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 ნაშრომი შესრულებულია ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის ბიზნესის 

ადმინისტრირების, მენეჯმენტისა და მარკეტინგის დარგობრივ დეპარტამენტში. 

 

სამეცნიერო ხელმძღვანელი:     გულიკო ქათამაძე  

                                                         ბიზნესისა და მართვის დოქტორი, 

                                                         ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო  

                                                         უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი 

 

უცხოელი შემფასებელი:            სლავომირ ოლკო  

                                                         სილეზიის ტექნოლოგიური უნივერსიტეტის   

                                                         ასოცირებული პროფესორი, ორგანიზაციისა და  

                                                         მენეჯმენტის ფაკულტეტი (პოლონეთი) 

 

შემფასებლები:                             რატი აბულაძე – ეკონომიკის დოქტორი,  

                                                         საქართველოს უნივერსიტეტის  

                                                         ასოცირებული პროფესორი 

 

                                               გელა მამულაძე – ეკონომიკის დოქტორი, 

                                                          ბათუმის შოთა რუსთაველის  

                                                          სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი 

 

                                               ნინო მამულაძე  

                                                          ბიზნესის ადმინისტრირების დოქტორი. 

 

დისერტაციის საჯარო დაცვა შედგება 2019 წლის 3 აგვისტოს, 12 საათზე, ბათუმის შოთა 

რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის სადისერტაციო 

საბჭოს მიერ შექმნილ სადისერტაციო კომისიის სხდომაზე. 

 

მისამართი: ბათუმი, ნინოშვილის/რუსთაველის ქ. 35/32, აუდიტორია 430. 

 

სადისერტაციო ნაშრომის გაცნობა შესაძლებელია ბათუმის შოთა რუსთველის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის ილია ჭავჭავაძის ბიბლიოთეკასა და ამავე უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე - 

www.bsu.edu.ge. 

სადისერტაციო საბჭოს მდივანი: 

ლეილა ცეცხლაძე - ბიზნესის მართვის დოქტორი, ბსუ ასისტენტ-პროფესორი. 

 

http://www.bsu.edu.ge/
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I.  ნაშრომის საერთო დახასიათება 

 

თემის აქტუალობა. მსოფლიო ბაზრებზე მიმდინარე ცვლილებების მზარდი 

ინტენსივობა კომპანიებს აიძულებს რაც შეიძლება სწრაფად მოახდინონ თავიანთი 

მარკეტინგული პოლიტიკის შეთავსება ახალ რეალობასთან და გამოწვევებთან. 

წინააღმდეგ შემთხვევაში, არსებობს დიდი ალბათობა, რომ დაკარგავენ 

კონკურენტუნარიანობას და შესაბამისად – ადგილს ბაზარზე. გადაუჭარბებლად 

შეიძლება ითქვას, რომ ინტერნეტ ტექნოლოგიები ამ პროცესის ერთ-ერთი მთავარი 

კომპონენტია. მისი საშუალებით შესაძლებელია ყველა მარკეტინგული მიზნის და 

ამოცანის ეფექტურად განხორციელება: პროდუქტისა თუ ბრენდის წარდგენა, 

დამარწმუნებელი რეკლამირება, ბრენდის ცნობადობის ამაღლება, მარკეტინგული 

კვლევის ჩატარება, მასშტაბური სარეკლამო კამპანიის განხორციელება, ზუსტი 

ანალიტიკური მონაცემების მოპოვება-დამუშავება და ა.შ. ერთ-ერთი ყველაზე 

მნიშვნელოვანი უპირატესობა, რასაც ინტერნეტ მარკეტინგი იძლევა, მომხმარებლის 

ქცევაზე დაკვირვება და მასზე ეფექტური გავლენის შესაძლებლობაცაა.  

 ბაზრებზე არსებული კონკურენცია განაპირობებს რეკლამისა და 

შეთავაზებული პროდუქტისა თუ მომსახურების მაქსიმალური პერსონალიზაციის 

აუცილებლობას. სწორედ ინტერნეტ ტექნოლოგიები იძლევა საშუალებას, რომ 

მარკეტინგი გახდეს ისეთი პერსონალიზებული, როგორც არასდროს მარკეტინგის 

განვითარების მთელი ისტორიის განმავლობაში. გარდა ამისა, სარეკლამო 

გზავნილების რაოდენობის ინტენსიური ზრდა თანამედროვე ყოველდღიურობაში 

ხშირად განაპირობებს მათ მიმართ მომხმარებლის უარყოფით დამოკიდებულებას. 

აქედან გამომდინარე, დგება აუცილებლობა, რომ რეკლამა გახდეს მაქსიმალურად 

ნებართვაზე დაფუძნებული (Permission marketing). ინტერნეტ მარკეტინგი კი იძლევა 

ნებართვაზე დაფუძნებული კამპანიის განხორციელების ფართო შესაძლებლობებს. 

მომხმარებლის ქცევის ფორმირება ასეთი მიდგომის შემთხვევაში, შესაძლოა, 

გაცილებით სხვაგვარად წარიმართოს, ვიდრე აგრესიული და ე.წ „ხელშეშლის 

მარკეტინგის“ (Interruprtion marketing) შემთხვევაში.  
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 ხშირად ხდება „ტრადიციული“ და ინტერნეტ მარკეტინგის ერთმანეთისგან 

გამიჯვნა. თუმცა, ამგვარი მიდგომა თანამედროვე მარკეტინგში აქტუალობას კარგავს. 

ის არხები, რაც „ტრადიციულ“ მარკეტინგში გამოიყენებოდა, ტექნოლოგიური 

განვითარების კვალდაკვალ, სულ უფრო მჭიდროდ ინტეგრირდებიან ინტერნეტთან, 

რაც შესაძლებელს ხდის ამ არხების გამოყენებას ინტერნეტ სივრცეში ჩატარებულ 

მარკეტინგულ კამპანიაში. მეორეს მხრივ, ინტერნეტ ტექნოლოგიებსაც გააჩნიათ 

„ტრადიციული“ მედიის თავისებურებები, გაცილებით უფრო უკეთესი 

შესაძლებლობებით. მაგალითად, სმარტ ტელევიზორში შესაძლებელია როგორც 

ტელე გადაცემების ნახვა, (რაც მისი პირველადი ფუნქციაა) ასევე ინტერნეტში 

ნავიგაცია და ისეთი მრავალფეროვანი ინფორმაციის მოძიება, როგორიცაა ახალი 

ამბები, ვიდეო პორტალები, სოციალური ქსელები, პირადი კომუნიკაცია და ა.შ. 

საპირისპიროდ, ტელე გადაცემების ნახვა შესაძლებელია როგორც „ტრადიციულ“ 

ტელევიზორში, ასევე პერსონალურ კომპიუტერში, პლანშეტურ კომპიუტერში და 

მობილურ ტელეფონშიც. თანაც, ციფრული გამოსახულებით, მაღალი 

ინტერაქტიულობით და სასურველი ტელეპროდუქტის სასურველ დროს არჩევის 

შესაძლებლობით; შეიძლება ითქვას, სიტყვები „ტელეფონი“, „ტელევიზირი“, 

„პლანშეტი“, „პერსონალური კომპიუტერი“, „ლეპტოპი“ და ა.შ., მარკეტინგული 

თვალსაზრისით, თანდათან პირობითი ცნებები ხდებიან, რადგან ფუნქციათა 

ინტეგრირება განაპირობებს მათი მკაცრად დიფერენციაციის საჭიროების 

დაქვეითებას. უფრო მართებული იქნება თუ მათ „მოწყობილობებად“ მოვიხსენიებთ, 

რადგან თითოეულ მათგანს გააჩნია პროცესორი, ოპერაციული სისტემა და 

კომპიუტერისთვის დამახასიათებელი სხვა თავისებურებები. თუმცა, მსგავსი 

ტერმინის გამოყენება უფრო მარკეტინგულ წრეებში, პროფესიული დატვირთვითაა 

შესაძლებელი, ვიდრე ყოველდღიურ ყოფაში, რადგან ეს სიტყვები ათწლეულების 

განმავლობაში მკვიდრდებოდა და მყარად არის გამჯდარი ადამიანთა ცნობიერებაში. 

ისიც გასათვალისწინებელია, რომ მომხმარებელთა დიდი ნაწილი შესყიდვის ციკლში 

იყენებს არა ერთ რომელიმე მოწყობილობას, არამედ რამდენიმეს. ამგვარ ვითარებაში, 

სულ უფრო მეტად, საქმე გვაქვს ნივთების ინტერნეტთან (IoT – internet of things), 

რომელიც მოიცავს არა მარტო ზემოთ ჩამოთვლილ – ეკრანიან მოწყობილობებს, 
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არამედ სხვა საყოფაცხოვრებო ნივთებსაც, რომლებიც ერთიან ქსელში იქნებიან 

ჩართულნი. ყოველივე აქედან გამომდინარე, ინტერნეტ სარეკლამო კამპანია იძლევა 

შესაძლებლობას მოხდეს აუდიტრორიასთან კომუნიკაცია, პრაქტიკულად, ყველგან 

და ყოველთვის. 

 როცა ინტერნეტ რეკლამას განვიხილავთ, იგი არ უნდა მოვაქციოთ  სიტყვა 

„რეკლამის“ კლასიკური გაგების ჩარჩოებში, რადგან ფუნქციებისა და 

შესაძლებლობების მრავალფეროვანი სპექტრი გააჩნია. სწორედ ამიტომ, ხშირად 

ტერმინებს „ინტერნეტ რეკლამა“, „ინტერნეტ მარკეტინგი“, „ციფრული მარკეტინგი“ 

და „ონლაინ მარკეტინგი“ ერთმანეთის სინონიმებად მოიხსენიებენ. იგი მოიცავს არა 

მარტო პროდუქტის ან მომსახურების სარეკლამო კომუნიკაციას, არამედ 

ანალიტიკური მონაცემების შეგროვებას და მომხმარებლის ქცევაზე დაკვირვებას 

ერთიან პროცესში. ინტერნეტ ტექნოლოგიები ამის უნიკალურ შესაძლებლობას 

იძლევა, განსხვავებით კლასიკური გაგებით ტელე, რადიო ან საგაზეთო რეკლამისგან. 

სარეკლამო კამპანიის მიმდინარეობისას ხდება ისეთი ამოცანების განხორციელება, 

როგორებიცაა თავად სარეკლამო გზავნილის გავრცელება მიზნობრივ აუდიტორიაში, 

მომხმარებლის მიერ ინტერაქციის აღრიცხვა გადაწყვეტილების მიღების სტადიაზე, 

შესყიდვის პროცესის სტატისტიკური ანალიზი და ყიდვის შემდგომ ქცევაზე 

დაკვირვება. 

  ელექტრონული კომერციის მასშტაბები განუწყვეტლივ იზრდება. 

პირდაპირპროპორციულად მატულობს ინტერნეტ რეკლამის აქტუალობაც. ამიტომ, 

მისი თეორიული ბაზის შექმნა და პრაქტიკულ გამოცდილებაზე დაფუძნებული 

მეთოდების დაუფლება აუცილებელია როგორც მარკეტინგის თეორიტიკოსებისთვის, 

ასევე პრაქტიკოსი მარკეტერებისთვის.  

კვლევის მიზანი. წინამდებარე კვლევის ძირითად მიზანს წარმოადგენს 

ინტერნეტ რეკლამის იმ თავისებურებების და მეთოდების ანალიზი, რომლებიც 

განაპირობებენ მომხმარებლის ქცევას როგორც შესყიდვის სხვადასხვა ეტაპებზე, 

ასევე ინტერნეტ სივრცეში აქტიურობის თვალსაზრისით. აუცილებელია 

გამოიკვეთოს ინტერნეტ რეკლამის ის ძირითადი მოტივატორები და სტიმულები, 

რომლებზეც დამოკიდებულია მომხმარებლის ქცევის ფორმირება. რა თქმა უნდა, ეს 
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სტიმულები და მოტივატორები არ არის ერთგვაროვანი და შეიძლება რადიკალურად 

განსხვავდებოდეს კულტურული, სოციალური თუ მარკეტინგული გარემოს 

სხვადასხვა კრიტერიუმების მიხედვით, მაგრამ საჭიროა იმ ძირითადი საერთო 

ფაქტორების გამოვლენა, რაც საფუძვლად უდევს მომხმარებლის ქცევას ინტერნეტ 

რეკლამასთან ინტერაქციის დროს. ამისათვის, პირველ რიგში, საჭიროა ინტერნეტ 

რეკლამის სხვადასხვა მიმართულებების საფუძვლიანი მიმოხილვა როგორც 

თეორიული თვალსაზრისით, ასევე პრექტიკაში გამოყენებული მაგალითების 

განხილვით. 

კვლევის ამოცანები. კვლევის მიზნის სისრულეში მოსაყვანად დასახულია 

რამდენიმე ამოცანა, რომლებიც ერთიანობაში უზრუნველყოფენ მიზნის 

განხორციელებას: 

➢ ინტერნეტ რეკლამის თეორიული მეთოდოლოგიის მიმოხილვა სახეობების 

მიხედვით; 

➢ ყველა იმ ეტაპისა და პრაქტიკული ღონისძიების მიმოხილვა, რაც საჭიროა 

ინტერნეტ სივრცეში სარეკლამო კამპანიის დასაგეგმად და 

განსახორციელებლად; 

➢ მარკეტინგული ინფორმაციის მართვის მეთოდოლოგიის თეორიული 

მიმოხილვა, რაც მკვეთრად განსხვავდება „ტრადიციული“ მარკეტინგული 

ინფორმაციის მართვისგან; ინტერნეტ რეკლამის ანალიტიკის 

შესაძლებლობების მიმოხილვა; 

➢ მობილური მოწყობილობების, როგორც თანამედროვე მარკეტინგის ერთ-

ერთი ყველაზე უფრო ფართოდ გავრცელებული არხის მიმოხილვა და 

ანალიზი; 

➢ ვირუსული მარკეტინგის, როგორც ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი უკუგების 

მქონე ინტერნეტ რეკლამის სახეობის მიმოხილვა და ანალიზი. 

განსაკუთრებული ყურადღების გამახვილება ისეთ ასპექტებზე, როგორიცაა 

ინტერნეტ რეკლამის გავირუსების პოტენციალი და მომხმარებლების ქცევითი 

თავისებურებები  ვირუსული გზავნილის გავრცელების პროცესში; 
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➢ ციფრული მარკეტინგის ისეთი თანამედროვე ტენდენციების მიმოხილვა და 

ანალიზი, როგორებიცაა ნივთების ინტერნეტი და გაფართოებული რეალობა; 

მათი შესაძლებლობების და ნაკლოვანებების იდენტიფიცირება; 

➢ ინტერნეტ რეკლამის გავლენით სამიზნე აუდიტორიის, მასში შემავალი 

ჯგუფებისა და ინდივიდების ქცევითი თავისებურებების ანალიზი ინტერნეტ 

სივრცეში; 

➢ პროდუქტის შესყიდვის სხვადახვა ეტაპებზე ინტერნეტ რეკლამის როლის 

ანალიზი მომხმარებლის ქცევის განსაზღვრის თვალსაზრისით; 

➢ ქართველი ინტერნეტ მომხმარებლების კვლევა ინტერნეტ რეკლამასთან 

ინტერაქციის შედეგად გამოვლენილი ქცევის თვალსაზრისით. 

კვლევის საგანი და ობიექტი. კვლევის საგანია ინტერნეტ რეკლამის, როგორც 

თანამედროვე მარკეტინგული კომუნიკაციის ძირითადი შემადგენელი ნაწილის 

თეორია და პრაქტიკული მაგალითები როგორც საერთაშორისო მასშტაბით, ასევე 

ქართული რეალობიდან. ასევე, ის ქცევითი თავისებურებები, რასაც ავლენენ 

მომხმარებლები ინტერნეტ რეკლამის გავლენის შედეგად. რაც შეეხება კვლევის 

ობიექტს, ის პრაქტიკული მეთოდები და მიდგომები, რაც გამოიყენება ინტერნეტ 

სივრცეში სარეკლამო კამპანიის განსახორციელებლად.  

