця із донорськими організаціями, особливо тими, діяльність яких спрямована на зміни клімату.  
  

П.1.6.4. Яремчанщина – територія краси та здоров’я Позиціонування території як такої, що розташована в екологічно чистому місці, сприяє просуванню ідей здорового способу життя, краси та здоров’я. Організація показів спортивного одягу, обладнання може бути реалізовано разом із українськими виробниками: Спорт-Фешн. Разом з місцевими виробниками одягу стилістами буде започатковано покази одягу задля підкреслення Етно складової. Крім того тури краси: «Гостинні полонини», «Пізнавання себе. Йога-тури в гори». 
  

 Стратегічна ціль П.2. Яремчанщина зрозуміла й приваблива для інвестора Яремчанська міська рада розвиватиметься гармонійно, відповідно до заявленої концепції екологічно дружньої, етнічно означеної території, що має бути закріплено у антропогенно зміненій (урбанізованій) частині території. Оскільки основний обсяг інвестицій залучатиметься у будівництво місць розміщення, розважальні комплекси та інфраструктуру туризму, пропонується здійснювати інвестування відповідно до положення про інвестування та Рішення Яремчанської міської ради від 30.11.2017 року №281-18/2017 про Програму розробки (оновлення) містобудівної документації Яремчанської міської ради на період 2018-2022 рр. Оперативна ціль П.2.1. Прозорі правила інвестування До складу Яремчанської міської ради входить 7 населених пунктів. Всі вони забезпечені генеральними планами, розробленими та затвердженими не пізніше 2002 року. Однак, через інтенсивний розвиток населених пунктів, зміни в законодавстві України, діючі генеральні плани потребують оновлення. Проведено коригування генерального плану с. Татарів та проходить процедура його обговорення й затвердження. Проводяться роботи з коригування генеральних планів смт. Ворохта та с. Микуличин. Розроблено та затверджено проект зонування території м. Яремче. Процедуру затвердження проходить проект зонування території с. Татарів. Прийнято рішення про внесення змін в діючу містобудівну документацію м. Яремче. При цьому існуючий підхід до формування архітектурного ландшафту Яремчанщини не сприяє збереженню природної унікальності населених пунктів, руйнує основну принаду краю – доступ до гірських краєвидів. Завдання Опис Виконавці Терміни виконання П.2.1.1. Положення Позиціонування Яремчанщини як доступної   
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про правила інвестування в об’єкти туристичної інфраструктури території для туриста означає не тільки зручне транспортне сполучення та ціновий сегмент, а й можливість милуватись гірськими краєвидами не лише з підйомників. Наразі відбувається досить хаотична забудова приватними інвесторами об’єктів туристичної інфраструктури без будь-якого концептуального архітектурного рішення розвитку регіону. Так, на території Поляницької сільської ради, архітектурний образ території курорту «Буковель» сильно змінюється на користь 4-5 поверхових готелів, які концептуально не пов’язані між собою і в конкуренції за вид з вікна з’являються монолітні євро-будинки, що не підтримує етнічно означену територію Гуцульщини. Гірська туристична територія – зона, в якій, за свідченням архітекторів, працювати непросто. Повинні бути розроблені вимоги до інвестора, забудовника, який виявить бажання інвестувати в будь-яку споруду або реконструкцію будівлі. На гірських теренах можлива лише точкова забудова. Але навіть в цьому випадку потрібен спеціальний проект, що враховує всі нюанси навколишнього середовища. Перш за все, потрібно витримувати поверховість, будувати об’єкти туристичної інфраструктури не порушуючи стилістики сусідніх будівель. Для врегулювання відносин між міською владою та інвесторами пропонується розробити положення, яке сприятиме збереженню основних переваг території та їх подальший розвиток. Це Положення визначає принципи та організаційні засади залучення коштів фізичних та юридичних осіб у будівництво об’єктів туристичної інфраструктури, соціально-культурної, соціально-побутової сфер, житла та інженерних мереж на території Яремчанської міської ради. П.2.1.2. Інституції з супроводження інвесторів На конкурсних засадах буде визначено організацію (або визначено підрозділ Яремчанської міської ради, який відповідно до положення), забезпечуватиме супроводження інвестиційних процесів. На підставі зібраних даних буде підготовлено інвестиційний портфель з відповідними пропозиціями. Організацією буде забезпечено постійне поширення такої інформації. Інвестори, незалежно від статусу, отримуватимуть супроводження в процесі   проходження дозвільних процедур. 
  

Оперативна ціль П.2.2. Інвестиційні проекти та пропозиції Територія, що активно розвиває туристичну інфраструктуру має вести активний пошук інвесторів задля ефективної реалізації конкурентоспроможної політики. Світовий досвід показує, що лише розбудова сучасних об’єктів туристичної інфраструктури дозволить території конкурувати в іншими за туриста. Для цього має бути сформовано банк проектів території для ефективної комунікації в подальшому. Завдання Опис Виконавці Терміни виконання П.2.2.1. Ініціація та конкурс інвестиційних проектів Оскільки в умовах Карпатського НПП антропогенне навантаження на територію має визначатися відповідно до її зонування, з метою ефективного використання ресурсів, необхідно   
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проводити конкурс інвестиційних проектів, відповідно до потреб комплексного розвитку території як багатофункціонального цілорічного курорту. Фінансування проектів можна здійснювати на засадах державно-приватного партнерства, залученні кредитних ресурсів та коштів донорських організацій. П.2.2.2. Підтримка етнографічної та культурної спадщини (створення Етнокультурного центру «Гражда») Проекти мають бути спрямовані на популяризацію етнографічної та культурної спадщини Яремчанщини через створення нових атракційних об’єктів для залучення більшої кількості туристів та збільшення тривалості їх перебування в усі сезони року. Проект створення Етнокультурного центру «Гражда» передбачає біля еко-туристичного візит-центру передбачається будівництво гуцульської хати-гражди, розвиток етно-селища, створення інтерактивного музейної експозиції, організація та проведення майстер-класів традиційних гуцульських ремесл (писанкарство, вишивка, кераміка, ковальство, місцева кухня (банош, сири та ін.). Також передбачається створення інтерактивної виставки у відремонтованому вході до діючого візит-центру Карпатського НПП (інформація про місцеві туристичні продукти). 

  

П.2.2.3. Умови для сімейного відпочинку (дитячий еко-майданчик «Еколенд») З метою затримати туристів – сім’ї з дітьми в регіоні потрібно створити нові атракції для активного пізнавального дитячого відпочинку на лоні природи. Всі конструкції та елементи виготовлені з природних матеріалів (в основному дерева): фігури тварин, казкових героїв; ігрові елементи; босоногі стежки для дітей; гойдалки різного типу; стенди з отворами для фотографування. Концепція Еколенду має забезпечити подовження туристичного сезону – тобто бути затребуваною у весняно-осінній період. 
  

