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Час користування телефоном зріс, і в середньому, складає 5 год. 40 хв. на день

https://later.com/blog/influencer-marketing-covid-19/

Скільки часу ви выкористовуэте телефон щодня?
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https://later.com/blog/influencer-marketing-covid-19/
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80% інфлуенсерів відзначають вищий рівень залученості від своїх підписників

https://later.com/blog/influencer-marketing-covid-19/

Статистика залученості аудиторії інфлуенсера: більш чи менш залучена?

Більш залучена     Менш залучена

https://later.com/blog/influencer-marketing-covid-19/
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40% інфлуенсерів наразі знижують свої стандартні рейти, а середнє скорочення 
складає 30%

https://later.com/blog/influencer-marketing-covid-19/

Динаміка зменшення рейтів інфлуенсерами 
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Сегмент E-commerce має більше переваг в період кризи

Глобальный ринок, COVID-19 та e-commerce

Придбання товарів онлайн, які зазвичай купують у магазинах, у порівнянні з попередніми періодами,
% споживачів



TOП 5 трендів

у соціальних 

мережах 



TOП 5 трендів у соціальних мережах 
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Челенджі
(наприклад, 

#StayAtHome, 
#WhatWouldIWear, 
#CreativityAtHome)

Прямі ефіри
(включаючи концерти наживо, 
тренування, заняття, віртуальні 
вечірки, канали знаменитостей)

Медитація та психічне 
здоров'я 

(“Запитання-відповіді” наживо, 
прямі трансляції сеансів 
медитації, телетерапія)



TOП 5 трендів у соціальних мережах 
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Сім'ї проводять більше часу разом і 
створюють контент під час карантину

Зростає відчуття соціальної єдності 
через соціальні медіа



Соціальні челенджі як спосіб боротьби з нудьгою
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Запустити  челендж в соціальних мережах — не є 
чимось новим (згадаємо, коли виливали відра з 
льодяною водою на голову, щоб зібрати гроші та 
привернути увагу до бічного аміотрофічного склерозу). 
За останні 2 місяці Instagram переповнюють вірусні 
челенджі. 
25 березня тисячі підлітків почали публікувати 
чудернацькі фотографії себе на своїх каналах із 
надписами "until tomorrow". 
Усі, хто вподобав фотографію, яка у доступі мала 
пробути протягом 24 годин, отримали повідомлення від 
користувача, в якому вони мають зробити те саме. 
Користуються популярністю спортивні виклики, такі як 
віджимання, коли користувач публікує відео, роблячи 10 
віджимань в Instagram Stories, а потім позначає 10 
друзів, які мають зробити те саме. Або виклик з 
планкою, коли користувачі стоять у планці протягом 15 
секунд.
В бьюті сегменті великої популярності набрав 
#pillowchallenge, коли дівчина (не рідко і чоловіки) 
публікують фото з подушкою замість вечірньої сукні на 
вихід.  

https://www.nytimes.com/2020/03/26/style/viral-challenges-coronavirus.html

https://www.nytimes.com/2020/03/26/style/viral-challenges-coronavirus.html


Популярні челленджі у розпал періоду ізоляції
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Самоізоляція ставить перед усіма питання:
"Як урізноманітнити своє повсякденне життя 
в обмеженому просторі?"

Челенджі в соціальних мережах 
допомагають людям боротися з поганим 
настроєм, підтримувати спілкування, 
дивитися на ситуацію, що склалася, з 
гумором та розважатися.