კვლევის მეთოდოლოგიური საფუძვლები. კვლევის ძირითად 

მეთოდოლოგიურ საფუძვლებს წარმოადგენს საერთაშორისო სამეცნიერო წყაროების 

ანალიზი, რაშიც მოიაზრება სამეცნიერო სტატიები, კონკრეტული მაგალითების 

მიმოხილვა და ვრცელი სამეცნიერო ნაშრომები ინტერნეტ რეკლამის თეორიასა და 

მომხმარებლის ქცევის მიმართულებით. გარდა ამისა, კვლევის თვისებრივი 

მეთოდებიდან გამოყენებულია დაკვირვების მეთოდი, რაშიც იგულისხმება 

ინტერნეტ სივრცის პერმანენტული ანალიზი რეკლამის გავრცელების და მასზე 

მომხმარებლების რეაგირების კუთხით. კვლევის რაოდენობრივი მეთოდის სახით 

გამოყენებულია მასშტაბური ანკეტური ტიპის გამოკითხვა, რომელიც ჩატარებულია 

სოციალურ ქსელ „ფეისბუქში“ გავრცელებული კითხვარის მეშვეობით. გამოკითხვის 

შედეგად მოპოვებულია ძირითადად რაოდენობრივი მონაცემები. ასევე, ნაწილობრივ 
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თვისებრივი მონაცემები. მიღებული მონაცემები გაანალიზებულია და გაკეთებულია 

შესაბამისი დასკვნები თითოეულ საკვლევ საკითხთან მიმართებაში. 

პრობლემის შესწავლის მდგომარეობა. ინტერნეტ რეკლამისა და მომხმარებლის 

ქცევაზე მისი გავლენის პრობლემატიკის შესწავლის მიზნით მუდმივად ქვეყნდება 

ნაშრომები სხვადასვხა წყაროებში. აღსანიშნავია ისეთი ავტორების პუბლიკაციები და 

სახელმძღვანელოები, როგორებიცაა რობ სთოუქსი, ნილ პატელი, დეივ ჩაფი, დეივ 

ევანსი, რობერტ ჩალდინი, ავინაშ კაუშიკი, დენიელ ვეისბერგი, რიჩარდ ვანი, მაიკლ 

სოლომონი, გარი ბამოსი, სორენ ასკეგაარდი, მარგარეტ ჰოგი, ფილიპ კოტლერი, გარი 

არმსტრონგი და სხვები. მათი ნაშრომები და პუბლიკაციები ეხება ისეთ აქტუალურ 

საკითხებს, როგორებიცაა ინტერნეტ რეკლამის სახეობები, ონლაინ მარკეტინგის 

ანალიტიკა, მომხმარებლის ქცევა, სფეროში მიმდინარე თანამედროვე ტენდენციები 

და ა.შ. რაც შეეხება ქართველ ავტორებს, აღსანიშნავია ნუგზარ თოდუასა და რატი 

აბულაძის ნაშრომი „ინტერნეტ-მარკეტინგი“. ასევე, გურამ ჯოლიას, ბადრი გეჩბაიას, 

დალი სეხნიაშვილის და ანზორ დევაძის ნაშრომი „ინტერნეტ-ეკონომიკა“, სადაც 

მრავალმხრივადაა მიმოხილული ინტერნეტ სივრცეში კომერციული ურთიერთობები 

და მისი მართვის მექანიზმები. ზემოთ ჩამოთვლილი ავტორების ნაშრომები (სხვა 

ავტორების ნაშრომებთან ერთად) მნიშვნელოვანწილად უდევს საფუძვლად 

წინამდებარე დისერტაციის თეორიულ ნაწილს. 

მნიშვნელოვანი საკითხია ინტერნეტ რეკლამის ტერმინები. მათი ქართულ 

ენაზე თარგმნა გარკვეულ სირთულეებთანაა დაკავშირებული, რადგან ზოგიერთ 

შემთხვევაში ვერ ხერხდება კონკრეტული ტერმინის არსის სრულყოფილად 

გადმოტანა ქართულ ენაში. ხშირად ტერმინის უცვლელად გადმოტანაც კი ხდება 

საჭირო, რადგან ქართული შესატყვისი არ მოიპოვება. იქედან გამომდინარე, რომ არ 

არსებობს ინტერნეტ რეკლამის ტერმინოლოგიის სპეციალიზებული ინგლისურ-

ქართული ლექსიკონი, ტერმინების დიდი ნაწილი თარგმნილია ავტორის მიერ. 

თუმცა, თითოეულ ტერმინს ყოველთვის ახლავს მისი ინგლისურენოვანი ვერსიაც. 

პრაქტიკული საქმიანობის დროს ამ ტერმინების აბსოლიტური უმრავლესობა 

გვხვდება ინგლისურ ენაზე. ამიტომ, საჭიროა მათი დამახსოვრება პირველ რიგში 

ინგლისურად, როგორც პრაქტიკოსი მარკეტინგის სპეციალიეტებისთვის, ასევე 
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ინტერნეტ რეკლამის თეორიის კვლევით დაინტერესებული სტუდენტებისა თუ სხვა 

პირებისთვის. 

მეცნიერული სიახლე. კვლევის მეცნიერულ სიახლეს წარმოადგენს: 

➢ საფუძვლიანად არის მიმოხილული ინტერნეტ რეკლამის ყველა ძირითადი 

მიმართულების თეორიული და პრაქტიკული ასპექტები; 

➢ გაანალიზებულია ინტერნეტ სივრცეში მარკეტინგული კომუნიკაციის 

წარმოების თავისებურებები, უპირატესობები, ნაკლოვენებები, რისკები და 

საფრთხეები; 

➢ ახლებურად არის განხილული მარკეტინგული კომპლექსის (4P) 

თავისებურებები ინტერნეტ სივრცეში. განსაკუთრებული აქცენტი 

გაკეთებულია „ადგილზე“, რაც განპირობებულია მობილური 

მოწყობილობების მასობრიობის სწრაფი ზრდით; 

➢ თანამედრივე ინტერნეტ ტექნოლოგიების გამოყენების ეფექტურობის 

უზრუნველსაყოფად ავტორის მიერ წარმოდგენილია ინოვაციური 

კონცეფციები. კერძოდ, გაფართოებული რეალობისა და ნივთების ინტერნეტის 

ეფექტური და უსაფრთხო  გამოყენების გზები; 

➢ წარმოდგენილია ინტერნეტ მომხმარებელთა ავტორისეული კატეგორიზაცია, 

რაც ხელს შეუწყობს მის ქცევაზე გავლენის ეფექტურობის ამაღლებას 

ინტერნეტ რეკლამის სხვადასხვა სახეობიბის გამოყენებისას; 

➢ წარმოდგენილია მომხმარებლის მოტივირების გზები ინტერნეტ რეკლამის 

ისეთ ასპექტებთან მიმართებაში, როგორებიცაა პროდუქტის ფასი, 

პროდუქტის სახეობა, შესყიდვის კონკრეტული ფაზა, ქცევის ემოციური და 

რაციონალური ფაქტორები, მომხმარებელთა ურთიერთგავლენები ქცევაზე და 

ინტერნეტ რეკლამის აღქმის თავისებურებები სხვადასხვა მარკეტინგული 

გარემოს გათვალისწინებით;  

➢ წარმოდგენილია ინტერნეტ რეკლამის გავლენის მექანიზმები მომხმარებლის 

ქცევაზე როგორც შესყიდვის სტადიებზე, ასევე ინტერნეტ სივრცეში 

აქტიურობის თვალსაზრისით. მასში მოიაზრება როგორც რეკლამის 
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განთავსების პარამეტრები და კამპანიის მიმდინარეობის მართვა, ასევე მისი 

შინაარსობრივი და ტექნიკურ-ვიზუალური ასპექტები;  

➢ დასახულია გზები, თუ როგორ უნდა მოხდეს სხვადასხვა საკომუნიკაციო 

არხებიდან მოპოვებული ანალიტიკური მონაცემების დამუშავება და მათი 

გამოყენება ინტერნეტ რეკლამის ოპტიმიზაციისთვის, რაც უზრუნველყოფს 

მომხმარებლის ქცევაზე გავლენის ეფექტურობის ამაღლებას; 

➢ ჩატარებულია მასშტაბური კვლევა ონლაინ გამოკითხვის სახით, რაც 

საფუძვლად უდევს ავტორის დასკვნებს თითოეულ საკვლევ საკითხთან 

მიმართებაში; 

➢ ნაშრომის დასასრულს მოცემულია დასკვნები და წინადადებები, სადაც 

რეკომენდაციების სახით გაწერილია ინტერნეტ რეკლამის გამოყენების 

ეფექტური გზები თუ როგორ უნდა მოხდეს კომპანიისთვის ხელსაყრელი 

გავლენის მოხდენა მომხმარებელზე ინტერნეტ სარეკლამო კამპანიის 

მეშვეობით; 

კვლევის თეორიული და პრაქტიკული მნიშვნელობა. კვლევის მნიშვნელობა 

თეორიული თვალსაზრისით მდგომარეობს მისი გამოყენების შესაძლებლობაში 

ინტერნეტ მარკეტინგით დაინტერესებული სტუდენტების, მკვლევარებისა თუ 

პრაქტიკოსი ბიზნესმენების მიერ, ინტერნეტ რეკლამის თეორიული შესწავლის 

მიზნით.  

კვლევის პრაქტიკაში გამოყენების კუთხით აღსანიშნავია ჩატარებული კვლევა 

გამოკითხვის სახით ინტერნეტ სივრცეში, რომლის ანალიზის საფუძველზეც 

შემუშავებულია პრაქტიკული რეკომენდაციები.  

ნაშრომის სტრუქტურა. ნაშრომი შედეგება შესავლისგან, სამი თავისგან (ცხრა 

პარაგრაფი) და დასკვნითი ნაწილისგან. თანდართულია გამოყენებული 

ლიტერატურის ჩამონათვალი და საილუსტრაციო მასალები. 
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შესავალი  

 

თავი I. ინტერნეტ რეკლამის თეორიული საფუძვლები და მისი ადგილი 

მარკეტინგულ კომპლექსში.  

1.1 ინტერნეტ რეკლამის თეორიული ასპექტები  

1.2 ინტერნეტ სარეკლამო კამპანიის დაგეგმვა და განხორციელება  

1.3 ინტერნეტ სარეკლამო კამპანიის ანალიტიკა  

თავი II. ინტერნეტ რეკლამის გამოყენების თანამედროვე ტენდენციები  

2.1 მობილური მოწყობილობების გამოყენება მომხმარებელთან კომუნიკაციასა 

და პროდუქტის რეკლამირებისთვის  

2.2 სოციალურ მედიაში სარეკლამო ვირუსული კამპანიის თავისებურებები  

2.3 ნივთების ინტერნეტი და მისი პერსპექტივები ინტერნეტ მარკეტინგში  

2.4 გაფართოებული რეალობა ინტერნეტ მარკეტინგში  

თავი III. ინტერნეტ რეკლამა როგორც მომხმარებლის ქცევის განმსაზღვრელი 

ფაქტორი  

3.1 ინტერნეტ რეკლამის გავლენით მომხმარებლის ქცევის ფორმირება 

ინტერნეტ სივრცეში  

3.2 ინტერნეტ რეკლამის გავლენით მომხმარებლის ქცევის ფორმირება 

პროდუქტის შესყიდვის პროცესში  

 

დასკვნები და წინადადებები  

გამოყენებული ლიტერატურა  

დანართები 
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II. ნაშრომის მოკლე შინაარსი 

 

 ნაშრომის შესავალში მოცემულია საკვლევი თემის აქტუალობა, დასახულია 

მიზნები და ამოცანები, ჩამოყალიბებულია კვლევის საგანი და ობიექტი, მოცემულია 

კვლევის თეორიულ-მეთოდოლოგიური საფუძვლები, პრობლემის შესწავლის 

მდგომარეობა, პუნქტობრივად წარმოდგნილია ნაშრომის მეცნიერული სიახლე, 

თეორიული და პრაქტიკული მნიშვნელობა. 

 თემის აქტუალობის მიმოხილვისას ყურადღება გამახვილებულია იმაზე, რომ 

თანამედროვე ბაზრებზე მარკეტინგული კომუნიკაციების წარმოებისას ინტერნეტ 

რეკლამა წარმოადგენს ერთ-ერთ ყველაზე ეფექტურ ინსტრუმენტს. მის გარეშე 

კონკურენტუნარიანობის მოპოვება და ბაზარზე ადგილის შენარჩუნება, 

პრაქტიკულკად, შეუსრულებელი მიზანია. ხაზგასმულია ინტერნეტ რეკლამის 

ისეთი უპირატესობები, როგორებიცაა პერსონალიზაცია და ნებართვაზე 

დაფუძნებული კომუნიკაცია (Permission marketing). 

 თანამედროვე ინტერნეტ ტექნოლოგიები საშუალებას იძლევა 

აუდიტორიასთან ინტენსიური კომუნიკაცია წარვმართოთ არა ერთი, არამედ 

უამრავი საკომუნიკაციო არხის მეშვეობით. სწორედ ამ თვალსაზრისით უნდა 

განვიხილოთ ისეთი ინოვაციური მარკეტინგული მიდგომები, როგორებიცაა 

ნივთების ინტერნეტი და გაფართოებული რეალობა. ეს ტქნოლოგიები სამომავლოდ 

მნიშვნელოვან როლს ითამაშებენ მომხმარებელთან კომუნიკაციისა და მის ქცევაზე 

გავლენის მოხდენის პროცესში. 

 სადისერტაციო ნაშრომის პირველ თავში – ინტერნეტ რეკლამის თეორიული 

საფუძვლები და მისი ადგილი მარკეტინგულ კომპლექსში განხილულია ინტერნეტ 

რეკლამის სახეობების თეორიული ასპექტები, ინტერნეტ სარეკლამო კამპანიის 

დაგეგმვისა და განხორციელების ეტაპები და ინტერნეტ რეკლამის ანალიტიკის 

თავისებურებები. 

 მნიშვნელოვანია, რომ მარკეტინგული კომპლექსი – 4P განვიხილოთ ინტერნეტ 

მარკეტინგულ ჭრილში და მოვახდინოთ მისი ადაპტაცია ახალ რეალობასთან. სულ 

უფრო ხშირად მარკეტინგულ კომპლექსს ემატება მეხუთე P (People) – ხალხი და 
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მოიხსენიება როგორც 5P. ინტერნეტ ტექნოლოგოების ეპოქაში მარკეტინგულმა 

კომპლექსმა ტრანსფორმაცია განიცადა არა მხოლოდ მეხუთე ელემენტის დამატებით, 

არამედ დანარჩენი ოთხი კომპონენტის ახლებურად გააზრებითაც. თითოეული 

მათგანი დეტალურად არის მიმოხილული პირველი თავის პირველი პარაგრაფის 

შესავალ ნაწილში.  

იქედან გამომდინარე, რომ მარკეტინგში არსებული ლიტერატურა და 

თეორიული ბაზა, ისევე როგორც თავად პრაქტიკული საქმიანობის სფერო მუდმივ 

ცვალებადობას განიცდის, შეუძლებელია არსებობდეს რაიმე ფუნდამენტური ტიპის 

სახელმძღვანელო ან მეცნიერული ნაშრომი, რომელიც დიდი ხნის განმავლობაში 

აქტუალობას ნაწილობრივ მაინც არ დაკარგავს. სწორედ ეს არის ინტერნეტ 

მარკეტინგის, როგორც კვლევის საგნის ერთ-ერთი მთავარი თავისებურება. 

მეცნიერული კვლევის დონე სფეროს პრაქტიკული განვითარების ტემპს ხშირად 

ჩამორჩება. ამიტომ, პრაქტიკოსი მარკეტერიც და ინტერნეტ მარკეტინგით 

დაინტერესებული მკვლევარიც მუდმივად უნდა ადევნებდეს თვალ-ყურს სფეროში 

მიმდინარე სიახლეებს და ეცნობოდეს ახალ ლიტერატურას თუ სტატიებს. 

მიუხედავად ამისა, არსებობს გარკვეული სტანდარტები, პრინციპები და 

მეთოდოლოგია, რომლებსაც ცვლილებები ნაკლებად ეხება. ეს შეიძლება ითქვას 

ინტერნეტ რეკლამის სახოებებზე. თითოეული მათგანის არსი, უპირატესობები და 

ნაკლოვანებები მიმოხილულია. ასევე, ავტორის თვალთახედვით გაანალიზებულია 

მათი გამოყენების პოტენციალი მომხმარებლის ქცევაზე გავლენის კუთხით. 