П.2.2.4. Розвиток ділового туризму (Конгрес-центр на 1000 осіб) Територія Яремчанщини розвиватиме конференційний туризм для подовження туристичного сезону. Однією з важливих складових є збільшення потенціалу території в даному напрямі, а саме: будівництво багатофункціонального конференц-центру.   Оперативна ціль П.2.3. Презентація інвестиційних можливостей Яремчанщини Сучасні методи комунікації дозволяють представляти територію не лише під час особистого відвідання, а й віртуально. Для того, щоб реалізовувати свою інвестиційну діяльність з потенційними інвесторами територія має бути представлена в інформаційному просторі відповідним чином. Наявність інформаційного ресурсу та інвестиційного паспорту території дає можливість потенційному інвестору зрозуміти, що на нього чекають, знають як співпрацювати й мають, що запропонувати. Завдання Опис Виконавці Терміни виконання П.2.3.1. Інвестиційний паспорт території Яремчанська міська рада створює прозорі процедури інвестиційної діяльності та надає відповідний інформаційний супровід. Необхідно створити інвестиційний паспорт, в якому зібрати актуальну інформацію про умови ведення бізнесу та інвестування в територію та представити якісно описані земельні ділянки, об’єкти, які потребують інвестицій. Інвестиційний паспорт території оновлюється щорічно та 
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представляється під час візитів іноземних делегацій до Яремчанщини, під час ділових заходів інвестиційного спрямування та цільовим чином надсилається потенційним інвесторам, яких планується залучити. П.2.3.2. Інвестиційний сайт «Invest in Yaremche» Планується створення розділу на сайті або окремого сайту «Яремчанщина інвестиційна», наповненого якісним контентом з відповідним відтворенням англійською, польською, німецькою мовами. Мовна ознака напряму залежить від категорії інвесторів, яких планується залучати.      
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9.3. Напрям К. Комунікації Інформаційна політика Яремчанщини в національному і світовому просторі має відповідати потребам часу та бути представлена, у тому числі, іноземними мовами. Збільшення кількості інформаційних приводів, їх емоційне та змістовне насичення повинно привертати увагу ЗМІ та користувачів соціальних мереж. Сукупні результати досліджень підтвердили необхідність передбачити в межах маркетингової стратегії проекти щодо формування потужної якісної цілеспрямованої інформаційної політики території в інформаційному просторі. Планування заходів, завдяки яким Яремчанщина, як товар, стане доступною для цільових груп і аудиторій, відбуватиметься в постійному режимі. Проекти цього напряму передбачають формування системи поширення інформаційних продуктів для відповідних цільових груп, де найскладнішим є пошук інформаційних каналів прямого виходу на зовнішні цільові аудиторії. Мапа / модель ключових повідомлень Яремчанщини Позиціонування: Яремчанщина – екологічно дружня, етнічно означена, емоційно наповнена територія: найвищі гори та найкращі краєвиди, найяскравіші ватри та найширші полонини; наймогутніші праліси та найчистіші ріки; найстрімкіші схили та найсміливіші люди. Сім перлин, об’єднаних в єдине намисто, сім казкових містечок Яремчанщини (Яремче Татарів, Микуличин, Яблуниця, Вороненко, Ворохта та Поляниця з Буковелем), сім неповторних вражень у самому серці Карпат, кожне неповторне і самобутнє. Це територія для енергійних людей, де створені усі можливості для активного оздоровлення та пізнання, безпечного, змістовного, енергійного відпочинку.  Яремчанщина – це: Центр ділового та активного туризму в Українських Карпатах – територія для енергійних людей Територія, де кожен почувається як удома Територія безпечного, змістовного, цікавого відпочинку цілий рік Це можливо тому що: Це територія драйвових емоцій Яремчани – майстри дотику Гостинна територія Супер сучасна курортна територія, присмачена гуцульським колоритом, яка розвивається в гармонійному єднанні з природою та сповнена позитивних емоцій. Мешканці Яремчанщини цінують енергійність підприємливість, порядність. Не тільки санаторії та готелі, а й зелені садиби мешканців готові прийняти гостей. Яремчанщина приймає 12 фестивалів щороку. Яремчанщина ділова Толерантна громада Доступна територія Форуми та конференції створюють умови для спілкування фахівців, які готові до постійного навчання та вдосконалення. Спокійні, усміхнені мешканці сповідують принципи толерантності до гостей. Транспортно-логістична доступність приваблює туристів. Енергія, що приваблює інвесторів Територія гармонії та пізнання Дружня до родин з дітьми та дітей Відкритість влади та зрозумілі правила інвестування приваблюють. Яремчанщина щотижня приймає мистецькі прем’єри та спортивні події. Комфорт, забавки та дитячі емоції є пріоритетом сімейного відпочинку. Серце гуцульського краю Карпати – «Легені Європи» Безпечний для пізнання простір Тут оберігаються давні традиції, культура, легенди автентичні до Джерельно чисте повітря можливе завдяки лісовому Традиційно безпечний куточок України радо вітає на своїх 
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цієї території. масиву Карпат. теренах.  Яремчанщина – центр ділового та активного туризму в Українських Карпатах – територія для енергійних людей Ключова ідея повідомлень Зміст і характеристики повідомлень Територія драйвових емоцій Створена інфраструктура для широкого спектру зимових видів спорту на території Поляниці, Яблуниці, Ворохти. Інфраструктура для екстремальних літніх видів спорту: дельтапланеризм, гірські велосипеди, рафтинг, квадроцикли, пейнтбол. Навесні, восени та влітку пропонуються: рафтинг, дайвінг, треккінг, каноїнг, канатна переправа, лучний спорт, скелелазіння. Буковель — найбільший і найсучасніший гірськолижний курорт України, який знаходиться на висоті 850-1372 м над рівнем моря. У сезон на курорті функціонують 16 сучасних витягів з пропускною здатністю 34,7 тис. осіб / год. Деякі підйомники продовжують працювати після завершення високого сезону. Одночасно, комфортно на схилах курорту можуть кататись до 15 тис. осіб. Влітку Буковель пропонує: велопарк, екскурсії, пішохідні маршрути, рафтинг, велотури, квадротури, уроки скелелазіння, пейнтбол, екстрим-парк, «озеро Молодості». Також, здивує Перевернута хата – незвичайна архітектурна споруда. Якщо ви прагнете подолання себе, то найближчі гори в околицях с. Микуличина – г. Явірник-Горган (1467 м), г. Маковиця (985 м), г. Рокита Велика (1100 м). Особливістю Микуличина є безліч річок та струмків — Прут, Женець, Прутець Чемигівський, Хичка, Копчик та струмок Форещинка. Зовсісм неподалік – водоспади Капливець, Женецький. Ворохта є одним з основних центрів туризму Івано-Франківської області, як влітку, так і взимку. Висота 800-850 м над рівнем моря. Саме з Ворохти найкраще починати сходження на найвищу гору України Говерлу (2061 м). Гора «Піп Іван», що неподалік Говерли пропонує шанувальників лижного спорту 500 метрову трасу середнього рівня складності, декілька витягів. Біля бази «Авангард» та на р. Маківка працюють бугельні витяги. Ворохта – колишній відомий центр підготовки з зимових видів спорту та гірськолижний курорт в Карпатах. Тут є трампліни для стрибків, траси для біатлону, біговим лижам. Зіплайн – більш ніж 700-метровий спуск на шківі, підвішеному на кабелі. Село Яблуниця – територія для новачків і аматорів, пропонує 6 гірськолижних трас загальної протяжністю близько 4 кілометрів, перепад висот — 280 м; 8 бугельних витягів. Тут зручно вчитись кататись на лижах. Особливою популярністю серед відпочиваючих користуються маршрути: «На гору Маковиця» (8 км), «На полонину Явірник та г. Явірник-Горган»,«На гору Синячку та полонину Щівку»,«На г. Говерлу», «На г. Хомяк», «На г. Піп Іван», водний маршрут р. Прут (Ямнянський водний слалом, 2,5 км). Крім стаціонарних форм відпочинку існують автомобільний, пішохідний, водний, лижний туризм. Рекреаційні маршрути: м. Яремче – «Кам’янка» (5 км), «Наш друг – природа» (2 км), «Стежка Довбуша» (4 км). Ключова ідея повідомлень Зміст і характеристики повідомлень Яремчанщина ділова Умови для проведення конференцій протягом усього року – 22 готелі, що мають конференц зали від 60 до 250 осіб. Громадська організація «Асоціація Готельєрів Яремчанщини», яка об’єднує професіоналів готельної справи та створена, щоб покращити рівень надання туристичних послуг і збільшити кількість туристичних потоків до Яремчанського краю. У регіоні створено усі умови для швидкого та зручного старту у бізнесі. Вже 15 років працює Фонд підтримки підприємництва м. Яремче для створення належних умов розвитку малого підприємництва в регіоні, сприяння створенню нових робочих місць, підтримки інвестиційної активності та організації підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації кадрів для суб’єктів підприємницької діяльності. Територія вільного підприємництва, де створено привабливі умови для бізнесу. Станом на 01.01.2017 зареєстровано 424 юридичних та 1597 фізичних осіб-підприємців. В розрахунку на 10 тис. осіб населення склало 54 суб’єкти 
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підприємницької діяльності. Зайнятість населення може бути забезпечена через розвиток туристичного бізнесу. У Яремче діють відділення шести банків: «Хрещатик», «Ощадбанк», «Приватбанк», «Райффайзен Банк Аваль», «Укрсоцбанк» та «VAB Банк». Ключова ідея повідомлень Зміст і характеристики повідомлень Енергія, що приваблює інвесторів Ринок нерухомості є збалансованим за показниками «попит-пропозиція», що робить територію привабливою для інвестування. Такий інвестор як «Буковель» є лідером розвитку індустрії гостинності Яремчанщини, широко відомий у світі як надійний партнер. Капітальні інвестиції в Яремчанщині з розрахунку на одну особу на 50% більше ніж в середньому по Івано-Франківській області. Основними інвесторами залишаються нерезиденти з Польщі, Канади та Кіпру, на які припадає 95,1% іноземного капіталу. Найбільш інвестиційно привабливими для іноземних інвесторів є підприємства з тимчасового розміщення, організації харчування, будівельної діяльності, де зосереджено майже 96% іноземного капіталу. Ключова ідея повідомлень Зміст і характеристики повідомлень Серце гуцульського краю Місцева традиція зберігає безліч романтичних історій про українського Робін Гуда – Олексу Довбуша та його побратимів, що відображає місцева топоніміка – назви річок, скель, печер. Найбільш магічними місцями є водоспад «Пробій» на р. Прут, камінь та скелі Довбуша, унікальні відслонення на правому березі Прута, за якими можна відслідкувати тривалий процес формування Карпатських гір. Серед об’єктів сакрального характеру слід відзначити у Ворохті церкву Різдва Богородиці – пам'ятку гуцульської дерев'яної архітектури XVII ст., одновежову, муровану римо-католицьку капличку, побудовану в 1903-1904 рр. в неаполітанському стилі, арочні залізничні мости (віадуки) (XIX ст.). З кінця XIX ст. Ворохта розвивалася як спортивний та рекреаційний центр. Цьому сприяло прокладання через Ворохту влітку 1894 р. залізниці. У 1895 р. було збудовано кам'яний арковий міст. При загальній довжині 130 м проліт становить 65 м. Міст входить до переліку найдовших кам'яних мостів Європи та світу. В селищі Ворохта був заснований родинний колектив «Петровичі». Також, засновано й проживає гурти «Петрос» і «Джараб». Регіон Яремче — Мекка народно-прикладного мистецтва, де представлені не окремі його види, а практично всі. З умілих і працьовитих рук місцевих майстрів виходять писанки, різьблені, інкрустовані й випалені дерев'яні вази, шкатулки, тарілки, ложки, діжки, різноманітний керамічний посуд, куманці, кахлі, скульптурки, вишиті й ткані сорочки, рушники, килими й верети, ліжники, вироби з бісеру, металу й шкіри.  Яремчанщина – територія, де кожен почувається як удома Ключова ідея повідомлень Зміст і характеристики повідомлень Яремчани – майстри дотику Спа-відпочинок представлений спа-комплексами у Буковелі та Яремче, які використовують природні речовини для оздоровлення та омолодження. Територія пропонує стоматологічний туризм, при якому гармонійно поєднуються якісний відпочинок і відновлення чарівної посмішки. Територія Яремчанщини насичена культурними об’єктами. На території міської ради функціонує 21 заклад культури, в тому числі 12 бібліотек, 8 клубних установ та Яремчанська дитяча школа мистецтв. Діє 45 клубних формувань, з них 10 народних аматорських колективів. Зразки унікальної архітектури – традиційні дерев’яні садиби, унікальні споруди церков, в стилі, який більше ніде не зустрічається (гуцульський класицизм). Етно-шопінг на місцевих етно-ринках. Усі містяни активно долучаються до програми «Чисте місто», яка діє з 2011 р. Сотні волонтерів восени 2014 р. зібрали 12 тис. пакетів зі сміттям. 