Розважальні:
#quarantinepillowchallenge 
#passthesoap 
#toiletpaperchallenge 
#fliptheswitch

Креативні: 
#изоляция

Спортивні 
#livingroomcup 
#домашнийкубок

#fliptheswitch

#quarantinepillowchallenge



Прямий ефір: майбутнє для e-commerce?
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Коли сотні мільйонів споживачів залишаються в 
своїх будинках під час спалаху коронавірусу, досвід 
Китаю щодо прямих ефірів показує, що бренди 
можуть розважати аудіторію і продовжувати 
продавати продукти, поки фізичні торгові точки 
закриті, йдеться в новому дослідженні WARC.
Пряма трансляція також розвивається як онлайн-
канал для продажу та залучення, він став важливим 
для брендів під час кризи COVID-19 і, ймовірно, ця 
тенденція продовжиться, коли світ повернеться до 
нормальної життєдіяльності.
З'явилися нові формати розваг, що отримали назву 
"хмарні реаліті-шоу", із знаменитостями та 
артистами, які проводять прямі ефіри зі своїх 
домівок.
Бренди, які можуть запропонувати корисні послуги 
— наприклад фірми спортивного одягу, що 
допомагають споживачам підтримувати форму 
вдома — також мають потужні можливості.

https://www.warc.com/newsandopinion/news/livestreamingthefutureofcommerce/ 
43446?utm_source=daily-email-free-link&utm_medium=email&utm_campaign=daily-
email-emea-prospects-20200402

https://www.warc.com/newsandopinion/news/livestreamingthefutureofcommerce/43446?utm_source=daily-email-free-link&utm_medium=email&utm_campaign=daily-email-emea-prospects-20200402


Домашній фітнес — нова популярна тема серед інфлуенсерів
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На відміну від моди чи подорожей, фітнес блогери 
останнім часом стали несподіванкою у світі 
інфлуенсерів.
В результаті цього ми бачимо, що багато фітнес-
інфлуенсерів користуються можливістю просувати 
тренування як основу благополуччя. 
У новому звіті компанії Influencer Intelligence “Який 
має вплив Covid-19 на сферу інфлуенс-маркетингу” 
йдеться про те, що споживачі все частіше звертають 
увагу на інлуенсерів, що піднімають питання саме 
догляду за собою.
Для інфлуенсерів, які раніше зосереджувались на 
тренуваннях, що базуються на відвідуванні 
тренажерних залів або стандартному наборі вправ, 
з’явилася можливість доповнити звички споживачів, 
що наразі трансформуються, та поділитися 
контентом, який орієнтований на здоров'я та догляд 
за собою.
Відтоді тенденція «вести здоровий спосіб життя 
вдома» стала віртуальним рухом, який надихає та 
вселяє людям почуття впевненості та добробуту.
https://econsultancy.com/how-the-fitness-industry-is-responding-to-
coronavirus-with-digital-push/

https://econsultancy.com/how-the-fitness-industry-is-responding-to-coronavirus-with-digital-push/


Ріст популярності Tik Tok
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Кожен є зіркою Tik Tok: Як ви залишаєтесь у формі, 
будуєте свій особистий бренд і продовжуєте 
розважатися під час карантину? 
Ви слідкуєте за Charli та Addison, і вивчаєте танці Tik 
Tok. 
У ці часи Tik Tok стане додатком серед соціальних 
медіа, популярність якого буде ще збільшуватись. 
Зараз у Twitter повно поганих новин та дотепних 
коментарів, Instagram — це місце, де люди нагадують 
вам залишитися вдома, а Tik Tok — це місце, яке вас 
змушує посміхнутись у “темні дні”.
Ми вважаємо, що сімейні відео є дійсно класними:   
побачили стільки сімей, які залишаються вдома, 
батьки роблять Tik Tok-и зі своїми підлітками. Це 
виглядає дуже обнадійливо і, безумовно, є однією з 
найбільш позитивних тенденцій.