საძიებო სისტემების ოპტიმიზაციის (SEO - search engine optimization) 

მიმოხილვისას აღნიშნულია, რომ ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე რენტაბელური, 

ეფექტური და გრძელვადიან პერიოდზე გათვლილი მიდგომა. განსაკუთრებით 

მაღალია მისი ეფექტურობა მომხმარებლის ქცევის იმ ფაზებში, როცა მომხმარებელს 

პროდუქტის ან მომხახურების საჭიროება გაცნობიერებული აქვს და იმყოფება 

ინფორმაციის მოძიებისა და ალტერნატივების შედარების ფაზებში. ამ დროს 

მნიშვნელოვანია, რომ კომპანიას ეჭიროს რაც შეიძლება მაღალი პოზიცია ძიების 

შედეგების გვერდზე (SERP - search engine results page). 
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საძიებო სისტემების მარკეტინგის (SEM - search engine marketing) შემთხვევაში 

ხაზგასმულია ფასიანი ბმულების განთავსების უპირატესობები საძიებო სისტემებში. 

მიმოხილულია ბმულის სტრუქტურის, დამზადების, დამიზნების (Targeting) და 

ფასის გადახდის ძირითადი პრინციპები. მიუხედავად იმისა, რომ საძიებო 

სისტემებში ფასიან ბმულებზე დაწკაპუნებების თანაფარდობა (CTR - click-through 

rate) საკმაოდ დაბალია, ამ ტიპის სარეკლამო კომუნიკაცია მაინც აქტუალურია. მისი 

მეშვეობით შესაძლებელია მაღალი სიზუსტით მოვიზიდოთ ახალი მომხმარებლების 

სწორედ ის სეგმენტი, რომელზეც გათვლილია პროდუქტი ან მომსახურება. საძიებო 

სისტემის მარკეტინგზე მოთხოვნა სულ უფრო მზარდია, რაზეც მეტყველებს გუგლის 

სტატისტიკა: 2015 წელს, „გუგლის“ მთლიანი შემოსავალი იყო 74,54 მილიარდი აშშ 

დოლარი, საიდანაც სარეკლამო შემოსავლების წილმა 67,39 მილიარდი აშშ დოლარი 

შეადგინა. 

ინტერნეტ რეკლამის თეორიული ასპექტების მიმოხილვაში მნიშვნელოვანი 

ადგილი უჭირავს ვებ რეკლამას (Web advertising). ჯერ კიდევ 1994 წელს პრაქტიკაში 

დანერგილი მეთოდი დღემდე ითვლება ინტერნეტში რეკლამირების ერთ-ერთ 

ყველაზე გავრცელებულ ფორმად. ისევე როგორც, საძიებო სისტემების მარკეტინგის 

შემთხვევაში, ვებ რეკლამის ერთ-ერთი უმთავრესი გამოწვევა დაწკაპუნებების 

თანაფარდობის (CTR) დაბალი მაჩვენებელია. თუმცა, მიუხედავად ამისა, ვებ 

რეკლამა მაინც უნდა მივიჩნიოთ ინტერნეტ რეკლამის ერთ-ერთ ეფექტურ 

ინსტრუმენტად. განსაკუთრებით ბრენდის ცნობადობის ამაღლებისა და 

საინფორმაციო რეკლამირების თვალსაზრისით. მისი გამოყენება შესაძლებელია 

შესყიდვის ციკლში საწყის ეტაპზე, როცა მომხმარებლის მიერ ხდება პროდუქტის 

საჭიროების გაცნობიერება. ვებ რეკლამა ეფექტურია მომხმარებლის ქცევაზე 

გავლენის მოხდენის თვალსაზრისით იმ შემთხვევაშიც კი, როცა არ ხდება მასზე 

დაწკაპუნება ან სხვა სახის ინტერაქცია. ასეთი რეკლამის მოხვედრა მომხმარებლის 

თვალთახედვის არეში უკვე ნიშნავს გარკვეულ შედეგს, რადგან მომხმარებლის მიერ 

ხდება კომპანიის ვიზუალური ატრიბუტების ირიბად დამახსოვრება, იქნება ეს 

ლოგო, დიზაინის შტრიხები თუ კორპორატიული ფერები. ეს კი, მნიშვნელოვნად 

უწყობს ხელს ბრენდის ცნობადობის ამაღლებას. 
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ინტერნეტ რეკლამის სხვა სახეობებიდან ასევე მიმოხილულია კონტენტ 

მარკეტინგი, სოციალური მედიის მარკეტინგი, ელ. ფოსტის მარკეტინგი და ვიდეო 

მარკეტინგი. თითოეული მათგანის შემთხვევაში გაანალიზენულია უპირატესობები, 

გამოწვევები და სხვა მარკეტინგული ასპექტები. განსაკუთრებულად უნდა გამოიყოს 

სოციალური მედიის მარკეტინგი, რომელიც თანამედროვე ინტერნეტ სარეკლამო 

კომუნიკაციის ერთ-ერთ ყველაზე გავრცელებულ საშუალებას წარმოადგენს. 

ინტერნეტ სარეკლამო კამპანიის დაგეგმვისა და განხორციელების 

განხილვისას აქცენტი კეთდება სარეკლამო კამპანიის გეგმის მაღალ მნიშვნელობაზე. 

მიუხედავად იმისა, რომ ინტერნეტი არის მუდმივად ცვალებადი სივრცე და მასში 

მომხმარებლის ქცევის პროგნოზირება პრაქტიკულად შეუძლებელია, ინტერნეტ 

სარეკლამო გეგმის აქტუალობა მაინც მაღალია. რაც უფრო მასშტაბურია კომპანია და 

მისი მიზნები, მით უფრო მეტია დაგეგმვისა და სტრატეგიის განსაზღვრის 

აუცილებლობა. პირველ ეტაპზე, სანამ კონკრეტულ გეგმაზე დაიწყება მუშაობა, 

აუცილებელია ზოგადი სტრატეგიის განსაზღვრა, რაზეც უნდა იყოს დაფუძნებული 

თავად სარეკლამო კამპანიის გეგმა. თუმცა, გეგმა არ უნდა განვიხილოთ როგორც 

ხისტად გაწერილი ღონისძიებების თანმიმდევრობა. ისევ და ისევ ინტერნეტ გარემოს 

ცვალებადობიდან გამომდინარე, სარეკლამო კამპანიის გეგმა მაქსიმალურად უნდა 

ექვემდებარებოდეს ოპტიმიზაციას და უნდა ერგებოდეს ცვალებად გარემოს. 

ინტერნეტ სარეკლამო კამპანიის გეგმა შეიძლება შედგებოდეს ისეთი 

პუნქტებისგან, როგორებიცაა ინტერნეტ აუდიტორიის წინასწარი კვლევა, 

პოზიციონირების სტრატეგიის განსაზღვრა, მიზნებისა და შედეგების 

კრიტერიუმების განსაზღვრა, შესრულების მთავარი ინდიკატორების (KPI - key 

performance indicators) განსაზღვრა, ბიუჯეტის შედგენა, საკომუნიკაციო არხებისა და 

რეკლამის სახეობების შერჩევა, რეკლამის დამზადება, ტესტირება ფოკუს ჯგუფებზე, 

სამოქმედო გრაფიკის შედგენა, განხორციელება და მიმდინარეობის მართვა, 

მიღებული შედეგების ანალიზი. მიმოხილულია თითოეული ამ ეტაპის 

თავისებურებები. 

ინტერნეტ სივრცეში განხორციელებული თითოეული სარეკლამო კამპანია 

ინდივიდუალობით გამოირჩევა. ამიტომ, შესაძლოა გეგმის მოცემული ეტაპების 
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ზედმიწევნით შესრულება ზოგჯერ არ წარმოადგენდეს აუცილებელ საჭიროებას. 

ასეთი მიდგომა შეესაბამება ისეთ სარეკლამო კამპანიებს, რომლებიც 

განმეორებადობით ხასიათდებიან და ყოველ ჯერზე აუდიტორიის საფუძვლიანი 

კვლევა ან სარეკლამო მასალის ფოკუს ჯგუფებში ტესტირება საჭირო არ არის. 

ნაშრომის პირველი თავის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხია ინტერნეტ 

რეკლამის ანალიტიკა. ამომწურავი ანალიტიკური მონაცემების გარეშე 

წარმოუდგენელია როგორც ინტერნეტ სარეკლამო კამპანიის დაგეგმვა, ასევე მისი 

განხორციელება, ოპტიმიზება და შედეგების შეფასება. საბოლოო შედეგებისა და 

რენტაბელობის განსაზღვრის გარეშე კი შეუძლებელი იქნება არათუ სარეკლამო 

კამპანიის მართვა, არამედ პრობლემები შეიქმნება ზოგადად კომპანიის ფინანსების 

მართვაში. ინტერნეტ ტექნოლოგიები იძლევა საშუალებას, რომ კომპანიამ აწარმოოს 

ზუსტი სტატისტიკური ანალიზი თითოეული იმ ღონისძიებისა, რასაც ახორციელებს 

ინტერნეტ სივრცეში. 

მომხმარებლის შესახებ მონაცემების შეგროვების და დამუშავების პროცესი სამ 

ფაზას მოიცავს: დაკვირვება, ანალიზი და ოპტიმიზაცია (TAO - track, analyze, 

optimize). თითოეული მათგანი თავისი სპეციფიკით გამოირჩევა და განსაკუთრებულ 

მიდგომას საჭიროებს. დაკვირვების ფაზა მოიცავს მონაცემების უშუალოდ 

შეგროვებას სხვადასხვა წყაროებიდან. პროცესი უწყვეტობით და დინამიურობით 

ხასიათდება და მისი მართვისას საჭიროა დროის გარკვეული პერიოდულობის 

მითითება საჭიროებიდან და მიზნობრიობიდან გამომდინარე. ანალიზის ფაზაში 

ხდება მიღებული სტატისტიკური და სხვა ტიპის მონაცემების დამუშავება და 

შესაბამისი დასკვნების გაკეთება. რაც შეეხება ოპტიმიზაციას, იგი შეიძლება 

გულისხმობდეს როგორც დასრულებული კამპანიის ანალიზის საფუძველზე 

მომავალი კამპანიების უფრო ოპტიმალურ დაგეგმვას, ასევე მიმდინარე კამპანიის 

ოპტიმიზაციას დაკვირვებისა და ტესტირებების გზით. 

მართალია, ვებ ანალიტიკის ფარგლებში მოპოვებული და დამუშავებული 

მონაცემები მრავლისმომცველია, მაგრამ მისი სარგებლიანობის ხარისხი 

დამოკიდებულია თავად მარკეტინგული გუნდის კომპეტენციაზე. ინტერნეტ 

ანალიტიკის შედეგად მიღებული მონაცემები იძლევა პასუხს კითხვაზე „რა?“, ხოლო 
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პასუხი კითხვაზე „როგორ?“ უნდა გასცენ თავად კამპანიის ავტორებმა და 

მონაცემების ანალიტიკით დაკავებულმა თანამშრომლებმა. ამ შემთხვევაში 

ძირითადი აქცენტი უნდა გაკეთდეს ანალიტიკური მონაცემების გამოყენებაზე 

მომხმარებლის ქცევაზე გავლენის მოხდენის თვალსაზრისით. პარაგრაფში 

საფუძლიანად არის განხილული ინტერნეტ რეკლამის ანალიტიკა და 

წარმოდგენილია ავტორისეული მოსაზრებები საკითხთან მიმართებაში. 

სადისერტაციო ნაშრომის მეორე თავში – ინტერნეტ რეკლამის გამოყენების 

თანამედროვე ტენდენციები განხილულია ინტერნეტ რეკლამის განვითარების ისეთი 

ასპექტები, როგორებიცაა, მობილური მოწყობილობები და მისი გამოყენებით 

სარეკლამო კამპანიის წარმოება, ვირუსული მარკეტინგი, ნივთების ინტერნეტის 

მარკეტინგული პერსპექტივები და გაფართოებული რეალობის პოტენციალი 

ინტერნეტ მარკეტინგში. 

გამოკვეთილია მობილური მოწყობილობების შესაძლებლობები, აქტუალობა 

და პერსპექტივები. კომპანია, რომელიც მიზნად ისახავს აუდიტორიასთან 

ინტენსიურ კომუნიკაციას, მობილური მოწყობილობები ერთ-ერთ უმთავრეს 

მიმართულებად უნდა განიხილოს. მისი გავრცელების მასშტაბურობაზე 

სტატისტიკაც მეტყველებს: ინტერნეტის მთლიანი მოხმარების დაახლოებით 44% 

სმარტფონებზე და პლანშეტებზე მოდის, ხოლო „გუგლის“ ძიებათა 50%-ზე მეტი 

მობილური მოწყობილობების მეშვეობით ხდება. 

ერთ-ერთი უმთავრესი უპირატესობა სხვა არხებთან შედარებით, რაც უნდა 

გამოიყოს, არის ადგილმდებარეობის მიუხედავად მომხმარებელთან თითქმის 

მუდმივი კომუნიკაციის შესაძლებლობა. ავტორის მიერ გამოყოფილია სამი ფქტორი, 

რომლებიც განაპირობებენ მობილური მოწყობილობების მასობრივი გამოყენების 

შესაძლებლობას მარკეტინგული კომუნიკაციის პროცესში. ორი მათგანი ტექნიკური 

ხასიათისაა, ხოლო ერთი მომხმარებლის ქცევითი თავისებურება: 1. უსადენო 

ინტერნეტის ინფრასტრუქტურის სწრაფი განვითარება; 2. მობილური 

მოწყობილობების ტექნიკური გაუმჯობესება; 3. სოციალურ ქსელებზე 

მომხმარებლების ფსიქოლოგიური დამოკიდებულება. უპირატესობებიდან ასევე 

აღნიშნულია სმარტფონების კონკრეტულ ადამიანთან იდენტიფიცირების 
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შესაძლებლობა, რაც ანალიტიკური მონაცემების მოპოვებისა და დამუშავების 

პროცესში მნიშვნელოვნად ზრდის ეფექურობას. 

ისევე როგორც ინტერნეტ რეკლამის სხვა სახეობების შემთხვევაში, ზუსტი 

სეგმენტაცია, გეოგრაფიული დამიზნება (Geo targeting) და პერსონალიზაცია 

მობილური მოწყობილობების მარკეტინგის განხილვისას ერთ-ერთი ძირითადი 

საკითხია. სიღრმისეულად არის განხილული ეს მახასიათებლები და მათი 

პრაქტიკაში გამოყენების ასპექტები.  

ისევე როგორც ზოგადად ინტერნეტ მარკეტინგში, მობილური 

მოწყობილობების შემთხვევაშიც, ანალიტიკის სიზუსტე ერთ-ერთ მთავარ 

უპირატესობად შეიძლება ჩაითვალოს. იგი მოიცავს მონაცემებს თუ რა წყაროდან 

მოხვდა მომხმარებლის წვდომა პროდუქტის შეთავაზებაზე, გეოგრაფიულად სად 

იმყოფებოდა კომუნიკაციის პროცესში, დროის რომელ მონაკვეთში იყო რეკლამა 

ყველაზე ეფექტური, როგორი იყო სარეკლამო კამპანიის კონვერსიის და უკუგების 

მაჩვენებლები (conversion rate, ROI), როგორია ინტერესდაკარგული მომხმარებელის 

(Bounce rate) პროცენტული მაჩვენებელი, რა დროს ანდომებს მომხმარებელი 

გადაწყვეტილების მიღებას, როგორია მისი ქცევა შესყიდევის სხვადასხვა ეტაპებზე 

(საჭიროების შეცნობა, ინფორმაციის მოძიება, ალტერნეტივების შეფასება, შესყიდვა 

და შესყიდვის შემდგომი ქცევა), გამოხმაურებები სოციალურ ქსელებში და უამრავი 

სხვა. შეიძლება ითქვას, მობილური მოწყობილობები იძლევა საშუალებას 

მაქსიმალური სიზუსტით მოხდეს მომხმარებელთა სურვილების და ქცევითი 

მოტივების ანალიზი, რაც ეფექტური სარეკლამო კამპანიის ჩატარების აუცილებელ 

წინაპირობას წარმოადგენს. 