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Ключова ідея повідомлень Зміст і характеристики повідомлень Толерантна громада Втіленням найкращих традицій гуцульської кухні є колиби – невеликі ресторани, самобутні, самобутні дерев’яні будівлі побудовані у гуцульському стилі. Доторкнуться найпотаємніших струн душі гуцульські мелодії «троїстих музик» – тріо: цимбали, скрипка і бубен. А найголовніше – це гуцули щирі та гостинні господарі. Унікальна гастрономія з використанням місцевих продуктів. Толерантна, гостинна громада, яка має глибокі традиції гостинності. Ключова ідея повідомлень Зміст і характеристики повідомлень Територія гармонії та пізнання Цікаві краєвиди пропонує найдовше село Микуличин, що розвивалося як кліматичний курорт. Власниками розкішних вілл були мешканці Коломиї, Львова, Відня. Вулички села більше схожі на струмки, які стікають з гір. Старовинна пам’ятка архітектури – церква Святої Трійці (1868 р.) – унікальна, ні на що не схожа споруда допоможе більше дізнатися про духовний світ місцевих жителів. База відпочинку «Карпати», Санаторії «Водоспад», «Яремче» (Яремче), «Кремінці» (Татарів), «Гірське повітря», «Смерічка» (Ворохта), лікувально-оздоровчі комплекси «Гірський», «Гуцульщина» (Яремче), бази та будинки відпочинку «Горгани», «Едельвейс», «Карпати», «Легенда» (Яремче), «Нафтовик» (Яблуниця) та інші. На території Яремчанщини виявлено 5 джерел столово-мінеральних вод різного хімічного складу, дебету й лікувальних властивостей. Видовищний Яблуницький перевал розділяє Закарпатську та Івано-Франківськоу області. Беззаперечна перевага Яблуниці – її висота, а отже, неймовірної краси панорами. Цікавинки: церква Успіння Пресвятої-Богородиці XVIII ст. та Храм св. Василя Великого, Яблунецький перевал, Карпатський НПП, велосипедний маршрут «Яблунецьке видноколо». На території Яремчанщини є 3 водоспади. Найбільшим водоспадом на р. Прут є «Гук» біля селища Микуличин, а також каскадний водоспад «Пробій», на р. Прутець Чеміговський спадає водоспад «Капливець» неподалік Микуличина. Назва села Татарів нагадує про великий напад татар на село (до цього Прутець і Белзець). Розвиток села почався після побудови залізниці, яка і зараз доставляє гостей до курортної місцини. Татарів визнано бальнеологічним низькогірним курортом, де лікують туберкульоз та інші легеневі хвороби. У селі побудована у традиційному гуцульському стилі церква св. Дмитрія (XVII ст.) разом з дзвіницею. Татарів – зручний стартовий пункт для любителів пішохідних та велосипедних мандрівок, зокрема на вершини карпатських масивів Горган та Чорногори, полонини Ліснів, Куніклива, Погар, Хом’як, Синяк та інші. Татарів це цілорічний курорт, який пропонує туристам розваги залежно від сезону. Взимку туристи часто обирають Татарів, звідки до гірськолижного курорту «Буковель» близько 10 км, а до підйомників Яблуниці і Ворохти і того ближче. Влітку, відпочинок в Татарові можна урізноманітнити походами в гори, пішими і вело екскурсіями, збиранням грибів та ягід. Серед найбільш відвідуваних та цікавих місць виділяються Водоспад Женецький Гук (900 м над рівнем моря) та церква святого Дмитрія Солунського XVII ст. Ключова ідея повідомлень Зміст і характеристики повідомлень Яремчанські Карпати – «Легені Європи» Карпатський НПП з його «пралісами» ще називають «легенями Європи. Тут збереглися дерева яким більше 300 років. Біля Яремче на сорока гектарах зберігся буковий праліс. Парк охороняє ще кілька ділянок – під Микуличином – ялицевий праліс, біля підніжжя Говерли – смерековий. Рослинний світ Карпатського НПП надзвичайно багатий і різноманітний і нараховує 1105 видів, що становить 54,9% всієї флори Українських Карпат. Тут зареєстровано 95 видів, що занесено до Червоної книги України 
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Тваринний світ Карпатського НПП представлений: із дрібних ссавців поширені: бурозубки мала, звичайна та альпійська; кутори мала та велика; миші хатня і жовтогорла, полівки темна, Шермана снігова; з гризунів – білка звичайна з чорно-коричневим аж до чорного забарвленням хутра, вовчки сірий, лісовий та горішниковий; з парнокопитних: олень благородний, козуля, кабан дикий. Інколи вдається побачити і володаря карпатських гір – ведмедя бурого. Також тут трапляються куниці лісова і кам'яна, борсук, вовк, кіт лісовий, рись, видра та горностай. Загалом фауністичне різноманіття представляють 48 видів ссавців, 110 – птахів, 11 – риб, 10 – земноводних, 6 – плазунів.  Яремчанщина – територія, де кожен почувається як удома Ключова ідея повідомлень Зміст і характеристики повідомлень Гостинна територія Найближчі заклади вищої та спеціальної освіти знаходяться у Івано-Франківську та обласних центрах сусідніх областей. Зокрема з туризму є 9 закладів в Івано-Франківській області, загальною щорічною кількістю майже 900 місць. Музеї в Яремчанщини: • Музей «Українська старовина» (м. Яремче) • Музей екології та етнографії Карпатського краю (м. Яремче) • Музей митрополита Андрея Шептицького (присілок Дора) • Музейна колекція «Арійська традиція Гуцулії» у Микуличині • Екотуристичний візит-центр в м. Яремче (територія Карпатського НПП) Пам’ятки архітектури Яремчанського регіону: • Церква архистратига Михаїла 1844 р. — Яремче, вул. Кам'янка, 32 • Монастир Св. пророка Іллі студійського уставу, заснований 1935 р. — м. Яремче, вул. Свободи • Церква Св. апостолів Петра й Павла — м. Яремче, вул. Кам'янка (монастир Місійного згромадження Св. Андрія) • Церква Успення Богородиці (ХІХ ст.) • Церква Йоана Милостивого з дзвіницею (XVIII ст.) — Яремче, вул. Ковпака, 2 • Церква Різдва Богородиці (ХVІІ-XVIII ст.) — смт. Ворохта, вул. Довбуша, 1 • Церква Петра і Павла (1930-ті роки ХХ ст.) — смт. Ворохта • Дмитрівська церква з дзвіницею (XVIII ст.) — с. Татарів • Церква Святої Трійці (1863 р.) з дзвіницею (XVIII ст.) — с. Микуличин Протягом року у на Яремчанщині відбувається більш ніж 20 великих музичних, театральних, культурних, спортивних, а також кінофестивалів. Численні літні фестивалі представляють музику на різні смаки. Ви можете відвідати Міжнародний фестиваль року, джазової музики, фестиваль хіп-хопу, концерт симфонічного оркестру під відкритим небом. На території Яремчанщини функціонує 95 готелів та 604 садиби на 14235 місць. Ключова ідея повідомлень Зміст і характеристики повідомлень Доступна територія Основні автомобільні шляхи, які проходять територією Яремчанщини: Національна автомобільна дорога Мукачеве-Рахів-Богородчани-Івано-Франківськ-Рогатин-Бібрка-Львів (№ Н-09, протяжність 435,1 км); Регіональна автомобільна дорога Татарів-Косів-Коломия-Борщів-Кам'янець-Подільський (№ Р-24, протяжність 246,9 км). Довжина автодоріг на території міської ради: загальнодержавного значення – 35 км, обласного значення — 25 км, внутрішнього значення — 220 км. Через Яремче проходить залізниця Львів-Івано-Франківськ-Рахів з відгалуженням у Делятині в бік Коломиї та Чернівців. Залізничні вокзали: м. Яремче, с. Микуличин, с. Татарів, смт. Ворохта. Залізничні зупинки: с. Дора, с. Ямна, с. Вороненко. Щоденні пасажирські поїзди: «Гуцульщина» сполученням Київ-Рахів-Київ; Львів-Рахів-Львів. Приміські поїзди: Ворохта-Коломия-Ворохта; Яремче-Івано-Франківськ-Яремче; Коломия-Рахів-Коломия; Івано-Франківськ-Рахів-Івано-Франківськ. В Івано-Франківській області розташовано п’ять летовищ та аеропортів; аеропорт у Івано-Франківську та чотири аеропорти місцевого значення у містах Коломия, Косів, Снятин, Городенка. В регіоні є два вертолітних майданчики: у Буковелі та на спортивно-оздоровчій базі «Авангард» у Ворохті. 
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Площа приміщення аеропорту у Івано-Франківську — 16587,4 кв. м. Аеропорт має одну злітно-посадкову смугу зі штучним покриттям розміром 2500х44 м, один пасажирський термінал. Максимальний обсяг пасажиропотоку становить 150 осіб на годину на приліт та стільки ж на виліт. Автостанції: м. Яремче, с. Микуличин, смт. Ворохта. Автобусні зупинки: с. Татарів, с. Яблуниця, с. Поляниця, с. Ямна, с. Дора. Приміські автобуси на Буковель, Поляницю, Яблуницю, Микуличин, Ворохту, Яремче курсують з автовокзалу м. Івано-Франківськ. В м. Яремче та регіоні працюють Інтернет-провайдери: Life – безпровідний, мобільний інтернет. Укртелеком – провідний інтернет. Тримоб – безпровідний мобільний інтернет. Інтертелеком – безпровідний мобільний, 3G Інтернет стандарту CDMA. На території Яремчанської міської ради функціонують інформаційні центри: Екотуристичний візит-центр у м. Яремче, Туристично-інформаційний центр в с. Татарів, Агентство туристичної інформації «Оберіг» у смт. Ворохта. На території Карпатського НПП працює Еко-туристичний візит-центр з експонатами природних об’єктів та атрибутами традиційного гуцульського побуту (м. Яремче). Функціонує дванадцять туристичних організацій: «Перлина Карпат», «Гуцульські мандри», «Карпати Travel», «Sun Day», «Файно Тур», «Гостинні Карпати», «Лігал Експерт Груп», «Гуцульські Карпати», «Яр-Карпати», «100 стежин», «Гуцульський край», «Легенди Карпат». Основними видами діяльності турагентів та туроператорів є організація пішохідних та автобусних екскурсій, кінних та велосипедних прогулянок, туристичних походів, трансфер та поселення. На залізничній станції Микуличин зупиняються приміські поїзди до Ворохти, Рахова, Франківська, Коломиї та Яремче. Частину приміських рейсів уже замінили сучасним дизель-поїздом Pesa з усіма зручностями. Поїзди далекого сполучення курсують до Львова, а також до Києва через Хмельницький-Вінницю. Ключова ідея повідомлень Зміст і характеристики повідомлень Дружня до родин з дітьми та дітей На території Яремчанської міської ради функціонують 6 дошкільних навчальних закладів в яких виховувалися 564 дитини. Підготовлені екскурсоводи. інфраструктура організації екскурсій для родин із дітьми. Дитячі санаторії «Прикарпатський», «Сніжинка» (м. Яремче), «Прут» (с. Татарів) та санаторій матері і дитини «Прикарпаття» (м. Яремче). У регіоні функціонує розвинена мережа спортивних споруд, дитячо-юнацьких спортивних шкіл та спортклубів, де вам запропонують секції для аматорів та можливості для занять професійним спортом. Ключова ідея повідомлень Зміст і характеристики повідомлень Безпечний для пізнання простір В місті Яремче окрім районної лікарні працює приватна клініка стоматології «Дентал Сервіс». На Буковелі діє мережа аптек, травматологічний стаціонар, що працює взимку, з можливістю автомобільного, авіа- та залізничного транспортування хворих і травмованих завдяки міжнародній приватній мережі швидкої медичної допомоги «Айболит». Екскурсійна логістика: добре означені туристичні маршрути. Комунікації з цільовими групами та аудиторіями Комунікація має бути адресною, тобто націленою на конкретні цільові аудиторії. Саме тому важливо використовувати ключові повідомлення, розроблені саме для відповідної аудиторії. При цьому, поведінка визначається як дія (або дії), яку повинні здійснити представники цільової аудиторії для того, щоб комунікаційна програма досягнула власних цілей. Цільові групи та аудиторії Опис Рекомендації щодо комунікації «Лідери Думок»: 
 Центральні органи влади; 
 керівники ОДА Визначаються значними можливостями впливу на громадську думку (передусім на «Населення»), оскільки до її складу входять ті, хто набув значного авторитету серед громадськості. Підтримка ініціатив місцевої влади щодо розбудови туристичної інфраструктури та посилання промоції регіону з боку цієї цільової групи дозволить залучити нових 
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та депутати обласної ради; 
 представники бізнес асоціацій Представники аудиторії в своїй більшості є «медійними» особами, тобто їхня думка досить широко представлена в ЗМІ. Цільові аудиторії «Центральні органи влади» (Міністерство економіки, Офіс Національної інвестиційної ради при Президентові Україні та інші) мають великий потенціал для комунікації з бізнес-спільнотою, підтримка ними ініціатив місцевої влади здатна допомогти у поширенні ділової інформації. 

