
Цифрові можливості. SaaS, 
GMB, соціальні мережі та 
інше.
День 4



Програма (день 4)

´ Все «e», «d» (цифровий/діджиталізація) та «AI» (ШІ - штучний інтелект)

´ Цифрові можливості

´ SaaS

´ GMB

´ Соціальні мережі

´ Гейміфікація

´ …. 



Все "е"

´ Чи працюють кліше? Що означає, що все на «е»?

´ Фактори, які істотно змінили середовище:
´ ріст продуктивності,

´ гранична вартість=0,

´ симетрична інформація,

´ транзакційні витрати близькі до 0

´ Ми бачили цю модель раніше? І чому нас може навчити історія (крім
загальновідомого факту, що вона нічому не вчить)?
´ Кейси Minitel (Франція) та Prestel (Великобританія)

´ Що ми можемо спроектувати для ШІ (штучного інтелекту)? 



Здивує це вас, чи ні, але електронні послуги
з’явились до Інтернету, у Франції? 



Уроки, винесені з давньої, але 
маловідомої інновації? 

´ Бізнес-модель FReemium – на відміну від Prestel у Великобританії (користувачі
повинні були купувати пристрої) 

´ «Мережевий ефект» (це явище, коли продукт стає більш цінним, чим більше
людей його використовують *)

´ Витрати на перехід на нову технологію вищі, якщо у вас високий рівень
впровадження старої технології
´ Пізніше цю закономірність було помічено в багатьох країнах Східної Європи, а саме: 
розповсюдження мобільних телефонів було повільнішим саме в країнах із високим
рівнем використання стаціонарних телефонів

´ Нові технології змінюють усі види діяльності/бізнесу, включно з політичною
активністю (згадайте студентські протести 1986 року у Франції, координовані
через Minitel, і Арабську весну, координовану через соціальні мережі) 

*Джерело - https://academy.binance.com/uk/articles/what-is-a-network-effect



Що означає "е"
´ Електроенергія, мобільність, батареї, фотоелектричні системи (PVs) => «e» означає

зелений - g(green)?
´ Електроніка (Інтернет, різні протоколи, включаючи мобільну телефонію – xG (знову

«g»), супутникова телефонія, прив’язана до GPS (знову «g»)
´ «e» це часто і «d» (digital-цифровий): «e» означає процес трансформації від

a(analogue) (аналогового) до d(igital) (цифрового). У виробництві це був довгий 20-
25-річний процес додавання датчиків до старих машин, які фіксують усі ключові 
моменти та надають машинозчитувану інформацію для управління процесом
виробництва.

´ ще частіше «e» - це і «d»(databases)(бази даних): агрегування, структурування та 
управління великомасштабними даними, отриманими від клієнтів і операцій. 

´ «e» — це, безперечно, і «m»(mobile)
´ «e» — це вбудованість усього перерахованого вище у «e»verything (абсолютно все) 

(прилади, машини, будинки, дороги тощо)



Як мені підготуватися до таких 
кардинальних змін? 

´ Цифрові навички – набувайте цифрових навичок за допомогою безкоштовного
навчання в програмі Google Digital Garage (161 онлайн-курс) -
https://learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/

´ Дизайн мислення (творчий метод розв'язання проблем) – пройдіть безкоштовний 
курс на платформі Prometheus https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-
v1:Prometheus+DTI101+2017_T3/about

´ Експериментуйте з різними «е» — створіть онлайн-магазин (розробіть
самостійно або використовуйте SaaS), запровадьте CRM або ERP, розробіть
цифрову маркетингову кампанію, створіть прототип додатку, 
´ Навіть якщо ви запускаєте або плануєте фізичний об’єкт, ви все одно можете отримати

(значну) користь відкривши профіль власного бізнесу на платформі Google My Business

´ Включіть у свій процес бізнес-планування цифрову або «е»(лектронну) 
перспективу

https://learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/
https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:Prometheus+DTI101+2017_T3/about


Цифрові програми Google

´ Особистісний ріст

´ Бізнес

´ Стартапи

´ Вчителі

´ Youtube криейтори (це можуть бути також підприємці, вчителі чи бізнес)

´ Розробники Android

´ Некомерційні організації

´ Організації сфери культури



Skill-shop

https://skillshop.withgoogle.com



Кейси в Google My Business 



Статистичні дані



Статистичні дані (географія та дзвінки?)