რაც შეეხება დანიშნულებებს, განსაკუთრებით აღსანიშნავია მომხმარებელთან 

ურთიერთობის მართვა (mCRM - mobile customer relationship management), 

გაყიდვების ხელშეწყობა და რეკლამირება. მომხმარებლის ქცევაზე გავლენის 

მოხდენის თვალსაზრისით მობილური მოწყობილებების ეს თავისებურებები 

გამოირჩევა მაღალი ეფექტურობით. ნაშრომში დაწვრილებითაა განხილული 

თითოეული მათგანი.  
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მობილური აპლიკაციები, მათი განთავსება, მხარდაჭერა და სარეკლამო არხად 

გამოყენება მობილური მოწყობილობების მარკეტინგის ერთ-ერთი საკვანძო 

საკითხია. აქედან გამომდინარე, თანამედოვე მომხმარებელთან კომუნიკაციის 

პროცესში ამ საკითხს დიდი ყურადღება უნდა დაეთმოს, რაც ნაშრომში დეტალურად 

არის განხილული. 

გარდა შესაძლებლობებისა და უპირატესობებისა, მობილური 

მოწყობილობების გამოყენება მარკეტინგულ კომუნიკაციებში დაკავშირებულია 

გარკვეულ გამოწვევებთან და პრობლემებთან. მიმოხილულია თითოეული მათგანი 

ავტორისეული თვალთახედვით და მოცემულია გზები, თუ როგორ უნდა მოხდეს ამ 

გამოწვევებთან და პრობლემებთან გამკლავება. ამ მხრივ, შეიძლება ითქვას, ყველაზე 

აქტუალური საკითხია მობილურ მოწყობილობებთან თავსებადობა. 

ინტერნეტ რეკლამის და ზოგადად მარკეტინგული კომუნიკაციების 

თანამედროვე ტენდენციების განხილვისას ვირუსული მარკეტინგი ერთ-ერთ 

ყველაზე უფრო ეფექტურ მიდგომად შეიძლება ჩაითვალოს. ეს არის მარკეტინგული 

კონცეფცია, რომელიც საშუალებას იძლევა მინიმალური დანახარჯებით მოხდეს 

ფართო აუდიტორიასთან ეფექტური წვდომა. ნაშრომში განხილულია სოციალურ 

მედიაში ვირუსული სარეკლამო კამპანიის დაგაგმვისა და განხორციელების 

მეთოდოლოგია. ამ პროცესში საკვანძო საკითხი მომხმარებლის ქცევაზე 

ზემოქმედების ეფექტური ბერკეტების შექმნა და გამოყენებაა. საჭიროა დადგინდეს 

ის ფსიქოლოგიური მოტივატორები, რომელსაც დაეფუძნება სარეკლამო ვირუსული 

კამპანია. მომხმარებლის ქცევა ვირუსული კამპანიის მსვლელობისას დიდწილად 

ამაზეა დამოკიდებული, რაც დაწვრილებით არის განხილული. 

ვირუსულ კამპანიაში მომხმარებლის მოტივირებისა და მის ქცევაზე გავლენის 

მოხდენის თვალსაზრისით გამოკვეთილია ორი ძირითადი მიდგომა, რომელიც 

სოციალურ ფსიქოლოგიასთან მჭიდრო კავშირშია: ერთის მხრივ ადამიანის 

მისწრაფება ინდივიდუალიზმისკენ და მეორეს მხრივ მისი კონფორმისტული 

მიდრეკილებები. თუ რომელ მიდგომის გამოყენებაა უფრო მიზანშეწონილი 

კონკრეტული ინტერნეტ სარეკლამო კამპანიისთვის, დამოკიდებულია ბრენდის 

პოზიციონირებაზე, პროდუქტის არსზე, სარეკლამო კამპანიის მიზანზე და თავად 
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მიზნობრივი სეგმენტის ტიპზე. ვირუსილ მარკეტინგს დანიშნულებათა ფართო 

სპექტრი გააჩნია. ეს შეიძლება იყოს ბრენდის ცნობადობის ამაღლების ხელშეწყობა, 

რაც მიიღწევა აუდიტორიის ფართო მასებთან ინტენსიური სარეკლამო კომუნიკაციის 

გზით.  

მართალია, ვირუსული მარკეტინგი დიდ შესაძლებლობებს იძლევა, მაგრამ, 

მეორეს მხრივ, გარკვეულ რისკებთან, საფრთხეებთან და ნაკლოვანებებთანაცაა 

დაკავშირებული. პირველ რიგში ხაზი უნდა გაესვას იმას, რომ ვირუსული რეკლამა 

ვერ იქნება გრძელვადიან პერსპექტივებზე გათვლილი მარკეტინგული ღონისძიება. 

გარდა ამისა, გასათვალისწინებელია, ჯდება თუ არა ვირუსული კამპანიის წარმოება 

კომპანიის ზოგადი მარკეტინგული პოლიტიკის კონტექსტში და შეესაბამება თუ არა 

კონკრეტული პროდუქტის ან მომსახურების წინ წაწევის სპეციფიკას. ვირუსული 

მარკეტინგის რისკებისა და საფრთხეების განხილვისას ერთ-ერთი ყველაზე 

მნიშვნელოვანი საკითხია აუდიტორიისა და Web 2.0 გარემოს სპეციფიკა. ონლაინ 

რეპუტაციის მართვა (ORM - online reputation management) ვირუსული მარკეტინგის 

მართვის პროცესში ერთ-ერთი ეფექტური და საჭირო მიდგომაა რისკების 

დასაზღვევად და აუდიტორიასთან კომუნიკაციის პროცესში გართულებების 

თავიდან ასაცილებლად.  

ვირუსული მარკეტინგის სხვადასხვა ასპექტების სადემონსტრაციოდ 

მოყვანილია და გაანალიზებულია ორი ვირუსული კამპანია ქართულ და უცხოულ 

მაგალითებზე. 

ინტერნეტ მარკეტინგში ტექნოლოგიური სიახლეებისა და ახალი მიდგომების 

რიგებში ერთ-ერთი ნივთების ინტერნეტია (IoT - internet of things), რომელზეც 

შესაძლოა მომავალში მნიშვნელოვანი აქცენტი გაკეთდეს მარკეტინგული 

თვალსაზრისით. ნაშრომში მრავლისმომცველად არის განხილული ნივთების 

ინტერნეტის, როგორც თანამედროვე მარკეტინგული არხის სხვადასხვა ასპექტები: 

შესაძლებლობები, უპირატესობები, გამოწვევები და საფრთხეები. ასევე, 

წარმოდგენილია მისი ეფექტური და უსაფრთხო გამოყენების გზები. 

მარკეტინგში ნივთების ინტერნეტი შესაძლებელია გამოყენებული იქნას 

ისეთი მიზნებისთვის, როგორებიცაა პროდუქტისა თუ მომსახურების რეკლამირება, 
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მომხმარებელთან კომუნიკაცია, სხვადასხვა მარკეტინგული მონაცემების მოპოვება, 

მიზნობრივი აუდიტორიის განსაზღვრა და ა.შ. თითოეული მათგანი დეტალურად 

არის განხილული თანამედროვე მარკეტინგული კომუნიკაციების თვალსაზრისით. 

თუმცა, ბევრი მარკეტერის და სფეროში მოღვაწე მკვლევარის აზრით, ნივთების 

ინტერნეტი არის უფრო მარკეტინგის მომავალი ტენდენცია, ვიდრე დღეისათვის 

აქტიურად დანერგილი მეთოდი.  

განსაკუთრებით ხაზგასმულია, რომ ნივთების ინტერნეტის მარკეტინგის 

პირობებში მომხმარებელთან კომუნიკაცია გახდება გაცილებით უფრო 

პერსონალიზებული. სასურველ მიზნობრივ აუდიტორიაზე წვდომა და 

სეგმენტაციის სიზუსტე კიდევ უფრო მაღალ დონეზე ავა. იგი შეიძლება 

განვიხილოთ, აგრეთვე, როგორც პირდაპირი მარკეტინგის სრულიად ახალი ფორმა. 

კომპანიებს შეეძლებათ შეთავაზება გაუკეთონ თითოეულ კონკრეტულ 

მომხმარებელს მისი მოთხოვნების გათვალისწინებით და არა ზოგადად სამიზნე 

აუდიტორიას. 

მნიშვნელოვანი აქცენტი გაკეთებულია ნივთების ინტერნეტის გამოწვევებზე 

და მომხმარებელთა პერსონალური მონაცემების უსაფრთხოების დაცვის 

ღონისძიებებზე. მრავალფეროვანი მონაცემების მოპოვება მიმზიდველი 

შესაძლებლობაა კომპანიების მარკეტინგული სამსახურების თვალთახედვით, 

მაგრამ, მეორეს მხრივ, იგი ქმნის გარკვეულ წინააღმდეგობრივ დამოკიდებულებებს 

უსაფრთხოების თვალსაზრისით. მიმოხილულია შესაძლო გართულებები, 

რომლებიც შეიძლება განპირობებული იყოს როგორც ადამიანური, ასევე ტექნიკური 

და სამართლებრივი ფაქტორებით. ავტორის მიერ წარმოდგენილია ამ რისკებთან და 

საფრთხეებთან გამკლავების შესაძლო გზები. მაგალიად, ის, რომ სხვადასხვა 

ქვეყნებში კომპეტენციის დონე ამ სფეროში ერთნაირად მაღალი არ იქნება. 

შესაბამისად განსხვავებული იქნება უსაფრთხოების დონე. მნიშვნელოვანია მსხვილი 

მაღალტექნოლოგიური კომპანიების როლიც. მაგალითად ისეთების, როგორებიცაა 

„გუგლი“ „მაიკროსოფტი“, „ეფლი“, „ინტელი“, „აი ბი ემი“, „ტესლა“ და ა.შ. ამ 

კომპანიების კომპეტენციის დონე ამ მიმართულებით უკვე დღეისათვის საკმაოდ 

მაღალია. რა თქმა უნდა, საჭირო იქნება ფინანსური რესურსების გამოყოფაც 
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კვლევებისა და უსაფრთხოების ნორმებისთვის საჭირო ტექნოლოგიების 

შემუშავებისთვის. ამ კომპანიების კვლევისა და განვითარების (R&D – research and 

development) სტრატეგიაში ნივთების ინტერნეტი ერთ-ერთი ძირითადი 

მიმართულება გახდება ხელოვნურ ინტელექტთან ერთად. 

მეორე თავის დასკვნით ნაწილში განხილულია გაფართოებული რეალობა 

მარკეტინგში. მიუხედავად იმისა, რომ გაფართოებული რეალობა ჯერ კიდევ 

ნოვატორულ ტექნოლოგიად ითვლება, მისი გავლენა საკმაოდ დიდია თანამედროვე 

მარკეტინგულ კომუნიკაციებზე. ამიტომ, ინტერნეტ რეკლამის თანამედროვე 

ტენდენციათა განხილვისას გაფართოებულ რეალობას მნიშვნელოვანი ადგილი 

უჭირავს. 

ისევე როგორც ნივთების ინტერნეტის და ინტერნეტ რეკლამის სხვა არხების 

შემთხვევაში, გაფართოებული რეალობის მარკეტინგული შესაძლებლობებიდან 

აღსანიშნავია პერსონალიზაცია, მომხმარებლის ქცევაზე დაკვირვება, 

მრავლისმომცველი მონაცემების შეგროვება-ანალიზი და შემდგომი კამპანიების 

ოპტიმიზაცია.  

ავტორის მიერ წარმოდგენილია გაფართოებული რეალობა როგორც 

ინოვაციური მარკეტინგული კონცეფცია, რომელიც მოიცავს რეკლამირებას, 

შეთავაზებას, შესყიდვას და მომხმარებლის კვლევას ერთდროულად. ამ ოთხი 

პროცესის კომბინაცია კომპანიებს საშუალებას აძლევს დაგეგმონ მარკეტინგული 

კამპანია, რომელიც სპეციფიკურად გაფართოებული რეალობის ტექნოლოგიებზე 

იქნება გათვლილი. მდიდარი მულტიმედიური შესაძლებლობები და ვიზუალური 

ეფექტები შესაძლებელია გამოყენებული იქნას მომხმარებლის ქცევაზე მაღალი 

ზეგავლენის მქონე კამპანიის ჩასატარებლად. 

წარმოდგენილია გაფართოებული რეალობის მარკეტინგული გამოყენების 

ორი მაგალითი. გაანალიზებულია ის დადებითი მხარეები, რაც ამ ტექნოლოგიას 

შეიძლება გააჩნდეს მომხმარებლის ქცევაზე გავლენის ეფექტურად მოხდენის 

კუთხით. 

სადისერტაციო ნაშრომის მესამე თავში – ინტერნეტ რეკლამა როგორც 

მომხმარებლის ქცევის განმსაზღვრელი ფაქტორი წარმოდგენილია მომხმარებლის 
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ქცევაზე ინტერნეტ რეკლამის გავლენის მოტივატორები და მექანიზმები. მესამე 

თავის პირველ პარაგრაფში განხილულია მომხმარებლის ქცევა ინტერნეტ სივრცეში, 

ხოლო მეორე პარაგრაფი მოიცავს მომხმარებლის ქცევას პროდუქტის შესყიდვის 

ფაზებში. თითოეული პარაგრაფი, თავის მხრივ, შედგება სამი ნაწილისგან: პირველ 

ნაწილში განხილულია მომხმარებლის ქცევის მოტივები, მეორე ნაწილში ინტერნეტ 

რეკლამის გავლენით მომხმარებლის ქცევაზე გავლენის მოხდენის მექანიზმები, 

ხოლო მესამე ნაწილში წარმოდგენილია სოციალურ ქსელ „ფეისბუქში“ ავტორის 

მიერ ჩატარებული რაოდენობრივი კვლევა ქართველი მომხმარებლის ქცევის შესახებ, 

რაც სადისერტაციო ნაშრომის მნიშვნელოვან შემადგენელ ნაწილს წარმოადგენს. 

თითოეულ საკვლევ საკითხზე გაკეთებულია შესაბამისი ანალიზი და გამოტანილია 

დასკვნები. 

ზოგადი მიდგომით, კმაყოფილება, სიამოვნება და აღგზნება ის ასპექტებია, 

რომელთა ეფექტურად გამოყენება შეიძლება ინტერნეტ სივრცეში განთავსებული 

მასალის მეშვეობით მომხმარებლის შემეცნებასა და აღქმაზე გავლენის მოსახდენად. 

ამ მხრივ განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი საკითხია სოციალურ მედიაში 

მომხმარებლის მიერ საკუთარი პიროვნების წარმოჩენა. ქცევის ანალიზისას უნდა 

გამოიყოს მომხმარებლის ქცევის რაციონალური და ემოციური მოტივები. სოციალურ 

მედიას მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს ინტერნეტში მომხმარებლის მოტივირების 

საკითხების მიმოხილვისას. 

მომხმარებლის ინტერნეტ სივრცეში ქცევის მოტივირების თვალსაზრისით 

სიღრმისეულადაა მიმოხილული ისეთი საკითხები, როგორებიცაა ინტერნეტ 

სივრცეში საფასო პოლიტიკა, მარკეტინგული გარემო და კულტურული 

თავისებურებები, ქცევის ფსიქოლოგიური ასპეტები, ანალიტიკური მონაცემების 

როლი მომხმარებლის მოტივირებაში, გავლენის მარკეტინგი (Influencer marketing), 

მომხმარებელთა ურთიერთგავლენები, ინტერნეტ არხების მრავალფეროვნება, 

აუდიტორიის სეგმენტაციის მნიშვნელობა და მოტივირება ინტერნეტ რეკლამის 

სახეობების მიხედვით. 