партнерів, оскільки ця аудиторія є вторинною для інших, тобто думка представників «Лідерів думок» безпосередньо впливає на ставлення представників інших цільових груп. Тому активне залучення «Лідерів думок» до комунікаційних кампаній є ключовим чинником успіху. Залученість до комунікації представників бізнес асоціацій надає додаткові комунікаційні можливості для поширення інформації.  Цільові групи та аудиторії Опис Рекомендації щодо комунікації «Бізнес»: 
 представники компаній – потенційних інвесторів в розвиток туристичної інфраструктури; 
 туристичні компанії та туристичні асоціації (Україна, місцеві); 
 компанії, що спеціалізуються на проведенні фестивалів, навчань, масових заходів; 
 власники ресторанів та готельних комплексів, МСБ (місцеві) 

Ступінь поінформованості, а отже і зацікавленості щодо питань комунікаційної кампанії у представників групи суттєво відрізняється, що має бути взяте до уваги під час планування комунікаційних інтервенцій. Представники бізнесу очікують повідомлення, які чітко пояснювали би конкретні вигоди, які отримає їхній бізнес в разі співпраці з владою. За більш активної співпраці між бізнесом та владою, цю аудиторію можна активувати та залучати до проектів у більшості з пріоритетних напрямів розвитку регіону. Для цільової аудиторії «Інвестори» слід розробити детальний план залучення інвестицій, який би включав перелік необхідних об’єктів туристичної інфраструктури з детальним обрахуванням вартості побудови таких об’єктів, потенційної кількості споживачів, розрахунком окупності. Слід визначити пріоритетні групи інвесторів (за географічною приналежністю, спеціалізацією бізнесу тощо). 

Для налагодження ефективної комунікації з бізнесом необхідно тісно співпрацювати з відповідними міністерствами, бізнес-асоціаціями. Інформація, що розповсюджується має бути адаптованою до потреб конкретної пріоритетної теми. Важливо пов’язувати залучення до спільних проектів і роботи з пріоритетними для регіону проблемами з можливими іміджевими перевагами та програмами з корпоративної соціальної відповідальності (середні та великі компанії). Слід активніше використовувати в комунікаційних кампаніях представників банків та інших фінансових інституцій. Банки та фінансові інституції у співпраці з міською радою можуть створити особливі умови для роботи, що призведе до збільшення інтересу бізнесу. Необхідно створити ефективну систему збирання та розповсюдження інформації щодо позитивних прикладів співпраці влади та бізнесу.  Цільові групи та аудиторії Опис Рекомендації щодо комунікації «Населення» - члени громади Надто загальна цільова аудиторія. Для її подальшої сегментації необхідні додаткові дослідження. В той же час можна висловити припущення, що для комунікаційних кампаній, націлених на залучення інвестицій та збільшення кількості туристів, можна очікувати позитивного ставлення від більшої частини членів громади. 
Представники громади мають отримувати не загальну інформацію, а повідомлення, які давали би їм розуміння щодо того, як те чи інше рішення влади впливатиме на їхнє повсякденне життя. Тому суттєво зростає важливість поширення інформації з конкретними позитивними прикладами. Ефективність різних джерел і каналів розповсюдження інформації може суттєво варіювати у розрізі різних груп населення, що відрізняються за рівнем освіти, добробуту, віком. 
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 Цільові групи та аудиторії Опис Рекомендації щодо комунікації «Зовнішня аудиторія»: 
 туристичні компанії та асоціації (закордонні); 
 об'єднання зарубіжних підприємців в Україні ЄБА, Американська торгова палата, Товариство польських підприємців); 
 міста-партнери та міста-побратими; 
 дипломатичні місії, дипломати; 
 українська діаспора; 
 зарубіжні медіа та блогери 

Представники цільових аудиторій «Туристичні компанії та туристичні асоціації», «Міста-партнери» та «Українська діаспора» по суті є вторинною цільовою аудиторією для потенційних туристів. Місцева влада не має відповідних комунікаційних каналів для безпосереднього впливу на первинну цільову аудиторію (потенційних відвідувачів з зарубіжних країн та міст України) на первинному етапі слід сфокусуватися саме на цих цільових аудиторіях. Необхідно проаналізувати з яких країн та міст туристи найчастіше відвідують Яремчанщину, де існує потенціал для збільшення потоку відвідувачів. Необхідно визначити і мови, якими слід готувати інформаційні продукти. Таку ж роль відіграють цільові аудиторії «Об'єднання зарубіжних підприємців в Україні» та «Дипломатичні місії» у комунікаційних кампаніях, націлених на потенційних інвесторів. 

Важливо вивчити позитивний досвід залучення інвесторів та туристів, що вже накопичено у інших містах України. Необхідно суттєво збільшити обсяг інформації та адаптувати її для потреб конкретного інвестора (з огляду на мову, сектор та конкретні потреби). Слід збільшувати кількість бізнес-контактів, представники регіону повинні брати участь у національних і міжнародних бізнес-подіях.  Цільові групи та аудиторії Опис Рекомендації щодо комунікації Засоби масової інформації (ЗМІ): 
 національні ЗМІ; 
 регіональні ЗМІ; 
 популярні дописувачі (блогери) Характеризуються середнім рівнем інтересу до пріоритетних тем для регіону, в той же час висвітлення здійснюється досить глибинно – не лише під кутом загальних знань, але й з поданням детальної та практичної інформації. Проте для цього необхідна актуалізація теми, тобто доведення журналістові, що дана тема вартує їхньої уваги. Привертає увага цільова аудиторія «Національні ЗМІ», яка може мати суттєвий вплив на «Населення», хоча часто виявляє значно меншу ініціативу у висвітленні пріоритетних для регіону питань. Особливу увагу варто звернути на цільову аудиторію «Популярні дописувачі (блогери)», адже ця аудиторія має спроможність бути технологічно розвинутою та може впливати на інші цільові аудиторії. 