Ріст популярності Tik Tok
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Source: 
https://static1.squarespace.com/static/5b1f2ba0b40b9d244893933e/t/5e83608cc927de74e8d5d298/1585668329525/Trends+Report+The+Impact+of+Coronavirus+on+ 
Influencer+Marketing+Obviously.pdf

27% — ріст залучення до платформи 
Tik Tok з лютого по березень 2020

https://static1.squarespace.com/static/5b1f2ba0b40b9d244893933e/t/5e83608cc927de74e8d5d298/1585668329525/Trends+Report+The+Impact+of+Coronavirus+on+Influencer+Marketing+Obviously.pdf


Інфлуенсери мають соціальні обов'язки перед своєю аудиторією
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У часи пандемії COVID-19 більшість лідерів думок 
закликають своїх підписників залишатися вдома, 
підтримувати соціальне дистанціювання, вживати 
запобіжні заходи, уникати натовпу тощо.
Інфлуенсери, як правило, інстинктивно розуміють, 
як їх контент вписуються в життя споживача під час 
кризи, і багато хто добре підлаштовується до нових 
ситуацій. 
В результаті, «Homefluencers» можуть бути дуже 
ефективними в навчанні аудиторії щодо ініціатив 
соціального впливу або просто розважати 
підписників, просуваючи бренд, який вони 
використовують.
Тому, співпрацюючи з блогерами, бренди 
допомагають своїй аудиторії зробити крок у 
напрямку здоров'я та оздоровлення. Замість 
розміщення   класичної   реклами,   бренди   можуть 
співпрацювати з лідерами думок, які допомагають 
їхній аудиторії залишатися активною та емоційно 
стабільною, перебуваючи вдома.



Додаткові 

тренди



Вектор популярності категорій інфлуенсерів буде зміщений 
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Поки споживачі сидять вдома, останнє, що вони 
хочуть побачити, — це ваше карантинне оточення. 
Інфлуенсерам важливо контролювати свої привілеї. 
Їм потрібно запропонувати своїм підписникам щось 
інше, ніж амбіційний спосіб життя. Це можуть бути 
кулінарні рецепти, тренування, розваги чи просто 
корисні монологи. Викликані емоції приведуть до 
посиленого інтересу. Також маркетологам важливо 
як ніколи думати про безпеку бренду.

Популярність фуд-інлуенсерів зросте:
Неважливо, це є глобальна криза чи ні, але нам все 
одно доводиться їсти, і ми все ще хочемо 
розміщувати інформацію про наші щоденні страви.

Фітнес-блогери стануть більш популярними
Багато тренажерних залів проводять тренування 
вдома, тренуючись з власною вагою, а  тренажерні 
зали CrossFit по всьому світу проводять тренування у 
Zoom.



Вектор популярності категорій інфлуенсерів буде зміщений 
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Фуд-інфлуенсери

Фітнес-інфлуенсери

Бьюті-інфлуенсери

Тревел-інфлуенсери

Фотографи-
інфуенсери

Моделі-інфлуенсери



Бренди довірятимуть блогерам виробництво контенту
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Дослідження показують, що самоізоляція призвела 
до того, що креативні та продакшн агенції 
тимчасово закриваються та традиційний процес 
створення фото та відео став майже неможливим. 
Коли студії закриті і зйомки скасовані, бренди 
звертаються до інфлуенсерів, щоб створити контент.
Дослідження виявило зростання кількості брендів 
(на 33%), які прагнуть найняти інфлуенсерів для 
створення своїх фото- та відеоматеріалів. 
У середньому на 50% зменшилися витрати на 
створення контенту під час роботи з інфлуенсерами, 
ніж з продакшн студіями. 
На 40% збільшилась ефективність реклами від 
інфлуенсерів  у соціальних мережах.

Також є додатковий бонус: багато лідерів думок, що 
бажають працювати з брендом, який вони люблять, 
розміщують власний контент для додаткового 
впливу та впізнаваності бренду.

https://www.campaignlive.co.uk/article/brands-bypassing-production-shops-
asking-influencers-create-assets/1679195

https://www.campaignlive.co.uk/article/brands-bypassing-production-shops-asking-influencers-create-assets/1679195


Основні челленджі для брендів в 
інфлюенс маркетингу:

Source: The State of Influencer Marketing 2019, Linqia

37,4%

20,7%
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11,8% Визначення / Вимірювання ROI

Зміни алгоритмів SM

Побудова відносин з 
інфлюенсерами

Вибір відповідних KPIs

Вибір релевантних 
інфлюенсерів
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