ქცევაზე გავლენის მექანიზმების განხილვისას განსაკუთრებული აქცენტი 

უნდა გაკეთდეს ისეთ ასპექტებზე, როგორებიცაა კულტურული გარემო და 
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დამოგრაფია. საჭიროა რაც შეიძლება მორგებული კომუნიკაციის წარმოება 

თითოეული კონკრეტული სამიზნე ჯგუფის მიმართ. მომხმარებლის ქცევა და 

გამოხმაურება სოციალურ მედიაში იმდენად იქნება დადებითი და სასურველი, 

რამდენადაც მოხდება სარეკლამო ძალისხმევის მიმართვა კონკრეტულ სეგმენტზე.  

გარდა ამ საკითხებისა, ქცევაზე გავლენის მექანიზმებიდან განხილულია Web 

2.0 სივრცე და მისი თავისებურებები, მომხმარებლის მიერ შექმნილი მასალა (UGC - 

user-generated content) და მისი მნიშვნელობა, პერსონალიზებული კომუნიკაციის 

ეფექტურობა და ელექტრონულად ხმის გავრცელება (eWOM - electronic word of 

mouth).  განსაკუთრებული ყურადღება გამახვილებულია Web 2.0 სივრცეზე და 

მომხმარებელთა ქცევის ფორმირებაზე მის ფარგლებში. ავტორის მიერ 

შემოთავებულია მომხმარებელთა კატეგორიზაცია, რაც დაგვეხმარება უფრო ნათელი 

სურათი შევქმნათ ინტერნეტ სივრცეში მომხმარებლის ქცევაზე გავლენის 

თვალსაზრისით. 

ჩატარებული მომხმარებლის კვლევის პირველი ნაწილი და შესაბამისი 

ანალიზი მიზნად ისახავდა მომხმარებლის იმ მოტივატორებისა და სტიმულების 

იდენტიფიცირებას, რაც განაპირობებს მის ქცევას ინტერნეტ სივრცეში. 2017 წლის 19 

დეკემბრიდან 2018 წლის 15 მარტამდე, სხვადასხვა ინტენსივობით „ფეისბუქში“ 

რეკლამირების შედეგად კითხვარი შეავსო 1067-მა რესპონდენტმა. როგორც 

მოსალოდნელი იყო, გამოკითხულთა ძირითადი ნაწილი შეადგინა საქართველოს 

დიდ ქალაქებში მცხოვრებმა „ფეისბუქ“ მომხმარებლებმა (თბილისი, ბათუმი, 

ქუთაისი, გორი, რუსთავი). დამიზნების დროს მითითებული იყო საქართველოს 

ტერიტორია და არა თითოეული ცალკე აღებული ქალაქი ან დასახლებული პუნქტი. 

რესპონდენტთა 58,3% შეადგინა მდედრობითი სქესის, ხოლო 41,7% მამრობითი 

სქესის აუდიტორიამ. რაც შეეხება ასაკს, გამოკითხულთა 62,2% 30 წლამდე ასაკის 

ადამიანები აღმოჩნდნენ. აღსანიშნავია, რომ თითქმის ნახევარი – 47,5% შეადგინა 25 

წლამდე აუდიტორიამ. რაც შეეხება „ფეისბუქ“ რეკლამის ანალიტიკურ მონაცემებს 

(იხ. ცხრილი 1), მივიღეთ შემდეგი მაჩვენებლები: 
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წვდომა (Reach) 144 887 „ფეისბუქ“ 

მომხმარებელი 

ჩვენება (Impression) 244 356  

ჩვენების სიხშირე (Frequency) 1,69 

ბმულზე დაწკაპუნებები (Link clicks) 8 054 

უნიკალური დაწკაპუნებები (Unique link clicks) 7 112 

დაწკაპუნებების თანაფარდობა (CTR) 3,3 % 

კონვერსიის მაჩვენებელი (Conversion rate) 13,2 % 

ბიუჯეტი 181,03 აშშ დოლარი 

ერთი დაწკაპუნების ფასი (CPC) 0,02 აშშ დოლარი 

ერთ კონვერსიის საშუალო ღირებულება 0,17 აშშ დოლარი 

 

საკვლევ საკითხებს წარმოადგენდა მომხმარებლის ქცევის ისეთი ასპექტები 

ინტერნეტ სივრცეში, როგორებიცაა, პერსონალური მონაცემების განთავსება და მათი 

კონფიდენციალობა, სოციალური ქსელით სარგებლობის ინტენსივობა, 

გაზიარებული მასალის შინაარსი, ინტერნეტ სივრცეში კომპანიებთან კომუნიკაციის 

თავისებურებები, ონლაინ რეპუტაციის მართვის ასპექტები, კონკრეტული 

კომპანიების ინტერნეტ რეკლამის დამახსოვრება და ხშირად გამეორებადი ინტერნეტ 

რეკლამის მიმართ მომხმარებლის დამოკიდებულებები. 

ჩატარებული კვლევის პირველი ნაწილიდან მიღებული შედეგების ერთიანად 

ინტერპრეტაციის შედეგად შეგვიძლია რამდენიმე ტენდენციის გამოკვეთა: 

ინტერნეტ აუდიტორია საქართველოში ძირითადად შედგება  ახალგაზრდა, 

უპირატესად 35 წლამდე ასაკის ადამიანებისგან; ინტერნეტ რეკლამის მიმართ 

აუდიტორიის დამოკიდებულება არის უმეტესწილად უარყოფითი. შესაბამისად, მათ 

ქცევაზე გავლენის მოხდენის მექანიზმების შესამუშავებლად საჭიროა თანამედროვე 

მარკეტინგული მიდგომების გამოყენება. კერძოდ, სეგმენტაციის მაღალი ხარისხი, 

პერსონალიზაცია, კონტენტ მარკეტინგი, მობილურ მოწყობილობებთან 

თავსებადობის ხარისხის ამაღლება და ნებართვაზე დაფუძნებული კომუნიკაცია. 
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 პროდუქტის შესყიდვის პროცესში ინტერნეტ რეკლამის გავლენით 

მომხმარებლის ქცევის მოტივების ფორმირება კიდევ უფრო მრავალფაზიანი 

პროცესია, ვიდრე მომხმარებლის ქცევა ინტერნეტ სივრცეში. შესყიდვის თითოეულ 

ეტაპს მომხმარებელი გადის როგორც ფიზიკურ სამყაროში, ასევე ინტერნეტ 

სივრცეში, ელექტრონული კომერციის ფარგლებში. თუმცა, აღსანიშნავია, რომ 

თუნდაც რეალურ სავაჭრო წერტილში განხორციელებული შესყიდვის შემთხვევაში, 

ხუთი ფაზიდან სულ ცოტა ოთხი ფაზა შესაძლოა ძირითადად ინტერნეტ სივრცეში 

წარიმართოს. ინტერნეტ ტექნლოგიების ანალიტიკური შესაძლებლობები 

საშუალებას გვაძლევს მოვახდინოთ შესყიდვის სხვადასხვა ფაზებში მომხმარებლის 

ქცევის მოტივების იდენტიფიცირება. 

მიუხედავად იმისა, რომ მომხმარებლის მიერ განვლილი ფაზები, 

გარკვეულწილად, პირობითია და ყველა შემთხვევაში თანმიმდევრობა არ 

სრულდება, მისი მნიშვნელობა მაინც მაღალია ინტერნეტ სივრცის სპეციფიკიდან 

გამომდინარე. თუნდაც ყოველდიური და ძირითადი მოხმარების პროდუქტების 

მიმართ მომხმარებელი უფრო და უფრო მომთხოვნი ხდება, რასაც განაპირობებს 

კონკურენციის მატება და ინტერნეტ სივრცეში ალტერნატივების შედარების 

სიმარტივე. 

მნიშვნელოვანი აქცენტი გაკეთებულია მომხმარებლის ინდივიდუალისტურ 

და კონფორმისტურ მიდრეკილებებზე პროდუქტის შესყიდვის პროცესში. 

რამდენადაც განსხვავებულია ინტერნეტ მომხმარებლების დამოკიდებულებები და 

აღქმითი თავისებურებები, იმდენად შეიძლება თავი იჩინოს მომხმარებელთა 

კონფორმისტულმა მიდრეკილებებმა და მოხდეს ერთიანი განწყობის ჩამოყალიბება. 

ნაშრომში საკითხი მრავლისმომცველადაა გაანალიზებული. 

კონფორმიზმისა და ინდივიდუალიზმის საკითხის ჭრილში უნდა 

განვიხილოთ პროდუქტის მნიშვნელობის საკითხიც. ხშირად ყიდვაზე 

გადაწყვეტილება მიიღება არა პროდუქტის დანიშნულების და პრაქტიკული 

მოსაზრებებიდან გამომდინარე, არამედ მომხმარებლის პერსონალური 

დამოკიდებულებით პროდუქტის მნიშვნელობის მიმართ. ამ მხრივ ყურადღება უნდა 

გამახვილდეს პიროვნების თვითგამოხატვისა და დაფასებისადმი მოთხოვნილებაზე. 
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ეს არის მასლოუს მოთხოვნილებათა იერარქიის თეორიის მნიშვნელოვანი ნაწილი, 

რაც ასევე განხილულა ნაშრომში მომხმარებლის მოვიტირების თვალსაზრისით. 

შესყიდვის ციკლში მოტივირების თვალსაზრისით, განხილულია ისეთი 

საკითხები, როგორებიცაა ე.წ. „შარავანდედის ეფექტი“ (Halo effect) და ე.წ. „რქების 

ეფექტი“ (Horns effect). ეს ფსიქოლოგიური ფაქტორები მნიშვნელოვან გავლენას 

ახდენენ მომხმარებლის მიერ გადაწყვეტილების მიღების პროცესზე. გარდა ამისა, 

მიმოხილულია ისეთი საკითხები, როგორებიცაა ნდობის პრობლემა ინტერნეტში 

განთავსებული პროდუქტის მიმართ, მომხმარებლის შერჩევითი აღქმა (Selective 

perception) და აღქმითი შერჩევითობა (Perceptual selection).  

შესყიდვის პროცესში ინტერნეტ მომხმარებლის ქცევაზე ზემოქმედების 

მეთოდოლოგია უამრავ ასპექტს მოიცავს. სტრატეგიისა და გეგმის შედგენისას, 

ეფექტურობის უზრუნველსაყოფად, ერთ-ერთი უმთავრესი წინაპირობაა ინტერნეტ 

რეკლამის შესაბამისი სახეობის შერჩევა შესყიდვის ფაზების მიხედვით.  

შესყიდვის ფაზებში მომხმარებლის ემოციური და რაციონალური 

მოტივატორები განსაკუთრებული ყურადღების საგანია. ამ საკითხის სიღრმისეული 

კვლევის მიზნით დეტალურადაა განხილული FCB მატრიცა, რომელსაც შეუძლია 

სრული სურათი შეგვიქმნას თუ რა ტიპის პროდუქტი რა სახის ჩართულობას და რა 

დონეზე იწვევს მომხმარებელში. შესაბამისად, მარკეტინგის სპეციალისტებისთვის 

გამარტივდება გადაწყვეტილების მიღება იმის თაობაზე, თუ რა ტიპის და რა 

ინტენსივობის კომუნიკაცია უნდა წარიმართოს კონკრეტული სახეობისა და 

კონკრეტული ტიპის სამიზნე აუდიტორიის შემთხვევაში. 

შესყიდვის პროცესში მომხმარებლის ქცევაზე გავლენის მოხდენის ერთ-ერთი 

უმთავრესი წინაპირობა აუდიტორიის სწორი შერჩევაა (Targeting). არასწორად ან 

ხარვეზებით შერჩეული აუდიტორია შესაძლოა გახდეს ინტერნეტ სარეკლამო 

კამპანიის წარუმატებლობის მიზეზი. ამიტომ, განსაკუთრებული აქცენტი 

გაკეთებულია ინტერნეტ რეკლამის დამიზნების მაღალ მნიშვნელობაზე. 

მიმოხილულია მომხმარებლების მიერ ინტერნეტ სივრცეში ბრენდის შესახებ 

წარმოებული დისკუსიის მნიშვნელობა. ამ პროცესს შეუძლია უდიდესი გავლენა 

მოახდინოს პოტენციური მომხმარებლის ქცევაზე პროდუქტის შესყიდვის პროცესში. 
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ამიტომ, უნდა დაისახოს გზები, თუ როგორ უნდა მოხდეს ასეთ დისკუსიებზე 

დაკვირვება და ბრენდისთვის ხელსაყრელი გადაწყვეტილებების მიღება შექმნილი 

ვითარებიდან გამომდინარე.  

ნაშრომის ამ ნაწილში მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს თავად ინტერნეტ 

რეკლამის დამზადების ვიზუალურ-შინაარსობრივი მხარის ასპექტების განხილვას 

და კომუნიკაციის წარმართვის სტილს. განხილულია მომხმარებლის ქცევაზე 

მოქმედი ისეთი ფსიქოლოგიური ფაქტორები, როგორიცაა „ზეიგარნიკის ეფექტი“ და 

„უკმარობის პრინციპი“ (Scarcity principle). რაც შეეხება თავად ინტერნეტ რეკლამის 

ფორმასა და შინაარსს, ამ მხრივ ტენდენციები მუდმივ ცვალებადობას განიცდის. 

ინტერნეტ სარეკლამო კომუნიკაციის ბოლო წლების ტენდენციებით თუ 

ვიმსჯელებთ, ერთის მხრივ, ვიზუალური მხარე სულ უფრო მეტ აქტუალობას იძენს, 

ხოლო, მეორეს მხრივ, ეცემა ზედმეტი ტექსტითა და ინფორმაციით დატვირთული 

რეკლამის ეფექტურობა. ინტერნეტ მომხმარებლები, სარეკლამო და სხვა ტიპის 

ინფორმაციის მოჭარბებული ნაკადის ფონზე, სულ უფრო ნაკლებ დროსა და 

ყურადღებას უთმობენ სარეკლამო შინაარსის შემცველ მასალას. ამ პრობლემის 

მოგვარების მიზნით საჭიროა ბალანსის დაცვა. ორიგინალურად გაფორმებულ 

ვიზუალურ მასალასთან ერთად, აუცილებელია, რომ მომხმარებელი ფლობდეს 

ფაქტობრივ ინფორმაციასაც შეთავაზებული პროდუქტის შესახებ.  

განხილულია ინტერნეტ სარეკლამო კომუნიკაციის ინტენსივობის საკითხიც. 

არსებობს მოსაზრება, რომ „კარგი რეკლამა ბევრ გამეორებას არ საჭიროებს“, თუმცა 

ეს დებულება თანამედროვე, ინფორმაციულად გადატვირთულ სამყაროში და 

მაღალი კონკურენციის პირობებში სრულიად კარგავს ლეგიტიმურობას. რაც არ 

უნდა მაღალი ხარისხის იყოს რეკლამა შემოქმედებითი კუთხით და რაც არ უნდა 

მაღალი ღირებულების შეთავაზებას აწვდიდეს მომხმარებელს, იგი ვერ იქნება 

საკმარისად ეფექტური, თუ რეგულარულად არ მოხდება მისი განთავსება 

მომხმარებლის აღქმის არეალში. ოპტიმალური ინტენსივობა და რაოდენობა 

დამოკიდებულია მიზნობრივი აუდიტორიის ტიპზე, არსებულ კონკურენციასა და 

პროდუქტის სასიცოცხლო ციკლის ეტაპზე. ამიტომ, ინტერნეტ სარეკლამო 
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კომუნიკაცია უნდა წარიმართოს არა მარტო ხარისხობრივი, არამედ რაოდენობრივი 

კრიტერიუმების გათვალისწინებითაც. 

სოციალურ ქსელ „ფეისბუქში“ ჩატარებული კვლევის მეორე ნაწილი 

ორიენტირებული იყო მომხმარებლის ქცევაზე პროდუქტის შესყიდვის პროცესში. 