Необхідна комбінація зусиль щодо допомоги журналістам у розбудові їхньої компетенції та налагодження ефективної системи постачання працівникам ЗМІ інформації про реалізовані ініціативи. Для посилення інтересу цільової аудиторії «Національні ЗМІ» варто визначити, яким чином висвітлення пріоритетних для Яремчанщини тем може мати національний характер. Варто звернути увагу та бути проактивними у комунікаційній співпраці з «Популярними дописувачами (блогерами)», адже ця аудиторія з часом зможе стати однією із найвпливовіших. Для розробки комунікаційних кампаній проводиться аналіз переваг основних видів інформаційних каналів: 
 Газети та журнали (своєчасний вихід на аудиторію; величезний тематичний вибір видань, висока ймовірність «попадання» в цільову аудиторію; можливість безкоштовних публікацій); 
 Телебачення, радіо (можливість за допомогою візуальних і звукових засобів сформувати у цільової аудиторії певне уявлення про місто; величезний охоплення аудиторії); 
 Інтернет (можливість багаторазового впливу на цільову аудиторію; велике охоплення аудиторії; можливість підтримувати зворотний зв'язок з цільовою аудиторією); 
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 Організація подій (наприклад, фестивалів), зв'язки з громадськістю, проведення круглих столів за участю влади та інвесторів (можливість прямого спілкування з цільовою аудиторією; велике охоплення аудиторії; оригінальність підходу, що робить інформацію привабливіше; опосередкованість інформації). Таблиця 8. Канали впливу на цільові аудиторії Цільові аудиторії Основні канали комунікації та інформаційні події «Лідери Думок» - Конференції, круглі столи та інші події; - Створення робочих груп для координації спільної комунікаційної діяльності; - Комунікація з залученням міжнародних організацій; - Підготовка письмових аналітичних матеріалів; - Міжособистісна комунікація. «Бізнес» - ЗМІ – ділові та галузеві; - Участь у заходах відповідної галузі (конференціях, виставках); - Організація спеціальних заходів для бізнесу; - Проведення бізнес-турів для різних категорій бізнесу (туристичні організації, компанії по проведенню тренінгів та конференц-сервісних); - Підготовка та поширення інформації про конкретні проекти; - Спільне планування та впровадження комунікаційних кампаній; - Проведення хакатонів для представників бізнесу, зокрема туристичного, «ІТ бізнесу». «Населення» - ЗМІ; - Спеціальні заходи для цільових аудиторій (наприклад, конкурси для молоді на кращий проект залучення туристів); - Інтернет-комунікація (веб-сайт і групи в соціальних мережах); - Підключення вторинних цільових аудиторій (місцеві органи влади, громадські організації) та лідерів думок; - Інформаційні матеріали: буклети, плакати, ліфлети. «Зовнішня аудиторія» - ЗМІ – ділові та галузеві; - Міжнародні туристичні веб-ресурси (Booking.com, TripAdvisor, Triposo); - Створення туристичного веб-ресурсу мовами потенційних туристів; - Створення веб-ресурсів для потенційних інвесторів; - Комунікація через проведення власних подій для зарубіжного бізнесу (конференцій, форумів), а також використання бізнес-подій, що проводяться іншими організаціями; - Комунікація через туристичних операторів, провайдерів туристичних послуг (готельні комплекси, тур-бюро, ресторани); - Випуск промоційних матеріалів різними мовами; - Комунікації через міжнародні організації, дипломатичні, консульські місії; - Комунікації через міжнародних та українських тревел блогерів про туристичну привабливість регіону. Засоби масової інформації - Прес-тури; - Прес-події (прес-конференції, брифінги); - Підготовка коментарів та інших матеріалів для преси; - Веб-ресурси; - Підготовка статей і оглядів для міжнародних туристичних ресурсів.  Стратегічна ціль К.1. Унікальна пропозиція Яремчанщини – формування інформаційних продуктів Формулювання та постійна робота над ключовим повідомленням, як правило, виконується на основі Концепції бренду території. Зміст ключового повідомлення – стандартизована узгоджена інформація про Яремчанщину, зокрема, її унікальна пропозиція, що має відображатися в інформаційних продуктах для промоції, визначена робочою групою в процесі формування маркетингової стратегії. Однак його постійна трансформація відповідно до потреб ринку буде завданням для осіб, які здійснюватимуть управління брендом. 



60 

Оперативна ціль К.1.1. Система ключових повідомлень для основних цільових груп Процедура періодичних досліджень потреб потенційних інвесторів, туристів, мешканців і моніторингу стану задоволення потреб діючих місцевих та потенціальних зовнішніх учасників економічних відносин передбачатиме збір зазначених даних через туроператорів, садиби зеленого туризму (потреби туристів) та відслідковування тенденцій в інвестиційних процесах схожих за структурою економіки територій. Система досліджень має виявити групу потенційних інвесторів, туристів, мешканців, найбільш бажаних і цінних для регіону. При цьому важливо визначитися, якої поведінки ми очікуємо від інвесторів, туристів, мешканців у разі вдалого маркетингу та передбачити рівень готовності до бажаної поведінки. Ключові повідомлення базуються на достовірній інформації. Ще до етапу їх формулювання місцева влада повинна чітко визначити потенційні інтереси всіх пріоритетних цільових груп. Сформульовані базові ключові повідомлення вимагають постійного оновлення, оскільки змінюються цільові групи та актуальна для них інформація. Ця робота має продовжуватись постійно. Представники структурних підрозділів Яремчанської міської ради формулюють, за необхідності, нові звернення до визначених цільових груп і аудиторій, використовуючи для цього відповідні методики (інструменти, процедуру) виконання такої роботи. Завдання Опис Виконавці Терміни виконання К.1.1.1. Система формування й розповсюдження ключового маркетингового повідомлення Виконавчі органи міської ради на постійній основі формують та затверджують маркетингові повідомлення, на основі якого далі формуються промоційні продукти, для кожного з яких визначаються параметри інформаційного впливу на цільову групу. Передбачається процедура періодичного уточнення маркетингових послань, визначаються маркетингові матеріали, що мають бути представлені іноземними мовами. Формуються маркетингові послання Яремчанщини для представників визначених цільових груп (інвестор, турист, мешканець), зокрема, унікальну інвестиційну пропозицію території, пропозицію щодо цікавих туристичних продуктів та комфортності проживання, в яких буде стандартизована інформація про Яремчанщину та її переваги для кожної з цільових груп. 

  

К.1.1.2. Процедури періодичних досліджень потреб потенційних інвесторів, туристів, мешканців Виконавчі органи міської ради: забезпечують періодичні дослідження потреб потенційних інвесторів, туристів, мешканців, формують портрет бажаного сегменту цільової групи, до якого буде спрямовано відповідний інформаційний продукт.   Оперативна ціль К.1.2. Базові промоційні матеріали та продукти Для кожного з інформаційних продуктів мають бути визначені певні параметри інформаційного впливу на цільову групу: 
 ступінь впливу (обрається варіант охоплення цільової групи інформаційним повідомленням: а) велике охоплення при малому ступені впливу або б) мале охоплення при глибокому інформаційному контакті); 
 частота впливу (обрається варіант частоти: а) постійно в оптимальні проміжки часу нагадувати про своє звернення, щоб воно не забулося і стало стійким, звичним, або б) не повторювати звернення занадто часто, щоб не викликати реакції відторгнення); 
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 вид мотивації та глибина впливу (обрається варіант звернення: а) чи апелювати до міркувань раціональної вигоди, яку отримає адресат від «покупки» міста (ціна, якість, переваги на фоні інших місць), чи б) намагатися викликати емоційний відгук – почуття гордості за місто, захоплення його красою). Після визначення параметрів інформаційного впливу забезпечується: підготовка інформаційних пакетів (варіанти англійською та іншими мовами), зокрема, для інвесторів і туристів, цільове розповсюдження інформації через визначені засоби комунікації в друкованому та електронному вигляді про потенціал регіону та інвестиційні пропозиції за допомогою сучасних можливостей, поширення інформації на регіональному, національному та міжнародному рівнях. Очевидно, що слід мати інформаційні матеріали англійською мовою, проте, в разі, існування або наявності потенціалу суттєвого туристичного потоку з певних країн, є сенс дублювати матеріали й іншими мовами. Зокрема, в ході проведення ситуаційного аналізу в цьому контексті згадувалися польська, румунська мови, потенційно можуть бути потрібні переклади на німецьку, угорську та турецьку мови. Визначені та узгоджені відомості про можливості території далі будуть відображені в різних промоційних продуктах (текст для ЗМІ, інвестиційний паспорт, туристичний паспорт, туристична мапа, репортаж, ролик, фільм, картинка, мелодія, подія, інформаційний привід). Корисним є формування  та постійне оновлення списку ключових повідомлень до визначених цільових груп (з використанням ознак Місії території та слоганів з Концепції бренду) для подальшого використання представниками влади, бізнесу, громадськості в комунікації різними каналами. Завдання Опис Виконавці Терміни виконання К.1.2.1. Система формування інформаційних і промоційних продуктів Виконавчі органи міської ради затверджують процедуру розробки та погодження електронних варіантів інформаційних та промоційних продуктів регіону, забезпечують умови для постійної системної розробки інформаційних та промоційних продуктів.   К.1.2.2. Розробка інформаційних і промоційних заходів, подій, продуктів Виконавчі органи міської ради розробляють першочергові промоційні продукти, а також програмують першочергові заходи та події регіону, на основі напряму маркетингової стратегії «Позиціонування», забезпечують умови для їх проведення і розповсюдження інформації для цільових груп, в яких містяться ключові повідомлення з використанням ознак Місії та слоганів з Концепції бренду. Промоційні продукти розробляються з використанням необхідних доцільних форматів (текстовий, фото, слайд шоу, презентація Power Point, відео-файл, контент для розміщення в мережі Інтернет) для подальшого поширення представниками органів місцевого самоврядування, бізнесу, громадськості. 
  