Трохи більше cтатистичних даних



Давайте проведемо мозковий штурм

´ Спираючись на досвід та усю проведену до цього часу роботу, дайте відповідь на 
питання - які, на вашу думку, електронні послуги та навички вам знадобляться? 

´ Визначте їх, знайдіть у програмі цифрового навчання Google Garage та починайте!

´ Прийняти рішення чи купити його – розповсюджене економічне питання!
´ Які функціональні вимоги до вашого електронного магазину або веб-сайту електронної
служби? 

´ Як ви займаєтесь розробкою вимог? 

´ Якими будуть витрати, ризики та часові рамки для вас, щоб зробити це всередині свого
бізнесу (за рахунок власних ресурсів), і які основні точки дотику, якщо замовляти і 
обговорювати це питання з діджитал агентством? 

´ Розробіть сайт з нуля або використовуйте SaaS (у випадку Болгарії, це буде програма 
Shopiko/Superhosting)

´ Який урок можна винести із вивченого: комунікація важлива, і найчастіше проекти 
зазнають невдачі, через невміння точно донести вашу ідею до виконавця.



Практична робота із SaaS















Переваги SaaS

´ Немає потреби щось розробляти
´ Просто виберіть із різних варіантів найкращий і локалізуйте
´ Комбінацій стільки, що ваш сайт у будь-якому выпадку виглядатиме

оригінально
´ Ви можете зосередитися на своїй ціннісній пропозиції, а не на технічних

деталях
´ Ви можете навчитися на прикладі найкращих практик, що включені до 

функціоналу
´ Ви можете отримати макет за лічені дні
´ У вас є різні інтегровані опції – оплата, логістика, експорт/імпорт для 

управління лістингами тощо.
´ Після валідації вашої бізнес-моделі та продуктів ви вже можете продумувати

кастомізовані рішення



Важливість бути послідовним

´ Рекламний бюджет завжди важливий, але… можливо, ви зможете уникнути
великих витрат на підготовчому етапі (при виборі стратегії)

´ Ретельно плануйте ключові етапи свого бізнесу з такою послідовністю, щоб
вони посилювали себе ітеративно (циклічно)

´ На ранніх етапах вашого бізнесу та його цифрової «присутності» на ринку:
´ Темп росту вашого бізнесу може бути швидшим, ніж інші (наприклад, в соціальних
мережах), і ви можете потрапити в позитивні рейтинги

´ Якщо ваша компанія має рейтинг N1, 2 або 3, це «топ новина!», яку можна
використати, розповсюдити та отримати більше популярності – наприклад, в 
рекламній кампанії

´ Все це приносить успіх, який потім потрапляє в інші «топ новини» та привертає ще 
більше уваги до вашого бізнесу



Знову ж таки... використовуйте свої
соціальні зв’зки

´ Вибудовування зв’язків коштує достатньо дорого, але ви завжди можете 
запропонувати школі чи університету прочитати лекцію та попросити/очікувати, 
що захід буде висвітлено на їх веб-сайті та в соціальних мережах

´ Попросіть університет надіслати інформацію про захід у ЗМІ (не робіть це
особисто), оскільки ЗМІ скоріше звернуть увагу на університет, ніж на 
невідомий стартап. Надішліть цю інформацію в готовому PR-форматі (з 
посиланнями), щоб ЗМІ могли просто скопіювати та вставити його (у гіршому
випадку)

´ Зайдіть у свій профіль и тегніть (позначте) себе в профілях соціальних мереж 
закладу, в якому ви проводили захід, і ви гарантовано розширете аудиторію (за 
рахунок кількості своїх друзів та друзів закладу), яка побачить цей пост, прочитає
інформацію про захід, прокоментує, поставить лайк, поширить і т.п.

´ Більше ідей можна дізнатись на trends.google.com



Час рефлексій: що ви знаєте з 
особистого досвіду? 
Що б ви порадили своїм колегам? 



Дивлячись на це зображення тепер з іншої точки зору, дайте відповідь на 
питання: Як досягти цього за допомогою диджітал засобів?



Давайте послухаємо одного з підприємців,
який збирається взяти участь в обміні за програмою Erasmus



Дякуємо!


