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АНОТАЦІЇ 

 
Грачова М. В., Орлик О. В. Виставки, ярмарки та аукціони в Інтернеті. На-
ведено визначення таких понять, як аукціон, ярмарок та виставка. Визначено 
основні переваги он-лайн виставок, ярмарок та аукціонів. Розглянуто їх класи-
фікацію. Відзначено основні рекламні можливості Інтернет-виставок. Зазначені 
основні переваги проведення електронних заходів. 
Ключові слова: онлайн-ярмарки, онлайн-аукціони, онлайн-виставки, рекламні 
можливості. 

 
Грачева М. В., Орлик О. В. Выставки, ярмарки и аукционы в Интернете. 
Приведены определения таких понятий, как аукцион, ярмарка и выставка. Оп-
ределены основные преимущества онлайн выставок, ярмарок и аукционов. Рас-
смотрена их классификация. Отмечены основные рекламные возможности Ин-
тернет-выставок. Указаны основные преимущества проведения электронных 
мероприятий. 
Ключевые слова: онлайн-ярмарки, онлайн-аукционы, онлайн-выставки, реклам-
ные возможности. 
 
Grachova M. V., Orlyk O. V. Exhibitions, fairs and auctions on the Internet. Pre-
sented definitions of concepts such as auction, trade fair and exhibition. Shown the main 
advantages of online exhibitions, fairs and auctions. Considered their classification. 
Marked by major advertising opportunities online exhibitions. Indicated the main advan-
tages of electronic events. 
Keywords: online fairs, online auctions, online exhibitions, advertising opportunities. 
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Рекламний бізнес постійно еволюціонує. Перспективний напрямок 

його розвитку – електронні виставки, ярмарки та аукціони в Інтернеті. Во-
ни не замінюють звичайних, реальних, але доповнюють їх і розширюють 
їх географію. Актуальність теми тез полягає у зростанні популярності аук-
ціонів та виставок. Інтернет ресурси є доступними цілодобово, немає про-
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сторого обмеження, кожен може проглянути сторінку незалежно від свого 
місцезнаходження. Розвиток електронної діяльності дуже вигідний для ор-
ганізаторів заходу. 

Аукціони, виставки і ярмарки з часу появи їх у мережі Інтернет зна-
чно змінили свій вигляд і свої характеристики. 

Аукціон – спеціально організований і періодично діючий ринок про-
дажу товарів, майна з публічного торгу покупцеві, який запропонував най-
вищу ціну. Основною перевагою он-лайн електронних аукціонів є той 
факт, що в них може бути задіяний будь-який бажаючий, незалежно від 
його розташування в момент проведення торгів. Мережу Інтернет багато-
разово компенсує географічне видалення від пункту проведення аукціону. 
Сервери онлайн-аукціонів завжди доступні. Вони функціонують цілий рік і 
цілодобово. За участь у торгах плата не береться. 

Існує кілька основних типів аукціонів: 
— стандартний аукціон – аукціон продавця на підвищення початкової 

ціни, продавець встановлює початкову та бажану ціни, причому ба-
жана ціна учасникам аукціону невідома; 

— зворотний аукціон – аукціон покупця на запропоновану найменшу ці-
ну на момент завершення аукціону (але не вище бажаної), ця модель 
працює на принципі конкуренції продавців з метою укладення контра-
кту за ціною, що не перевищує встановлену; 

— німецький аукціон – аукціон продавця на підвищення початкової ціни, 
використовується при продажу партії однакових товарів, причому 
товари можуть купуватися порізно різними покупцями; 

— голландський аукціон – відрізняється від стандартного аукціону 
тим, що початкова ціна встановлюється вище бажаної, а потім ав-
томатично знижується з плином часу до тих пір, поки не зрівняється 
з бажаною ціною. 

Виставка в Інтернеті – публічна демонстрація досягнень в галузі 
економіки, науки, техніки, культури, мистецтва та інших галузях суспільно-
го життя у мережі Інтернет. Розрізняють виставки: місцеві, національні, 
міжнародні та всесвітні, а також загальні, що охоплюють всі галузі людсь-
кої діяльності. 

Переваги віртуальних виставок: 
— використання інформаційних технологій (динамічний синтез тексту, 

зображення, звуку – все це робить віртуальну виставку живою і дина-
мічною); 

— використання Інтернет (немає обмеження місцем і часом, 
з’являється можливість дистанційного знайомства з виставкою як 
масово, так і в порядку індивідуального звернення); 

— масовість (на огляд може бути представлено більшу кількість товарів); 
— варіативність (здатність до оновлення, доповнення та адаптації ін-
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формації); 

— економічність (електронні виставки економлять місце, немає необ-
хідності працювати зі стелажами, стендами, виставковими шафами). 

 Інтернет-виставки надають рекламні можливості такі як: 
— банерна реклама, яка йде строго з урахуванням таргетінгу по рубри-

ці або тематиці; 
— контекстна реклама, що йде лише при пошуку за ключовими словами; 
— текстові посилання; 
— рекламні новинні повідомлення, в тому числі і статті; 
— реклама в розсилках електронною поштою; 
— розміщення інформації про компанії, продукти в рубрикаторі; 
— графічна реклама товарів і книг; 
— розміщення анонсів, участь представників в інтерв’ю, проведення го-

лосувань та опитувань. 
Розвиток електронної виставкової діяльності дуже вигідний для ви-

ставкових організацій. 
Ярмарок – це міжнародна або внутрішня економічна виставка зраз-

ків, яка незалежно від її назви, відповідно до звичаїв країни, на території 
якої вона проводиться, являє собою ринок товарів широкого вжитку та 
(або) обладнання. Фактично це виставка з головною метою – реалізація 
максимально великої кількості продукту в ході її роботи. Ярмарки поділя-
ють на оптові та роздрібні. 

На практиці межа між поняттями «ярмарка» та «виставка» практич-
но стерлася, але фахівці називають захід ярмарком, якщо здійснюється 
продаж демонстрованою продукції, на виставках ж відбувається тільки 
демонстрація і лише в останній день можливий розпродаж виставкових 
зразків, який, втім, не є обов’язковий. 

Таким чином, електронні заходи забезпечують: 
— залучення нових клієнтів; 
— позитивний вплив на імідж учасників;  
— автоматизацію роботи з клієнтами; 
— створення унікального інтернет-ресурсу – бази даних; 
— залучення цільової аудиторії; 
— створення персональних сторінок з індивідуальними налаштуваннями 

і можливістю віддаленого управління персональним електронним 
представництвом; 

— вироблення ефективної маркетингової політики щодо просування ви-
ставкового та аукціонного бізнесу. 

Аукціони, виставки та ярмарки відкривають можливості для вияв-
лення попиту через контакт зі споживачами, допомагають визначити тен-
денції, види і масштаби майбутніх змін ринкових переваг і визначити тем-
пи і напрямки розвитку. 
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