Першочергові заходи, події та необхідні інформаційні продукти   Прес-конференція з презентацією оновленого бренду (логотипу) Яремчанщини.   Серія зустрічей з представниками місцевого бізнесу для спільного планування роботи з залучення інвестицій, визначення пріоритетних об’єктів інфраструктури для залучення інвестицій.   Серія зустрічей з представниками туристичних компаній та асоціацій щодо підтримки промоційних кампаній.   
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Серія зустрічей з власниками готельних і ресторанних комплексів щодо підтримки промоційних кампаній та спільної промоції.   Серія зустрічей з представниками національних і міжнародних бізнес-асоціацій (Європейська бізнес-асоціація, Американська торгова палата, асоціація британських підприємств, товариство польських підприємців в Україні) для координації спільної роботи та презентації інвестиційних можливостей регіону.   
Організація спільного виїзного засідання однієї з міжнародних бізнес-асоціацій у Яремчі   Проведення прес-туру для представників туристичних агенцій і компаній з Києва та інших регіонів України.   Участь у основних бізнес-подіях, що проходять у Києві (конференції, виставки).   Проведення прес-туру для тревел-блогерів та опініон мейкерів з України для підтримки промоційних кампаній і популяризації туристичних продуктів Яремчанщини.   Проведення прес-туру для тревел-блогерів з інших країн для підтримки промоційних кампаній і популяризації туристичних продуктів регіону.   Проведення зустрічей з представниками діаспори для підтримки промоційних кампаній і популяризації туристичних продуктів регіону.   Серія зустрічей з представниками бізнесу для підтримки промоційних кампаній і активної участі у розбудові туристичних атракцій.   Організація туристичних прес-турів для журналістів національних ЗМІ.   Інформаційні продукти   Туристичний звіт за рік, який буде розміщено на веб-ресурсах і надруковано у вигляді буклетів, брошур, розповсюджено через партнерів, бізнес-асоціації та на виставках, форумах і інших ділових заходах.   Створити на базі інвестиційного розділу веб-сайту міської ради інвестиційний кабінет для потенційних інвесторів Яремчанщини.   Розробка плану фестивалів і туристичних заходів у регіоні на найближчий рік.   Розробка мобільного додатку про Яремчанщину.   Підготовка серії інтерв’ю з міським головою / заступниками міського голови, керівниками департаментів міської ради щодо плану залучення інвестицій.   Підготовка відео-матеріалів про регіон декількома мовами (промоційне відео).   Розробка інформаційних стендів про туристичні продукти регіону декількома мовами   Створення туристичного веб-сайту декількома мовами   Створення та підтримка груп і сторінок в популярних соціальних медіа   Підготовка туристичної інформації про регіон декількома мовами для розповсюдження її серед туристичних агенцій і тревел-блогерів, а також міжнародних ресурсів для туристів.   Створення промоційних сюжетів про місто для національних телеканалів   
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 Стратегічна ціль К.2. Ефективні інформаційні канали та комунікаційні кампанії Деякі інформаційні канали, обрані відповідно до певних інформаційних продуктів для певних цільових груп будуть початковими і не зможуть охопити усі сегменти цільових аудиторій. Робота щодо формування інформаційних приводів має продовжуватись постійно – треба фахівцям з регіону формулювати звернення до певних цільових сегментів та обирати відповідні канали. Тому потрібно фахівцям засвоїти методику (інструменти, процедуру) виконання такої роботи у подальшому. Актуальним є також розробка відповідної інформаційної політики щодо інформування місцевих лідерів про стан економіки регіону в цілому, глобальні зміни у світовій економіці, необхідність професійного підходу до маркетингу території та формування її зовнішнього іміджу; а також заходи комунікації з групами осіб, що не зацікавлені в залученні до регіону зовнішніх ресурсів. Операційна ціль К.2.1. Формування ефективних інформаційних каналів впливу на цільові аудиторії З метою донесення маркетингового повідомлення до цільових груп й аудиторії з максимальною ефективністю для кожної цільової групи, буде обрано низку відповідних інформаційних та промоційних продуктів, а для кожного продукту – найкращі інформаційні канали або засоби впливу на цільову аудиторію. Спосіб та порядок застосування усіх обраних продуктів разом з каналами інформування (засобами впливу) фіксуються у плані комунікацій, де формується графік їх розповсюдження, методи обліку та аналізу зворотного зв'язку. Необхідним є проведення тренінгів з розробки промоційної компанії. Завдання Опис Виконавці Терміни виконання К.2.1.1. Виважена інформаційна політика щодо залучення інвестицій Виконавчі органи міської ради розробляють план відповідної інформаційної політики щодо залучення інвестицій, що включатиме: перелік потенційних об’єктів для інвестування, план поширення інформації серед потенційних інвесторів, формулювання привабливих умов для залучення інвесторів, необхідність професійного підходу до маркетингу регіону та формування його зовнішнього іміджу. 
  

К.2.1.2. Ефективна робота туристичних веб-ресурсів (веб-порталу / модуля веб-сайту міської ради) Виконавчі органи міської ради визначають відповідального за адміністрування багатомовного туристичного веб-порталу, затверджують процедуру його наповнення відповідним контентом (пакетом інформаційних і рекламних матеріалів для туристів з метою позиціонування регіону, як цікавого місця для відвідування), забезпечують фінансування веб-порталу, можливість цілодобового доступу, адміністрування, просування його у пошукових системах, оперативне оновлення, супровід та моніторинг відвідування. Контент порталу має регулярно наповнюватись креативними інструментами розвитку бренду, тиражуватися у світовому інформаційному просторі за допомогою визначених фахівцями Інтернет-ресурсів, зокрема, соціальних мереж, популярних міжнародних ресурсів для туристів. Виконавчі органи міської ради також здійснюють оптимізацію, удосконалюють офіційний веб-портал міської ради з пакетом інформаційних і рекламних матеріалів для інвесторів, туристів, мешканців з метою позиціонування регіону, як зручного місця для проживання, ведення бізнесу 
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й інвестування. Операційна ціль К.2.2. Комунікаційні кампанії для цільових груп і аудиторій Важливою є участь Яремчанщини в міжнародних проектах для забезпечення її присутності в міжнародному інформаційному просторі. Під час участі представників регіону на тематичних заходах (туристичного, інвестиційного та бізнес спрямування) доцільним є поширення промоційних продуктів для відповідних цільових груп. Система поширення інформаційних продуктів для відповідних цільових груп, де найскладнішим є пошук інформаційних каналів прямого виходу на зовнішні цільові аудиторії для просування регіону та інвестиційних проектів, передбачає роботу в декількох напрямах. Метою промоції інвестиційних можливостей та переваг громади є формування її репутації як надійного бізнес-партнера серед представників бізнес-спільноти, що має забезпечити залучення сталих приватних інвестицій у розбудову пріоритетних об’єктів туристичної інфраструктури. Залучення зовнішніх інвесторів (з урахуванням наявності відповідних «інвестиційних продуктів» та визначених бажаних ключових інвесторів), потребує адекватних заходів: інвестиційні ярмарки й виставки, системну рекламу місцевих надавачів туристичних послуг та інші заходи, передбачені в плані комунікацій, відповідно до визначеної цільової групи інвесторів та бізнес-партнерів, або заплановані відповідно до конкретної ситуації. Виконавчі органи міської ради формують план комунікацій (програму поширення інформації й просування бренду), у якому визначаються спосіб і порядок застосування усіх обраних інформаційних і промоційних продуктів разом з каналами інформування (засобами впливу), формується графік їх розповсюдження, методи обліку та аналізу зворотного зв'язку. В Плані комунікацій, зокрема, має бути зазначено: 1) Вибір методів впливу; 2) Вибір інформаційних каналів впливу; 3) Визначення бажаної відповідної реакції; 4) Визначення ймовірних способів зворотного зв'язку. Завдання Опис Виконавці Терміни виконання К.2.2.1. Впровадження комунікаційної кампанії «Інвестуй у Яремчанщину» Виконавчі органи міської ради формують комунікаційну кампанію «Інвестуй у Яремчанщину», у якій визначаються способи та порядок застосування усіх інформаційних продуктів разом з каналами інформування, графіком їх розповсюдження, методами аналізу зворотного зв'язку. Комунікаційна кампанія «Інвестуй у Яремчанщину» – формування репутації Яремчанщини як території з привабливими умовами для інвестування. 
  

К.2.2.2. Реалізація комунікаційної кампанії «Яремчанщина туристична» Виконавчі органи міської ради формують комунікаційну кампанію «Яремчанщина туристична», у якій визначаються способи та порядок застосування усіх інформаційних продуктів разом з каналами інформування, графіком їх розповсюдження, методами аналізу зворотного зв'язку. Комунікаційна кампанія «Яремчанщина туристична» – промоція Яремчанщини як туристичного регіону з сучасною інфраструктурою, який може запропонувати широкий пакет послуг для різних категорій відвідувачів. 
  

 Комунікаційна кампанія «Інвестуй у Яремчанщину» – формування репутації Яремчанщини як території з привабливими умовами для інвестування 
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Залучення інвестицій в економіку території дозволить міській громаді збудувати більш конкурентоспроможну модель розвитку бізнесу, створить додаткові робочі місця та підвищить можливості місцевого бюджету. Існує великий рівень конкуренції між регіонами та містами за потенційних інвесторів, тому для прийняття рішення щодо інвестиції в той чи інший проект, інвестор має змогу обирати різні опції. Таким чином крім вибору, власне, в який проект він вкладатиме свої кошти, інвестор зважає також на наявність відповідної міської інфраструктури, рівень благоустрою міста, якість міських комунікацій та багато інших чинників. Таблиця 9. Схема комунікаційної кампанії «Інвестуй у Яремчанщину» Бажана поведінка Ключові повідомлення Комунікаційні канали та заходи Відповідальні «Лідери думок» Керівники міністерств та урядовці; керівники ОДА та депутати обласної ради Активно долучаються до комунікаційної кампанії, зустрічаються з потенційними інвесторами, виступають на бізнес-подіях з закликами інвестувати в Яремчанщину, роблять публічні заяви щодо цього. 
Яремчанський край є надійним партнером з привабливими умовами для інвестування. Влада надає повне сприяння та підтримку інвесторам. Яремчанщина – територія підприємливих, освічених і енергійних людей, за допомогою яких можна реалізувати бізнес-проект будь-якої складності. 

Міжособистісна комунікація (зустрічі, наради); Круглі столи та конференції; Письмові звернення; Законодавчі ініціативи 
 

Представники бізнес-асоціацій Публічно підтримують необхідність залучення інвестицій в місцеву економіку. Долучаються до комунікаційних кампаній, проводять навчальну та консультаційну роботу серед своїх членів для допомоги їм у залученні інвестицій. 
Разом з інвестиціями в регіон прийдуть нові технології та нові підходи до управління. Збільшення інвестицій позитивно вплине на зайнятість населення, збільшить кількість робочих місць. Прихід нових інвестицій збільшує бізнес-спільноту, дає можливість бізнес-асоціаціям отримати нових членів та розпочати нові проекти. 

Міжособистісна комунікація (зустрічі, наради); Круглі столи та конференції; Спільні проекти, акції та ініціативи; Участь у спільних робочих групах 
 

«Бізнес» Місцевий малий та середній бізнес Готує привабливі проекти, розраховані на залучення коштів як вітчизняних так і закордонних інвесторів Місцева влада надає повне сприяння та підтримку інвесторам. Яремчанщина – територія підприємливих, освічених і енергійних людей, за допомогою яких можна реалізувати бізнес-проект будь-якої складності. 
Міжособистісна комунікація (зустрічі, наради); Круглі столи та конференції; Створення спільних робочих груп з питань залучення інвестицій; Підтримка інвестиційних проектів ЗМІ; Інтернет-комунікація. 