საკვლევი საკითხებიდან აღსანიშნავია ინტერნეტ რეკლამის მიმართ მომხმარებლის 

ნდობის საკითხი. შეკითხვა ფორმულირებული იყო შემდეგნაირად: „ნივთის ან 

მომსახურების შეძენაზე გადაწყვეტილების მისაღებად, ჩამოთვლილთაგან რომელია 

თქვენთვის უფრო სანდო ინფორმაცია?“ მიღებული პასუხები არაერთგვაროვანია, 

თუმცა გამოიკვეთა ნიშანდობლივი ტენდენცია: გამოკითხულთა მხოლოდ 0,7% 

მიიჩნევს ინტერნეტ რეკლამაში მოცემულ ინფორმაციას სანდოდ. 30,1% ფიქრობს, 

რომ რეკლამასთან ერთად გასათვალისწინებელია სხვა მომხმარებლების 

კომენტარები და შეფასებები, 23,8%-ისთვის მნიშვნელოვანია თავად კომპანიის 

ავტორიტეტი, 22,4%-ის აზრით არც რეკლამა და არც შეფასებები არ არის სანდო, 

21,9% მხოლოდ სხვა მომხმარებლების კომენტარებს და შეფასებებს ენდობა, ხოლო 

დანარჩენი 1,1% ღია ველში საკუთარ აზრს აყალიბებს სანდოობასთან დაკავშირებით. 

ამგვარი მონაცემები შეიძლება ჩაითვალოს ინტერნეტ რეკლამის მიმართ 

მომხმარებლის სკეპტიკური დამოკიდებულების დადასტურებად. ეს მონაცემები 

კიდევ ერთხელ წარმოაჩენენ კონტენტ მარკეტინგის, ინტერნეტ რეკლამის 

პერსონალიზაციის და ნებართვაზე დაფუძნებული მარკეტინგის (Permission 

marketing) მაღალ მნიშვნელობას. 

ასევე, კვლევაში ასახულია მონაცემები ისეთ საკითებთან დაკავშირებით, 

როგორებიცაა: ბრენდის შესახებ ხმის გავრცელება ინტერნეტ სივრცეში, ბრენდის 

ცნობადობა სოციალურ მედიაში, ელექტრონული ვაჭრობის პოპულარობა ქართველ 

მომხმარებლებში, მომხმარებლის გამოხმაურებები შეფასებებისა და კომენტარების 

სახით, პროდუქტის შესყიდვის წინ ინფორმაციის მიღების წყაროები, პროდუქტის 

შესყიდვაზე გადაწყვეტილების მამოტივირებელი ფაქტორები, საძიებო სისტემებში 

მომხმარებლის მიერ სხვადასხვა პროდუქტებისა და მომხახურებების ძიების 

ინტენსივობა, ინტერნეტში ნავიგაციისთვის გამოყენებული მოწყობილობების 
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სახეობები. მიღებული მონაცემები გაანალიზებულია და გამოტანილია შესაბამისი 

დასკვნები. 

მესამე თავის რეზუმირების სახით აღნიშნულია, რომ ინტერნეტ რეკლამა 

მიმართული უნდა იყოს ლოკალურად, კონკრეტულ მიზნობრივ სეგმენტზე, 

შესყიდვის კონკრეტულ ეტაპზე მორგებული; ქცევაზე გავლენის ეფექტურად 

მოხდენისთვის აუცილებელია ონლაინ რეპუტაციის მართვის (ORM - online 

reputation management) და ელექტრონულად ხმის გავრცელების (eWOM - electronic 

word of mouth) მეთოდოლოგიის გამოყენება, რადგან პოტენციური მომხმარებლების 

გადაწყვეტილებებზე მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს სხვა მომხმარებელთა 

შეფასებები და კომენტარები; პირველადი სარეკლამო კომუნიკაციიდან 

კონვერსიამდე მომხმარებელმა შესაძლოა გაიაროს რამდენიმე ონლაინ შეხების 

წერტილი (Online touchpoints). გარდა ამისა, აღნიშნულია, რომ მომხმარებლის ქცევა, 

ხშირ შემთხვევაში, არის ემოციური, ირაციონალური, ინსტიქტებზე დაფუძნებული 

და ქვეცნობიერი იმპულსებით განპირობებული. ეს ფენომენი ვლინდება როგორც 

სოციალურ მედიაში ქცევის გამოხატვისას, ასევე პროდუქტის შესყიდვის პროცესის 

სხვადასხვა ფაზებში. თუმცა, რა თქმა უნდა, ყველა კატეგორიის პროდუქტზე ამ 

დებულებას თანაბრად ვერ გავავრცელებთ. 

 კვლევის შედეგების აპრობაცია: დისერტაცია აპრობირებულ იქნა ბათუმის 

შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის 

ფაკულტეტის ბიზნესის ადმინისტრირების, მენეჯმენტისა და მარკეტინგის 

დარგობრივი დეპარტამენტის გაფართოებულ სხდომაზე 2018 წლის 27 ივნისს (ოქმი 

№ 8). ნაშრომის ძირითადი დებულებები, დასკვნები, წინადადებები და ცალკეული 

შედეგები ხუთი სტატიის სახით გამოქვეყნებულია საერთაშორისო სამეცნიერო 

ჟურნალებსა და კონფერენციის მასალებში: 

1. გულიკო  ქათამაძე, ირაკლი აბაშიძე, „სოციალური მედიის მარკეტინგი 

როგორც მცირე ბიზნესის კონკურენტუნარიანობის ხელშემწყობი ფაქტორი“, 

ინოვაციური ეკონომიკა და მართვა, No 4, 2017 წ. გვ. 27-33, ISSN 2449-2418, E-ISSN 

2449-2604; 
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2. Irakli Abashidze, “Integrated Marketing Communications in Web 2.0 

environment: Challenges and Opportunities of Online Presence”, Journal of Research in 
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დასკვნები და წინადადებები 

 

 წინამდებარე დისერტაციაში წარმოდგენილია ინტერნეტ რეკლამის 

განვითარების თავისებურებების თეორიული ასპექტები და ის პრაქტიკული 

მექანიზმები, რომლებითაც შესაძლებელია მომხმარებლის ქცევაზე გავლენის 

ეფექტურად მოხდენა. ამისათვის მიმოხილულია ლიტერატურა, გამოკვეთილია 

თანამედროვე ტენდენციები და ჩატარებულია ინტერნეტ აუდიტორიის კვლევა. 

გარდა ამისა, გაანალიზებულია ინტერნეტ რეკლამის კონკრეტული მაგალითები 

როგორც საერთაშორისო, ასევე ქართული მარკეტინგული სივრციდან. 

განხორციელებული თეორიული და პრაქტიკული კვლევის საფუძველზე 

შესაძლებელია ინტერნეტ რეკლამის გამოყენებით მომხმარებლის ქცევაზე გავლენის 

მოხდენის გზების დასახვა. საკვლევი თემის შესაჯამებლად და პრაქტიკული 

რეკომენდაციების შესამუშავებლად საჭიროა შემდეგ საკვანძო საკითხებზე 

ყურადღების გამახვილება: 

1. ინფორმაციითა და კომერციული შეთავაზებებით უკიდურესად 

გადატვირთულ თანამედროვე ყოველდღიურობაში მომხმარებლის ყურადღებისა და 

ნდობის მოპოვება სულ უფრო რთულდება. ცალკეული მომხმარებელი დღის 

განმავლობაში უამრავი სახეობის წყაროდან დიდი მოცულობის ინფორმაციას იღებს. 

მათ შორის, უპირველეს ყოვლისა, ინტერნეტ არხებიდან: სოციალური ქსელები, 

საძიებო სისტემები, ვებ-საიტები, მობილური აპლიკაციები, ბლოგები და ა.შ. 

იმისათვის, რომ მოვიპოვოთ მომხმარებლის ყურადღება და ნდობა, აუცილებელია 

საკომუნიკაციო სტრატეგიაში დაინერგოს მარკეტინგი 2.0-სა და მარკეტინგი 3.0-ის 

პრინციპები. ამ გზით შესაძლებელი იქნება მომხმარებლის ქცევაზე გავლენის 

ეფექურად მოხდენა. ამ ამოცანის განხორციელების ერთ-ერთი გზაა კონტენტ 

მარკეტინგული კამპანიის დაგეგმვა და განხორციელება; 

2. გადატვირთული ინფორმაციული სივრციდან გამომდინარეობს ნებართვაზე 

დაფუძნებული მარკეტინგული პოლიტიკის (Permission marketing) აუცილებლობაც. 

მსოფლიო მასშტაბით იზრდება ისეთ მომხმარებელთა რაოდენობა, რომლებიც 

აქტიურად იყენებენ ინტერნეტ რეკლამის დაბლოკვის პროგრამულ 
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უზრუნველყოფას. ასეთი დამოკიდებულება ვლინდება ე.წ. „ხელშეშლის 

მარკეტინგის“ (Interruption marketing) მეთოდების მიმართ. გარდა იმისა, რომ 

რეკლამა ვერ აღწევს ადრესატამდე და კარგავს მომხმარებლის ქცევაზე გავლენის 

ბერკეტებს, იზრდება ბრენდის რეპუტაცაზე ზიანის ალბათობაც. რაც უფრო 

ინტენსიურია ასეთი სახის ინტერნეტ სარეკლამო კომუნიკაცია, მით უფრო იზრდება 

რეპუტაციული რისკები. აქედან გამომდინარე, ნებართვაზე დაფუძნებულ ინტერნეტ 

რეკლამას ალტერნატივა არ გააჩნია; 

3. ინტერნეტ რეკლამა იძლევა პერსონალიზებული კომუნიკაციის წარმოების 

შესაძლებლობას. რაც უფრო მაღალია პერსონალიზაციის ხარიხსი ინტერნეტ 

რეკლამაში, მით უფრო მატულობს მომხმარებლის ქცევაზე მისი გავლენის 

პოტენციალი. აუდიტორია შედგება ცალკეული ინდივიდებისგან, რომელთაც აქვთ 

შესაძლებლობა პირადი დამოკიდებულება ფართო აუდიტორიის წინაშე გამოხატონ. 

ამიტომ, ინტერნეტ რეკლამა უნდა იყოს რაც შეიძლება პერსონალიზებული. თუმცა, 

გარკვეულ შემთხვევებში საჭიროა ერთიანი სტანდარტების გამოყენებაც. მაგალითად, 

როცა საქმე გვაქვს ფართო მოხმარების ერთგვაროვანი პროდუქტის 

რეკლამირებასთან; 

4. ინტერაქტიურობის დონე ინტერნეტ სივრცეში გაცილებით უფრო მაღალია, 

ვიდრე მედიის უფრო ადრეულ სახეობებში. WEB 2.0-ის პირობებში მომხმარებელს 

უდიდესი გავლენის მოპოვება შეუძლია ინტერნეტ სარეკლამო კამპანიის 

მიმდინარეობაზე. კომენტარები, შეფასებები და განხილვები შეიძლება იყოს როგორც 

დადებითი, ასევე უკიდურესად უარყოფითი. ამ გამოწვევასთან გასამკლავებლად 

აუცილებელია ონლაინ რეპუტაციის მართვის მეთოდოლოგიისა (ORM) და 

პროგრამული უზრუნველყოფის დანერგვა. ასეთ შემთხვევაში შესაძლებელი იქნება 

კრიზისებისა და გართულებების ადრეულ ეტაპზევე აღმოჩენა და პრევენციული 

ღონისძიებების გატარება; 

5. მინიმალური დროითი და სივრცითი შეზღუდვები ინტერნეტ სივრცეში 

კომუნიკაციის წარმოების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მახასიათებელია. ეს 

კომპანიისთვის ხელსაყრელი შესაძლებლობაა, თუმცა შესაძლოა დაბრკოლებადაც 

გადაიქცეს. ერთის მხრივ, შესაძლებელია ინტერნეტ რეკლამის დროის მინიმალურ 
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მონაკვეთში მაქსიმალური ოდენობის მომხმარებლისთვის მიწოდება. მეორეს მხრივ, 

საზოგადოებასთან ურიერთობაში კრიზისის ან გართულების დროს, ინფორმაცია 

ასევე დროის მინიმალურ მონაკვეთში შესაძლოა გავრცელდეს მომხმარებელთა 

მაქსიმალურ რაოდენობაში. მომხმარებლის ქცევა მის მიერ მიღებული ინფორმაციის 

ადექვატური იქნება. ამიტომ, აუცილებელია ინტერნეტ სივრცეში კომუნიკაციის 

წარმოების რისკების წინასწარ იდენტიფიცირება და ანტიკრიზისული სტრატეგიის 

შემუშავება; 

6. ინტერნეტ სივრცეში აუდიტორიის ქცევა რთულად პროგნოზირებადია და 

ხშირად შეუძლებელიც კი. ინტერნეტ რეკლამის წინაშე დასახული ამოცანა, 

გაუთვალისწინებელი გარემოებების ზემოქმედებით, შესაძლოა ვერ ან არასრულად 

შესრულდეს. ამიტომ, ინტერნეტ რეკლამის დაგეგმვის ეტაპზევე უნდა იქნას 

გათვალისწინებული მიმდინარე კამპანიაში ცვლილებების შეტანის შესაძლებლობა. 

რეკლამის შემოქმედებითი მხარე, დამიზნება, კომუნიკაციის ინტენსივობა, ბიუჯეტი, 

ხანგრძლივობა, სტილი და სხვა პარამეტრები უნდა შეესაბამებოდეს არსებულ 

ვითარებას. ამიტომ, ინტერნეტ რეკლამა უნდა იყოს მუდმივი ოპტიმიზაციის საგანი. 

დაუშვებელია მკაცრად სტანდარტიზებული მიდგომებით ინტერნეტ სარეკლამო 

კამპანიის წარმართვა, სადაც ცვლილებების შეტანა შეუძებელი იქნება; 

7. მიუხედავად ინტერნეტ სივრცის რთულად პროგნოზირებადობისა, 

სტრატეგიისა და დაგეგმვის აქტუალობა მაინც მაღალია. საფუძვლიანი 

მარკეტინგული კვლევის შედეგად უნდა მოხდეს ზოგადი საკომუნიკაციო 

სტრატეგიის და კონკრეტული გეგმის შემუშავება თითოეულ ინტერნეტ სარეკლამო 

კამპანიის შემთხვევაში. წინასწარ უნდა განისაზღვროს ისეთი პარამეტრები, 

როგორებიცაა: კამპანიის მიზანი, მომხმარებელთა სეგმენტი, მოქმედების გრაფიკი, 

პოზიციონირების მიმართულება და მიზნების შესრულების მთავარი ინდიკატორები 

(KPI). რაც უფრო საფუძვლიანად იქნება გეგმა შედგენილი, მით უფრო მარტივი 

იქნება მიმდინარე კამპანიაში ხარვეზების აღმოჩენა. შესაბამისად, გამარტივდება 

მომავალი სარეკლამო კამპანიების ოპტიმიზება; 

8. კონკურენციის ინტენსივობა ინტერნეტ სივრცის ერთ-ერთი ყველაზე 

მნიშვნელოვანი მახასიათებელია. მომხმარებელს საშუალება აქვს მარტივად 
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შეადაროს ერთმანეთს ინტერნეტში წარმოდგენილი კონკურენტული შეთავაზებები 

და მაქსიმალურად ინფორმირებული გადაწყვეტილება მიიღოს. ამიტომ, ინტერნეტ 

რეკლამაში აქცენტი უნდა გაკეთდეს კონკურენტულ უპირატესობებზე და 

მომხმარებლისთვის მნიშვნელოვან ღირებულებებზე; 

9. ინტერნეტ ტექნოლოგიები საშუალებას იძლევა მაღალი ხარისხით 

მოვახდინოთ მომხმარებელთა სეგმენტაცია და ინტერნეტ რეკლამა მივმართოთ 

კონკრეტული მიზნობრივი აუდიტორიისკენ. ასეთი მიდგომა საშუალებას იძლევა 

მოვახდინოთ სარეკლამო ხარჯების ოპტიმიზაცია, რაც მომხმარებლის ქცევაზე 

გავლენის ეფექტურობას ზრდის. შესყიდვის თითოეულ ფაზაში საჭიროა რაც 

შეიძლება კონკრეტული მიზნობრივი აუდიტორიის გამოყოფა, რაც განაპირობებს 

ინტერნეტ რეკლამის წინაშე დასახული მიზნებისა და ამოცანების შესრულებას; 

10. განსაკუთრებული აქცენტი უნდა გაკეთდეს გეოგრაფიულ დამიზნებაზე. 

მარკეტინგული კომპლექსის – 5P-ს უმნიშვნელოვანესი კომპონენტია ადგილი. 