 
Представники компаній – потенційних інвесторів в розвиток туристичної інфраструктури Інвестують в об’єкти туристичної інфраструктури регіону Яремчанщина є надійним партнером з привабливими умовами для інвестування. Місцева влада надає повне сприяння та підтримку інвесторам. Яремчанщина – територія Міжособистісна комунікація; Комунікація через бізнес-асоціації та об'єднання підприємців; Підтримка  
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Бажана поведінка Ключові повідомлення Комунікаційні канали та заходи Відповідальні підприємливих, освічених і енергійних людей, за допомогою яких можна реалізувати бізнес-проект будь-якої складності. інвестиційних проектів ЗМІ; Інтернет-комунікація. Власники ресторанів, готельних комплексів та туристичного бізнесу (місцевий) Підтримують комунікаційні кампанії. Готують інформаційні матеріали не лише про свої підприємства, але і про регіон для оф-лайн та он-лайн розповсюдження. 
Збільшення кількості інвесторів стане імпульсом розвитку готельного бізнесу в регіоні та збільшить фінансові надходження. Збільшення інвестицій до місцевої економіки позитивно вплине на зайнятість населення, збільшить кількість робочих місць. 

Міжособистісна комунікація (зустрічі, наради); Круглі столи та конференції; Інформаційні кампанії.  
«Населення» Члени громади Сприяють місцевій владі у реалізації кампанії з залучення інвестицій. Збільшення інвестицій до місцевої економіки позитивно вплине на зайнятість населення, зростання кількості робочих місць і збільшить бюджетні надходження. Засоби масової інформації; Веб-сайт міської ради.  «Зовнішня аудиторія» Міжнародні організації: міжнародні бізнес-асоціації; проекти і програми МТД Надають рекомендації бізнесменам щодо безпечності, надійності та ефективності інвестування. Оприлюднюють інформацію щодо привабливості Яремчанщини для інвестування, підтримують кампанію публічними заявами. 

Яремчанщина є надійним партнером з привабливими умовами для інвестування. Місцева влада надає повне сприяння та підтримку інвесторам. Яремчанщина – територія підприємливих, освічених і енергійних людей, за допомогою яких можна реалізувати бізнес-проект будь-якої складності. 
Міжособистісна комунікація (зустрічі, наради); Круглі столи та конференції; Міжнародні зустрічі та конгреси; Спільні проекти, акції та ініціативи. 

 
Міста-партнери та міста-побратими Розповсюджують інформацію серед своїх підприємців про бізнес-можливості Яремчанщини. Розміщують інформацію про Яремчанщину на власних веб-ресурсах. 

Збільшення бізнес-контактів сприятиме зміцненню партнерських стосунків. Яремчанщина є надійним партнером з привабливими умовами для інвестування. Яремчанщина – територія підприємливих, освічених і енергійних людей, за допомогою яких можна реалізувати бізнес-проект будь-якої складності. 
Міжособистісна комунікація (зустрічі, наради); Круглі столи та конференції; Міжнародні зустрічі та конгреси; Візити делегацій; Спільні бізнес проекти. 

 
Дипломатичні місії зарубіжних країн в Києві Надання рекомендацій бізнесменам своєї країни щодо безпечності, надійності та ефективності інвестування у Яремчанщину. Місцева влада надає повне сприяння та підтримку інвесторам. Яремчанщина – територія підприємливих, освічених і енергійних людей, за допомогою яких можна реалізувати бізнес-проект будь-якої складності. 

Міжособистісна комунікація (зустрічі, наради); Круглі столи та конференції; Міжнародні зустрічі та конгреси; Спільні проекти, акції та ініціативи. 
 

«Засоби масової інформації» 
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Бажана поведінка Ключові повідомлення Комунікаційні канали та заходи Відповідальні Місцеві, регіональні, національні ЗМІ; Популярні дописувачі (блогери) Активно беруть участь у комунікаційних кампаніях, висвітлюючи переваги інвестування в регіоні, публікують матеріали про успішні приклади інвестицій у Яремчанщину. 
Збільшення інвестицій до економіки регіону позитивно вплине на зайнятість населення, зростання кількості робочих місць і збільшить бюджетні надходження. Разом з інвестиціями в регіон прийдуть нові технології та нові підходи до управління. 

Прес-події (брифінги, прес-конференції, прес-сніданки); Партнерство у проведенні кампаній; Тренінги та семінари. 
 

 Комунікаційна кампанія «Яремчанщина туристична» – промоція Яремчанщини як туристичного регіону з сучасною інфраструктурою, який може запропонувати широкий пакет послуг для різних категорій відвідувачів. Розвиток Яремчанщини як туристичного регіону є одним з ключових завдань для міської влади та території в цілому. Завдання комунікаційної кампанії відповідає стратегії розвитку території Яремчанської міської ради загалом. Регіон вже приваблює певну кількість туристів щорічно, але заохотити залишитися їх більше ніж на дві ночі є досить важким завданням. Тут проводяться досить відомі фестивалі та є певна готельно-ресторанна інфраструктура, проте для досягнення мети у значному збільшенні напливу вітчизняних й іноземних туристів цього ще замало. Потрібно збільшувати впізнаваність території серед зовнішньої аудиторії. Відповідно завданням комунікаційної кампанії стане збільшення кількості туристів, які відвідують Яремчанщину з-за кордону та з інших міст України. Таблиця 10. Схема комунікаційної кампанії «Яремчанщина туристична» Бажана поведінка Ключові повідомлення Комунікаційні канали та заходи Відповідальні «Лідери думок» Керівники міністерств та урядовці; керівники ОДА та депутати обласної ради Підтримують ініціативи щодо збільшення кількості туристів; беруть участь в ініціативах, що спрямовані на промоцію регіону; підтримують пропозиції місцевої влади щодо проведення фестивалів та інших заходів. 
Розвиток туризму є одним з чинників економічного розвитку території. Туризм сприятиме розвитку інфраструктури регіону та перетворенню Яремчанщини у європейський регіон, дружній до людини. 

Міжособистісна комунікація (зустрічі, наради); Круглі столи та конференції; Письмові звернення; Участь у спільних робочих групах. 
 

Бізнес асоціації Активно підтримують комунікаційні кампанії, заохочують своїх учасників до розбудови туристичних проектів і до проведення інформаційних кампаній як у регіоні, так і в інших містах України та за кордоном. 
Збільшення кількості туристів стане імпульсом розвитку яремчанського бізнесу. Розбудова інфраструктури території Яремчанщини наближає її до європейських стандартів життя. Трансформація Яремчанщини в потужний туристичний центр можлива за умови тісної співпраці влади та бізнесу. 

Міжособистісна комунікація; Круглі столи та конференції; Створення спільних робочих груп з промоції регіону; Проекти з промоції, ініційовані бізнес-асоціаціями; Інтернет-комунікація та соціальні мережі. 
 

«Бізнес» Місцевий малий та середній бізнес Створює привабливі туристичні об’єкти, Збільшення кількості туристів стане імпульсом для Міжособистісна комунікація (зустрічі,  
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Бажана поведінка Ключові повідомлення Комунікаційні канали та заходи Відповідальні розраховані на вітчизняного та закордонного туриста (заклади харчування, готелі, приватні виставки та музеї тощо) розвитку яремчанського бізнесу. Через туристів місцевий бізнес зможе впроваджувати нові продукти та послуги. Трансформація Яремчанщини в потужний туристичний центр можлива за умови тісної співпраці влади та бізнесу. 
наради); Круглі столи та конференції; Створення спільних робочих груп з питань промоції регіону; Спільні проекти з промоції регіону. Туристичні компанії та туристичні асоціації (Україна) Активно підтримують комунікаційні кампанії, заохочують учасників асоціацій до розбудови туристичних інфраструктурних проектів та до проведення інформаційних кампаній. Підключають своїх партнерів з інших міст та країн передавати більше інформаційних матеріалів про Яремчанщину. Включення Яремчанщини до своїх маршрутів. 

Яремчанщина – це територія з сучасною туристичною інфраструктурою, яка може запропонувати широкий пакет послуг для різних категорій туристів. Міжособистісна комунікація (зустрічі, наради); Круглі столи та конференції; Інформаційні кампанії; Адресне розповсюдження інформації. 
 

Компанії, що спеціалізуються на проведенні фестивалів та масових заходів (Україна) Підтримують комунікаційні кампанії. Розглядають можливість проведення власних подій в регіоні. Промотують регіон серед своїх партнерів та клієнтів. 
Яремчанщина – це територія з сучасною туристичною інфраструктурою, яка може запропонувати широкий пакет послуг для різних категорій туристів. Яремчанщина є ідеальним місцем для проведення різноманітних фестивалів для різних категорій туристів. 

Міжособистісна комунікація; Адресне розповсюдження інформації; Круглі столи та конференції; Бізнес-тури; Проведення pre-party подій для промотування фестивалів в інших містах України (флешмоби). 
 

Компанії, що проводять тренінгові заходи (Україна) Підтримують комунікаційні кампанії. Розглядають можливість проведення власних подій в регіоні. Промотують регіон серед своїх партнерів та клієнтів. 
Проведення тренінгових заходів забезпечує як якісний конференц-сервіс так і чудові можливості для відпочинку та рекреації учасників. Яремчанщина є ідеальним місцем для проведення різноманітних фестивалів для різних категорій туристів. Яремчанщина – це територія з сучасною туристичною інфраструктурою, яка може запропонувати широкий пакет послуг для різних 

Міжособистісна комунікація (зустрічі, наради); Адресне розповсюдження інформації; Круглі столи та конференції; Інформаційні кампанії; Бізнес-тури для представників. 
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Бажана поведінка Ключові повідомлення Комунікаційні канали та заходи Відповідальні категорій туристів. Туристичні асоціації, туристичні компанії (місцеві) Активно підтримують комунікаційні кампанії, заохочують учасників асоціацій до розбудови туристичних проектів та до проведення інформаційних кампаній як в Україні та за кордоном. Підключають своїх партнерів з інших міст України та з інших країн, до передачі промоційних матеріалів про Яремчанщину. 
Збільшення кількості туристів стане імпульсом розвитку туристичного бізнесу регіону та збільшить фінансові надходження. Промоція Яремчанського регіону наближає його до європейських стандартів життя. Розвиток Яремчанщини як потужного туристичного центру можливий за умови співпраці влади та туристичних асоціацій і компаній. 