ინტერნეტ რეკლამა კი მომხმარებლის ადგილმდებარეობაზე დაფუძნებული 

კომუნიკაციის წარმოების ფართო შესაძლებლობებს იძლევა. განსაკუთრებით იმ 

პირობებში, როცა მობილური მოწყობილობების მოხმარების ტენდენცია სწრაფად 

მზარდია. მომხმარებლის გადაწყვეტილებები და ქცევა ბევრადაა დამოკიდებული 

სასურველი პროდუქტის ან მომსახურების ფიზიკურ მდებარეობაზე მისი 

ადგილსამყოფელიდან. აქედან გამომდინარე, ინტერნეტ რეკლამაში, საძიებო 

სისტემებში ოპტიმიზაციის პროცესში და სხვა ინტერნეტ საკომუნიკაციო არხებში 

მაქსიმალურად უნდა იყოს გათვალისწინებული ადგილმდებარეობაზე 

დაფუძნენული კომუნიკაცია; 

11. მნიშვნელოვანი საკითხია მობილურ მოწყობილობებთან თავსებადობა. 

ნებისმიერი ინტერნეტ საკომუნიკაციო არხი მორგებული უნდა იყოს მობილურ 

მოწყობილობებზეც. მომხმარებელთა დიდი ნაწილი ინტერნეტთან წვდომის 

პროცესში მობილურ მოწყობილობებს უფრო დიდი ინტენსივობით იყენებენ, ვიდრე 

სამაგიდო კომპიუტერებს. ვებ-საიტი, სოციალურ მედიაში განთავსებული მასალა, 

ბლოგები, მომხმარებელთან ურთიერთობის მართვის საშუალებები (CRM) და სხვა 

ინტერნეტ არხები დაუბრკოლებლად უნდა აღიქმებოდეს მობილურ 
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მოწყობილობებში. ასეთ შემთხვევაში შესაძლებელი იქნება აუდიტორიასთან 

გრძელვადიანი და შედეგიანი კომუნიკაციის წარმოება. წინააღმდეგ შემთხვევაში 

დადგება აუდიტორიის შენარჩუნების პრობლემა. ახალი მომხმარებლების მოზიდვა 

კი გართულდება; 

12. მარკეტინგული ხარჯების თვალსაზრისით, ინტერნეტ რეკლამა მედიის 

ადრეულ საშუალებებთან შედარებით უფრო რენტაბელურია. ერთი და იგივე 

რაოდენობის მომხმარებლისგან შემდგარ აუდიტორიასთან წვდომისას, ინტერნეტ 

რეკლამის ფასი გაცილებით უფრო დაბალია, ვიდრე, მაგალითად, სატელევიზიო 

რეკლამის. ამასთან, აუდიტორია უფრო მაღალი ხარისხით არის სეგმენტირებული. 

ხარჯის გაწევაც შესაძლებელია მიღებული კომერციული შედეგის პროპორციულად 

და არა ზოგადად რეკლამის გავრცელებისთვის აუდიტორიაში. შესაბამისად, რაც 

უფრო რენტაბელურია ფასი, მით უფრო მაღალია ინტერნეტ რეკლამაზე ინვესტიციის 

უკუგების მაჩვენებელი; 

13. ინტერნეტ რეკლამის უპირატესობებს შორისაა მომხმარებლის შესახებ 

 მრავალფეროვანი მონაცემების მოპოვება, სარეკლამო კამპანიის მიმდინარეობაზე 

დაკვირვება და შედეგების მაღალი სიზუსტით გაზომვადობა. აუდიტორიის 

სხვადასხვა სეგმენტების შესახებ მოპოვებული მოცულობითი ინფორმაცია და მისი 

ანალიზი საშუალებას იძლევა მოვახდინოთ ინტერნეტ რეკლამის ოპტიმიზაცია, რაც 

გაზრდის მის ეფექტურობას. ინტერნეტ ანალიტიკაში მონაცემების მოპოვებისა და 

დამუშავების შესაძლებლობები, შეიძლება ითქვას ამოუწურავია. ვებ ანალიტიკური 

პროგრამული უზრუნველყოფა მუდმივად ვითარდება. ამიტომ, აუცილებელია, რომ 

ინტერნეტ რეკლამის დაგეგმვის, განხორციელებისა და შედეგების შეფასების 

ეტაპებზე ვებ ანალიტიკის შესაძლებლობები მაქსიმალურად იქნას გამოყენებული. 

ასეთი მიდგომა გაზრდის ინტერნეტ რეკლამის პოტენციალს გავლენა მოახდინოს 

მომხმარებლის ქცევაზე; 

14. ინტერნეტ ტექნოლოგიები მედიის ადრეულ საშუალებებთან შედარებით 

გაცილებით უფრო ფართო შესაძლებლობებს იძლევა მარკეტინგული პოლიტიკის 

წარმოებისთვის. მიუხედავად ამისა, დაუშვებელია მარკეტინგული კომუნიკაციების 

დაყოფა „ტრადიციულ“ და „თანამედროვე“ ანუ ინტერნეტ ტექნოლოგიებზე 
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დაფუძნებულ მიდგომებად. მომხმარებლის ქცევაზე სასურველი ფორმით გავლენის 

მოსახდენად საჭიროა როგორც თანამედროვე ინტერნეტ რეკლამის ფლობა, ასევე 

ათწლეულების მანძილზე დამკვიდრებული მარკეტინგული პრინციპების და 

მეთოდოლოგიის გამოყენება. შეიძლება ითქვას, ინტერნეტ რეკლამის დამზადება და 

განთავსება უფრო ტექნიკურ უნარებს მოითხოვს. ხოლო, კამპანიის დასაგეგმად, 

განსახორციელებლად და შედეგების შესაფასებლად აუცილებელია საფუძვლიანი 

მარკეტინგული განათლება და უნარები. რა თქმა უნდა, სფეროში მიმდინარე 

ტენდენციებისა და თანამედროვე მოთხოვნებზე მორგებული მიდგომების 

გამოყენებით. 

15. ინტერნეტ სარეკლამო კამპანიის დაგეგმვამდე მკაფიოდ უნდა 

განისაზღვროს რეკლამირებული პროდუქტის ტიპი და მიზნობრივი მომხმარებლის 

მოტივაცია მის შესაძენად. ამისათვის, პირველ რიგში, საჭიროა მოხდეს 

მომხმარებლის საჭიროების, სურვილის და მოთხოვნის იდენტიფიცირება. 

პროდუქტის სახეობისა და დანიშნულების მიხედვით, აქცენტი შეიძლება გაკეთდეს 

მომხმარებლის რაციონალურ ან ემოციურ მოტივატორებზე. ამ შემთხვევაში 

გასათვალისწინებელია, რომ, ხშირ შემთხვევაში, მომხმარებლის ქცევას განსაზღვრავს 

ემოციური, ირაციონალური ფაქტორები, ინსტიქტები და ქვეცნობიერი იმპულსები. 

ინტერნეტ რეკლამით შეთავაზებული პროდუქტი ან მომსახურება მაქსიმალურად 

უნდა შეესაბამებოდეს მომხმარებლის საჭიროებას, სურვილს, მოთხოვნის დონეს და 

მისი შეძენის კონკრეტულ მამოტივირებელ ფაქტორს. ასეთ შემთხვევაში, ინტერნეტ 

რეკლამა მაღალი ხარისხით შეასრულებს მის წინაშე დასმულ ამოცანას და 

 ეფექტურად მოახდენს გავლენას მომხმარებლის ქცევაზე. 

 მარკეტინგული მიდგომები და თეორიები ათწლეულების განმავლობაში 

განიცდიდნენ ცვალებადობას და განვითარებას. ამ ტენდენციამ განსაკუთრებით 

ინტენსიურად იჩინა თავი ინტერნეტ ტექნოლოგიების განვითარების კვალდაკვალ. 

დღეისათვის, ზოგადად მარკეტინგში და განსაკუთრებით ინტერნეტ რეკლამაში 

მუდმივად ჩნდება ახალი ტექნოლოგიები და მეთოდილოგია. შესაბამისად, მაღალი 

კომპეტენციის უზრუნველსაყოფად, დგება მიმდინარე სიახლეებზე მუდმივად 

თვალ-ყურის დევნების საჭიროება. სიახლეების დანერგვა აუცილებელია 
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თანამედროვე მარკეტინგულ გარემოში კონკურენტუნარიანობის შესანარჩუნებლად. 

წინამდებარე ნაშრომში ასახულია ის თანამედროვე მარკეტინგული მიდგომები, 

თეორიები და პრაქტიკული რეკომენდაციები, რაც ინტერნეტ რეკლამაში 

გამოიყენებოდა გარკვეულ პერიოდში. დროთა განმავლობაში, ინტერნეტ რეკლამა 

განიცდის ტექნოლოგიურ და მეთოდოლოგიურ განვითარებას. თანამედროვე 

მომხმარებლის ქცევაზე გავლენის ეფექტური მექანიზმების შესამუშავებლად 

საჭიროა გაგრძელდეს ინტერნეტ რეკლამის თეორიული საფუძვლების კვლევა. ასევე, 

იმ პრაქტიკული მიდგომების ათვისება, რასაც ინტერნეტის მუდმივი განვითარება 

განაპირობებს. 
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Properties of development of internet advertising and 

its influence on consumer behaviour 

 

Introduction 

 

 Topicality of the study. Increasing pace of developments on world markets prompt 

companies to adapt their marketing policies to new reality and existing challenges as soon as 

possible. Otherwise, they will face the risk to lose competitiveness and subsequently – their 

place on markets. It can be stated with confidence that internet technologies play the key 

role in this process. It is possible to reach wide range of marketing goals by using internet 

technologies: Introduction of a product or service, persuasive advertising, raising brand 

awareness, market research, conducting wide-scale advertising campaign, obtaining and 

processing precise analytics data etc. One of the most important advantages that internet 

marketing can provide is tracking consumer behaviour and the opportunity to influence it. 

 High competition on markets creates the necessity to make advertising and products 

or services as personalized as possible. Internet technologies provide opportunities to make 

marketing as personalized as never before. Furthermore, increasing number of advertising 

messages in modern everyday life of a consumer creates negative attitudes towards 

advertisements. Thus, Permission marketing is becoming more demanded. Internet 

marketing provides broad opportunities to conduct permission-based advertising campaigns. 

Shaping consumer behaviour in such conditions will significantly differ from the approaches 

using interruption marketing. 

 Often the terms of “traditional” and “internet marketing” are used to indicate 

difference between “old” and “modern” methods. However, such an approach can be 

considered to be incorrect. Channels that have been used for decades in “traditional” 

marketing, as a result of technological development, are being increasingly integrated with 

internet. It makes possible to use these channels in marketing campaigns conducted in 

internet. On the other hand, internet technologies possess properties of “traditional” media, 

with much better opportunities. For example, a smart TV can be used for watching television 
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content (which is its primary purpose) and surfing the internet for news, video portals, social 

media, personal communication etc. By contrast, television content can be broadcasted by 

using devices like personal computer, tablet, smartphone. Moreover, using these devices 

provides high quality of digital image, more intensive engagement and the opportunity to 

choose desired TV content in convenient time. We can state that the terms “telephone”, 

“TV”, “tablet, “personal computer” and “laptop” gradually are becoming conditional notions. 

Integration of functions facilitates lowering the need for strict differentiation. It would be 

more proper if we refer them as “devices” as each of them has processor, operating system 

and other properties of a computer. Nevertheless, using these terms is possible only in 

marketing community, rather than in everyday life of an ordinary consumer. These terms 

have been used during decades and still remain in consumers’ conscience. Besides, it is 

noteworthy that in buying journey, considerable part of consumers uses various types of 

devices. In such conditions, more often we face reality where Internet of Things (IoT) gains 

increasing popularity. It comprises not only above mentioned devices with screens but also 

home appliance. Hence, internet advertising provides opportunities to maintain 

communication with audience regardless of time and space. 

 While discussing internet advertising, we should not limit it within the meaning of 

the word “advertising”. It has wide variety of functions and opportunities. The terms 

“internet advertising”, “internet marketing”, “digital marketing” and “online marketing” can 

be used interchangeably. It consists not only of advertising but also collecting analytics data 

and tracking consumer behaviour in one integrated process. Internet technologies provide 

such unique opportunities, unlike TV, radio or print advertising in classical understanding. 

During the campaign, it is possible to achieve wide spectrum of goals, such as dissemination 

of advertising message among target audience, collecting data on decision-making stage, 

statistical analysis of purchasing process and tracking post-purchase behaviour of consumers. 

 Scopes of e-commerce are constantly increasing. At the same time, topicality of 

internet advertising is also rising. Therefore, creating its theoretical basis and developing 

methods based on practical experience is necessary both for marketing scholars and 

marketers involved in practical activities. 



   

42 
 

 The goal of the study. The main goal of this study is to analyze properties and 

methodology of internet advertising that influence consumer behaviour both on stages of 

buying journey and activities through various online channels. It is necessary to stress 

motivators and stimuli that form consumer behavior. Of course, these motivators and stimuli 

are not of the similar type and may drastically differ based on cultural, social or other criteria 

of marketing environment. Although, it is necessary to reveal common factors that represent 

the basis of consumer behaviour while interaction with internet advertising. To achieve it, 

first of all, it is necessary to review various types of internet advertising both on theoretical 

viewpoint and in terms of practical examples. 

 The objectives of the study. In order to attain the goal of the study, several objectives 

have to be fulfilled: 

➢    Theoretical review of methodology of internet advertising according to 

the types; 

➢   Review of all the stages and practical activities that are necessary for 

planning and conducting an internet advertising campaign; 

➢   Theoretical review of marketing information management 

methodology which drastically differs from “traditional” marketing information 

management; review of opportunities of internet advertising analytics; 

➢   Review and analysis of mobile devices as one of the most prevalent 

channels in modern marketing communications; 

➢   Review and analysis of viral marketing as an approach that provides one 

of the highest return on investment (ROI). Special emphasis should put on aspects like 

viral potential of an internet advertisement and properties of consumer behaviour in 

the process of dissemination of a viral message; 

➢   Review and analysis of modern trends of digital marketing, such as 

Internet of Things (IoT) and Augmented reality. Identifying their opportunities and 

drawbacks; 

➢   Analyzing behavioral properties of target audience, its segments and 

individuals influenced by internet advertising; 
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➢   Analyzing the role of internet advertising on various stages of buying 

journey in terms of influence on consumer behaviour; 

➢   Studying Georgian internet users in terms of behaviour expressed while 

interaction with internet advertising. 

 The subject and the object of the study. The subject of the study represents theory 

and practical examples of internet advertising, as the most important part of modern 

marketing communications, both from Georgian and international environments. Also, 

behavioural traits that consumers express, influenced by internet advertising. As for the 

object of the study, practical methodology and approaches, that are used for conducting an 

advertising campaign through internet. 

 The methodological basis of the research. The main methodological basis of the 

research relies on analyzing international scientific sources which comprises scientific 

articles, review of examples and complete scientific works in the field of internet advertising 

theory and consumer behaviour. Observation is chosen as a qualitative research method. It 

includes permanent analysis of internet environment in terms of dissemination of internet 

advertising and consumers’ interaction with it. Wide-scale survey is used as a quantitative 

research method. It was carried out by spreading the survey through Facebook advertising 

among Georgian consumers. As a result of the survey, predominantly quantitative data is 

obtained, processed and analyzed to make conclusions on various issues. 

 The problem study level. In order to study internet advertising principles and its 

influence on consumer behaviour, various works are published on a regular basis. It is worth 

mentioning such authors as Rob Stokes, Neil Patel, Dave Chaffey, Dave Evans, Robert 

Cialdini, Avinash Kaushik, Daniel Weisberg, Richard Vaughn, Michael Solomon, Gary 

Bamossy, Søren Askegaard, Margaret Hogg, Philip Kotler, Gary Armstrong and others. Their 

works cover such topics as types of internet advertising, online marketing analytics, 

consumer behaviour, modern trends in internet advertising etc. As for the Georgian authors, 

it would be expedient to single out a work by Nugzar Todua and Rati Abuladze, “Internet 

Marketing”. Also, a work “Internet Economics” by Guram Jolia, Badri Gechbaia, Dali 

Sekhniashvili and Anzor Devadze. It is a multilateral review of commercial relationships 
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within internet environment and its management mechanisms. These works (alongside with 

others) represent the main basis of the theoretical part of this doctoral thesis. 