Міжособистісна комунікація; Круглі столи, конференції; Створення спільних робочих груп з промоції регіону; Інформаційні кампанії; Впровадження туристичних проектів; Створення туристичного веб-порталу та підготовка інформаційних матеріалів (карт, брошур тощо). 
 

Власники ресторанів та готельних комплексів Активно підтримують комунікаційні кампанії. Готують інформаційні матеріали не лише своїх підприємств, але й про регіон для оф-лайн та он-лайн розповсюдження. 
Збільшення кількості туристів стане імпульсом розвитку туристичного бізнесу та збільшить фінансові надходження. Промоція Яремчанщини наближає її до європейських стандартів життя. Розвиток території Яремчанщини як потужного туристичний центру можливий за умови співпраці влади та власників ресторанів і готельних комплексів. 

Міжособистісна комунікація; Круглі столи та конференції; Створення спільних робочих груп з промоції регіону; Проведення інформаційних кампаній; Створення нових туристичних об’єктів. 
 

«Зовнішня аудиторія» Міжнародні організації Розповсюджують інформацію серед своїх членів та молоді своїх країн про Яремчанський регіон як центр туризму. Організовують студентські та молодіжні обміни. 
Яремчанщина – сучасна туристична територія, розташована в мальовничому Карпатському НПП, в якому можна якісно й недорого провести час. Міжособистісна комунікація; Круглі столи та конференції, міжнародні зустрічі, конгреси, обміни; Веб-портал; Кампанії в традиційних та соціальних медіа. 

 
Міста-партнери та міста-побратими Розповсюджують інформацію про Яремчанщину серед своїх мешканців. Розміщують інформацію про Яремчанщину на власних веб-ресурсах. Організовують туристичні обміни, налагоджують контакти між туристичними організаціями. 

Збільшення контактів між жителями сприятиме зміцненню партнерських стосунків на офіційному рівні. Міжособистісна комунікація; Круглі столи та конференції; Міжнародні зустрічі та конгреси; Візити делегацій; Веб-портал; кампанії в традиційних та соціальних медіа. 
 

Дипломатичні місії Розповсюджують Яремчанщина – сучасна Міжособистісна  
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Бажана поведінка Ключові повідомлення Комунікаційні канали та заходи Відповідальні інформацію серед громадян своїх країн (в тому числі тих, хто працює або живе в Україні) про Яремчанський регіон як центр туризму. туристична територія, розташована в мальовничому Карпатському НПП, в якому можна якісно та цікаво провести час. Яремчанщина – територія з сучасною туристичною інфраструктурою, яка може запропонувати широкий пакет послуг для різних категорій туристів. 
комунікація; Круглі столи та конференції; Запрошення дипломатів до регіону на різноманітні заходи; Розповсюдження інформації через відповідні веб-ресурси, соціальні мережі та місцеві медіа. Українська діаспора Розповсюджують інформацію серед членів українських громад за кордоном про Яремчанщину як центр туризму. Яремчанщина – сучасна туристична територія, розташована в мальовничому Карпатському НПП, в якому можна якісно та цікаво провести час. Яремчанщина – територія з сучасною туристичною інфраструктурою, яка може запропонувати широкий пакет послуг для різних категорій туристів. 
Круглі столи та конференції; Співпраця з дипломатичними представництвами України; Спеціалізовані заходи для діаспори (ностальгічні тури, конференції). 

 
«Засоби масової інформації» Місцеві, регіональні, національні ЗМІ Готують матеріали про Яремчанщину, розповідаючи про її визначні місця, історичні пам’ятки, історії вулиць і регулярно висвітлюють культурні та мистецькі події, які можуть бути цікавими туристам (фестивалі, акції) 

Яремчанщина – сучасна туристична територія, розташована в мальовничому Карпатському НПП, в якому можна якісно та цікаво провести час. Яремчанщина – територія з сучасною туристичною інфраструктурою, яка може запропонувати широкий пакет послуг для різних категорій туристів. 
Прес-події (брифінги, прес-конференції, прес-сніданки, прес-тури); Партнерство у проведенні кампаній; Тренінги.  

Туристичні блогери (міжнародні, національні та локальні) Розповсюджують інформацію серед читачів і глядачів своїх країн і міст про Яремчанщину як центр туризму. Яремчанщина – сучасна туристична територія, розташована в мальовничому Карпатському НПП, в якому можна якісно та цікаво провести час. Яремчанщина – територія з сучасною туристичною інфраструктурою, яка може запропонувати широкий пакет послуг для різних категорій туристів. 
Соціальні мережі; Тури для блогерів; Персональні контакти.  

Запорука успішності даної кампанії у широкому залученні до її планування та імплементації всіх зацікавлених сторін (стейкхолдерів). Передусім йдеться про місцевий бізнес, який є, разом з місцевою владою, основним бенефіціаром від збільшення кількості туристів. Рекомендується широко впроваджувати різноманітні форми державно-приватного партнерства, як на рівні спільного планування комунікаційних заходів, виробництва різноманітних інформаційних продуктів (публікацій, відео матеріалів, а також інформації для Інтернет-ресурсів), так і формалізації такого партнерства, як наприклад, створенні спільної ради з промоції міста, до якої би увійшли представники бізнес-спільноти. 
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10. Організаційне забезпечення та моніторинг виконання маркетингової стратегії У розробці маркетингової стратегії брали участь представники бізнесу, органів місцевого самоврядування, освітніх установ, громадських та інших організацій задля забезпечення її реалістичності та довіри до неї з боку громади. Для забезпечення належного рівня відповідальності за реалізацію маркетингової стратегії застосовується система моніторингу її впровадження. Така система включає орган з моніторингу, документ (Положення) про систему моніторингу виконання маркетингової стратегії. Досягнення результатів маркетингової стратегії контролюватиметься на рівнях: виконання проектів та досягнення оперативних цілей; досягнення стратегічних цілей; просування за стратегічними напрямами та наближення до стратегічного бачення. Забезпечення реалізації – це управлінське завдання, яке передбачає контроль за діяльністю численних організацій, які задіяні у процесі впровадження маркетингової стратегії. Цим має займатись відповідний орган або інституція. Організаційне забезпечення маркетингу та брендингу території Забезпечення управління маркетингом території передбачає поєднання зусиль представників органів місцевого самоврядування та бізнесу на основі формування або використання діючої інституції, однією з цілей якої буде активний маркетинг Яремчанщини. Важливо використовувати вже існуючі установи та організації, які стратегічно зацікавлені у розвитку туризму на території у загальному сенсі. Створення (використання діючої) дирекції туристичного кластеру, агенції місцевого розвитку сприятиме створенню механізму просування території загалом, а не конкретного бізнесу. Дирекція діятиме під опікою наглядової ради до складу якої увійдуть представники органів місцевого самоврядування, організацій, готових фінансувати маркетингові, інвестиційні процеси. Одним з варіантів організації та управління маркетингово-інвестиційними процесами може бути створення дирекції туристичного кластеру або свою діяльність може розширювати ГО «Асоціація готельєрів Яремчанщини» для впровадження проектів як інфраструктурного розвитку так і маркетингу.  Незалежно від того, яка саме організація виконуватиме таку функцію. вона діє у співпраці  із відділами Яремчанської міської ради. Робоча група з маркетингу має прийняти рішення про формат співпраці та його підґрунтя. Передбачається створення умов для залучення до процесу маркетингу території найширшої аудиторії підприємців, громадських лідерів, оскільки маркетинг – це постійний процес комунікації, які за умови слабкої насиченості засобами масової інформації ґрунтуватимуться на масовому залученні до даного процесу усіх зацікавлених сторін. Однак, процес має бути керованим та відбуватися на основі розроблених таблиць ключових повідомлені та правил їх застосування. Дирекція, або інша визначена організація, здійснює контроль за використанням бренду, визначає місця розміщення візуалізованих елементів бренду у просторі громади, контролює відповідність середовища громади суті бренду, що забезпечує управління процесом використання, підтримки та збереження бренду Яремчанщини. Сценарій управління маркетинговими процесами може носити змішаний характер і передбачати делегування частини повноважень громадським організаціям або укладання з ними угод на виконання робіт з маркетингу. Моніторинг пропонується здійснювати за індикаторами: 
 Збільшення / зменшення кількості туристів на території загалом протягом року. 
 Збільшення / зменшення рівня завантаженості об’єктів розміщення у різні сезони. 
 Кількість реалізованих інвестиційних проектів. 
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 Кількість малих підприємств, приватних підприємців, садиб зеленого туризму у розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення. Також в межах управління реалізацією окремих проектів маркетингової стратегії буде визначено індикатори виконання проектів, які контролюватимуться виконавцями та іншими, визначеними проектом зацікавленими сторонами. Система індикаторів складатиме таблицю результативності впровадження стратегії. Окремі її показники носять якісний характер та результативність може бути виявлена лише шляхом опитування. Успіх роботи буде вимірюватись позитивними економічними та іншими змінами, що стануть наслідком виконання проектів, передбачених стратегією та досягнення стратегічних і оперативних цілей. Джерела фінансування Маркетингова стратегія реалізується через поєднання ресурсів усіх зацікавлених сторін. У фінансуванні беруть участь Яремчанська міська рада, можуть бути залучені кошти грантів, державних фондів, діяльність яких спрямована розвиток місцевих ініціатив, кошти зацікавлених сторін через спеціальні фонди. Через участь у процесі маркетингу громадських організацій залучатимуться кошти міжнародної технічної допомоги, інших міжнародних донорів.  