 Scientific novelty of the study. The scientific innovation of the study is: 

➢   Vast review of theoretical and practical aspects of internet advertising is 

provided; 

➢   Properties, advantages, disadvantages, risks and threats of internet 

marketing communication is analyzed; 

➢   Innovative analysis of marketing mix (4P) is provided. Special emphasis 

is put on “Place”, which is a result of intensive development and increasing 

consumption of mobile devices worldwide; 

➢   In order to provide effective application of modern internet 

technologies in marketing, innovative concepts are introduced by the author. Namely, 

ways of effective and safe usage of Augmented reality and Internet of Things (IoT); 

➢   Categorization of internet users is introduced by the author which will 

provide increased effectiveness of influence on consumer behaviour by using internet 

advertising; 

➢   Ways of motivating consumers are presented. Issues that are discussed 

are as follows: product type, buying journey stage, emotional and rational factors of 

behaviour, mutual influence of consumers on behaviour and properties of perception of 

internet advertising considering different marketing environments; 

➢   Mechanisms of influence on consumer behaviour by using internet 

advertising is presented both in terms of buying stages and activities in social media. It 

involves properties of placing internet advertisement, management of ongoing 

campaigns, its content and visual aspects; 

➢   Ways of collecting, processing multichannel analytics data and applying 

this information for optimization of internet advertising are presented; 

➢   Wide-scale research is conducted by using Facebook advertising to 

spread survey among Georgian consumers. This research represents the main basis for 

the author’s conclusions concerning each issue; 
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➢   In the final part of the thesis, conclusions and suggestions are presented 

by the author. It contains recommendations concerning effective ways of using 

internet advertising campaign for influencing consumer behaviour. 

 Theoretical and practical importance of the study. In theoretical viewpoint, the study 

represents an opportunity for students, scholars and marketing practitioners to learn more 

about theory of internet advertising. As for the practical part, a research conducted through 

social media by the author is the main value of this doctoral thesis. Based on the analysis of 

this research, an array of practical recommendations is elaborated. 

 Approbation of the work. This doctoral dissertation has been approved on the 

extended sitting of the Department of Business Administration, Management and marketing, 

faculty of Economics and Business at Batumi Shota Rustaveli State University, on June 27, 

2018. The main findings, conclusions, suggestions and results of the work are published in 

the following articles of international scientific journals and conference materials: 

1. Guliko Katamadze, Irakli Abashidze, “Social media marketing as a factor for 

boosting small business competitiveness”, Innovative Economics and Management, No. 4, 

pp. 27-33, (2017), ISSN 2449-2418, E-ISSN 2449-2604 (Georgian); 

2. Irakli Abashidze, “Integrated Marketing Communications in Web 2.0 

environment: Challenges and Opportunities of Online Presence”, Journal of Research in 

Marketing (USA), Volume 8, No.1, October 2017, pp. 617-623, DOI: 

10.17722/jorm.v8i1.202, ISSN 2292-9355, (English); 

3. Irakli Abashidze, “Review of opportunities of internet advertising in Georgian 

marketing space”, Innovative Economics and Management, No. 3, pp. 23-28, (2016), ISSN 

2449-2418, E-ISSN 2449-2604 (Georgian); 

4. Iraki Abashidze, Marcin Dąbrowski, “Internet of things in marketing: 

opportunities and security issues”, Management Systems in Production Engineering 

(Poland), No 4 (24), pp. 217-221, (2016), DOI: 10.12914/MSPE-01-04-2016, p-ISSN 2299-

0461, e-ISSN 2450-5781 (English); 

5. Jan Kaźmierczak, Irakli Abashidze, Janusz Karwot, “Remarks on using internet 

for the needs of education and training in the area of marketing municipal services”, 16th 
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International multidisciplinary Scientific GeoConference (SGEM 2016), Albena, Bulgaria, 30 

June – 6 July, 2016, DOI: 10.5593/sgem2016B53, ISBN: 978-1-5108-2990-9 (English). 

 Structure of the work. The work consists of introduction, three chapters (nine 

paragraphs), conclusion and references. Annexes containing illustration materials are 

attached. 
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The brief content of the work 

 

 The introduction of the work comprises topicality of the study, goals and objectives, 

subject and object of the study, methodological basis of the research, problem study level, 

scientific novelty, theoretical and practical importance. 

 While discussing the topicality of the study, special emphasis is put on the importance 

of internet advertising, as one of the most effective communication tools on modern markets. 

It is impossible to gain competitiveness and maintain regular presence on a market without 

using communication channels through internet. Personalization and permission marketing 

are stressed as properties among a number advantages. 

 Modern internet technologies allow to maintain communication with audience using 

numerous channels. In this point of view, we should discuss such innovative marketing 

approaches, such as Internet of Things and Augmented reality. These technologies will play 

important role in processes of communication with consumers and influencing their 

behaviour. 

 The first chapter – Theoretical basics of internet advertising and its place in 

marketing mix deals with theoretical aspects of various types internet advertising, planning 

and conducting an internet advertising campaign and internet advertising analytics. 

 It is necessary to review marketing mix – 4P from the viewpoint of internet 

marketing and adapt it to existing reality. 4P in classical understanding experiences 

transformation and more often it is referred as 5P. Another P (people) is has become the fifth 

element of the marketing mix. However, in the age of internet technologies, marketing mix 

transformation is caused not only by adding another element but rethinking the rest four 

elements. Each of them is discussed in detail. 

 Marketing literature and theory experiences constant transformation, as well as 

practical approaches and methodology. Hence, it is impossible to create a fundamental 

manual or scientific work that would maintain complete relevance in the long run. This is 

one of the main properties of internet advertising as a subject of study. Often the level of 

scientific research lags on practical developments in the field of internet advertising. 
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Therefore, both marketing scholars and practitioners should be up to date to ongoing 

novelties and developments. Nonetheless, some standards, principles and methodology 

remain relatively unmodified. It mainly concerns types of internet advertising. Principles, 

advantages and disadvantages of them are discussed. Each type of internet advertising is 

discussed in terms of influence on consumer behaviour from the viewpoint of the author. 

 While discussing Search Engine Optimization (SEO) the author remarks that this is 

one of the most cost-effective and long-term approaches. Its efficiency is especially high on 

the second and third (information search and evaluation of alternatives) stages of buying 

journey. Consequently, it is vitally important to maintain high positions on search engine 

results page (SERP). 

 In case of Search Engine Marketing (SEM) advantages of placing paid links in SERPs 

is emphasized. Main principles of structure, creating, targeting and paying options are 

discussed. Despite the fact that click-through rates (CTR) of paid links in SERPs are rather 

low, this approach in online marketing still remains effective. By using SEM, with high 

precision, it is possible to attract exact segment of new consumers who are regarded as target 

audience. Demand on SEM is increasingly high which can be inferred from the statistical 

data: in 2015 total income of Google accounted to USD 74.54 billion of which USD 67.39 

billion were attributed to revenues from advertising.  

 Important part of theoretical aspects internet advertising is Web advertising. First 

introduced in 1994, it still remains as one of the most widespread types internet advertising. 

Similar to SEM, one of the main challenges of Web advertising is low CTR. However, “low 

CTR” is a conditional notion since web advertising is regarded as an effective way to 

advertise in internet. Especially in terms of raising brand awareness and informational 

advertising. It is possible to use it on initial stages of buying journey when a consumer 

recognizes necessity to buy a product. Web advertising is effective even if it does not get 

clicked. When appeared in vision area of a consumer, it can entail some marketing benefits 

as a consumer subconsciously remembers visual elements of a company. This process 

significantly contributes to raising brand awareness. 
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 Besides aforementioned types of internet advertising, content marketing, social media 

marketing (SMM), email marketing and video marketing are discussed. Each of them is 

reviewed in terms of advantages, challenges and other marketing aspects. Special attention 

should be paid to social media marketing which is one of the main internet advertising 

channels in modern marketing communications. 

 Whilst reviewing planning and launching internet advertising campaign, high 

importance of a marketing plan is underlined. Even though internet is an ever-changing 

environment and it is almost impossible to precisely forecast consumer behaviour, planning a 

campaign is of high importance. The bigger the scope of an advertising campaign, the more 

necessity to plan and elaborate strategy. On the initial stage, before a plan is created, it is 

necessary to elaborate general strategy. Although, we should not consider a marketing plan 

as strictly scheduled sequence of actions. Due to unpredictability and fast-changing nature of 

internet environment a marketing plan must be a subject to optimization and fit to current 

demands of target audience. 

 Internet advertising plan can be made of such elements as preliminary market 

research, setting positioning strategy, setting key performance indicators (KPIs), budgeting, 

choosing communication channels and types of advertising, creating an advertisement, 

testing it on focus groups, creating a schedule, launching and tracking, analyzing of obtained 

data. Properties of each of these stages are reviewed. 

 Every advertising campaign conducted in internet is unique. Sometimes it is not 

necessary to abide all the stages of planning a campaign in detail. Such approach applies to 

identical campaigns that are conducted repeatedly and there is no need on every occasion to 

research target audience in depth or test an advertisement on a focus group. 

 One of the main issues of the first chapter, alongside with others, is internet 

advertising analytics. It is impossible to plan, conduct, optimize and analyze results of an 

internet advertising campaign without precise, voluminous analytics data. In its turn, it will 

be extremely difficult, if not impossible, to analyze the bottom line of a campaign. Internet 

technologies possess opportunities to make precise statistical analysis of all the activities that 

are conducted throughout internet. 



   

51 
 

 Collecting and processing information on consumers consists of three phases: 

tracking, analyzing and optimizing (TAO). Each of them has its own features and requires 

special approach. Tracking phase encompasses collecting data from various sources. This 

process is uninterrupted and dynamic. On the phase of analyzing, information obtained from 

various communication channels is processed. As for the final phase, it can be planning 

future campaigns more thoroughly or optimizing an ongoing campaign.  

 Information obtained within the process of internet advertising analytics is diverse 

but the level of its usability depends on a marketing team itself. Raw analytics data gives an 

answer on the question “what”. As for the answer on the question “How”, it should be found 

by the authors of an advertising campaign. In this process the main focus must be directed on 

the actions increasing effectiveness of influence on consumer behaviour. In this paragraph, 

internet advertising analytics is reviewed comprehensively and presented the author’s vision 

concerning the issue. 

 The second chapter of the study – Modern trends of using internet advertising deals 

with several aspects of development of internet advertising. In particular, using mobile 

devices for communication with consumers and product promotion, properties of advertising 

viral campaign in social media, Internet of Things and its prospects in internet marketing and 

Augmented reality in internet marketing. 

 Opportunities, advantages and prospects of mobile devices are stressed. A company 

planning to maintain constant communication with its audience should consider mobile 

devices as one of the main tools. Statistical data clearly demonstrates how widespread mobile 

devices are: smartphones and tablets account 44% of overall consumption of internet 

worldwide and more than 50% of daily search queries on Google is made by using mobile 

devices. 

 One of the main opportunities of mobile devices is the ability to maintain 

communications with consumers regardless of their geographical location. The author singles 

out three factors enabling massive usage of mobile devices in marketing communications. 

Two of them are of technical character and one behavioural trait of consumers: 1. Rapid 

development of wireless internet infrastructure; 2. Constant technical improvement of 
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mobile devices; 3. Psychological addiction of consumers on smartphones. The ability to 

attribute each consumer to a single device significantly increases precision in collecting and 

processing analytics data. This is one of the main advantages of using mobile devices in 

marketing communications. 

 Similar to other types of internet advertising, precise segmentation, geographical 

targeting and personalization are important issues of mobile devices in marketing. These 

issues are reviewed and analyzed comprehensively by the author. 

 As mentioned above, precise analytic opportunities are one of the main advantages of 

mobile devices. It involves such data as source of traffic, geographic data of consumers, most 

effective time for advertising, conversion rate, return on investment (ROI), Bounce rate, time 

needed for consumers to make purchase decision, behaviour revealed by consumers during 

various stages of buying journey (need recognition, information search, evaluation of 

alternatives, purchase decision, post-purchase behaviour), reviews in social media and many 

others. Mobile devices allow to analyze needs, wants and behavioural traits of target 

audience which is one of the main prerequisites for conducting an effective internet 

advertising campaign. 

 As for the functions of mobile marketing, mobile consumer relationship management 

(mCRM), sales and advertising should be emphasized. These features have high potential of 

effective influence on consumer behaviour. Each of them are reviewed in detail.  

 Mobile applications, their placement in app stores, promotion, and using it as 

advertising channel are important issues of mobile marketing. Thus, these issues must be 

dealt with special attention while reviewing ways of communication with modern 

consumers. The author discusses them comprehensively. 

 Apart from opportunities and advantages, using mobile devices in marketing 

communication is connected with challenges and complications. The author discusses each 

of them from his point of view and suggests ways for coping these challenges and 

complications. 

 When we review internet advertising and modern marketing communications in 

general, viral marketing can be regarded as one of the most effective approaches. This is a 
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marketing concept that allows to reach broad audience with minimal expenditures. 

Methodology of planning and conducting a viral campaign in social media is discussed in the 

study. Creating and using effective mechanisms of influence on consumer behaviour is an 

important issue. It is necessary to identify psychological motivators which will serve as a 

basis of viral campaign. 

 Two approaches are singled out for motivating a consumer and influencing on its 

behaviour which is closely related to social psychology: a person’s aspiration to individualism 

on one hand and conformist inclinations on the other hand. The expediency of each 

approach depends on brand positioning, product type, goal of an advertising campaign and 

target audience. Viral marketing has diverse spectrum of opportunities and functions. Raising 

brand awareness is one of them which can be achieved by maintaining intensive 

communication with audience. 

 Besides its wide opportunities, viral marketing is often exposed to risks and threats. 

First of all, we should note that it cannot be regarded as long-term marketing activity. 

Besides, it must be taken into consideration whether it fits in general marketing policy or 

not. Also, whether it corresponds or not to product promotion style.  

When discussing risks and threats of viral marketing, Web 2.0 is one of the key issues. 

Online reputation management (ORM) is one of the most important components for 

managing risks and avoiding complications in communication with audience. 

In order to demonstrate various aspects of viral marketing, two examples of viral 

marketing communication are discussed, both from Georgian and international markets. 

Internet of Things (IoT) is among technological novelties and innovative approaches 

in modern marketing communications. It has a potential to become important part of digital 

marketing. The study thoroughly discusses IoT as a modern marketing communication tool. 

Opportunities, advantages, challenges and threats are reviewed. Solutions for its effective 

implementation are suggested by the author. 

There are diverse objectives that IoT can manage: advertising a product or service, 

manage relationship with consumers, collecting various marketing data, determining target 

audience etc. Each of them are discussed in viewpoint of modern marketing 
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communications. However, practitioners and marketing scholars consider IoT more as future 

trend of marketing, rather that an approach actively used today.  

Personalization is highlighted as one of the main advantages in IoT. Reaching target 

audience and segmentation precision will rise on a much higher level. We can consider IoT 

as a completely new form of direct marketing. Companies will be able to make offers based 

on each consumer’s needs, wants and demands. 

Special attention is dedicated to challenges of IoT and activities to secure personal 

data of consumers. Obtaining wide variety of information on consumers is an attractive 

opportunity from the viewpoint of companies. Although, it awakens controversy in terms of 

security of personal data. Possible complications are discussed. These complications may be 

caused by human, technological or legal factors. The author presents solutions for these 

challenges. For example, one of the risk is unequal level of competence in IoT technologies 

in different countries. The level of security will differ respectively. Therefore, large 

technological companies will have to play important role for making IoT safer: Google, 

Microsoft, Apple, Intel, IBM, Tesla etc. Today the level of competence of these companies is 

already high. Of course, allocation of financial resources will be necessary for research. IoT 

will take significant part of R&D (research and development) policies of these companies, 

alongside with artificial intellect. 

Augmented reality is reviewed in the final part of the second chapter. Despite the 

technology is considered to be innovative, it already has influence on modern marketing 

communications. Thus, augmented reality occupies an important part in discussing modern 

trends of internet advertising. 

Similar to IoT and various types of internet advertising, personalization, tracking 

consumer behaviour, collecting analytics data and optimization opportunities can be 

regarded as important advantages of Augmented reality. 

Augmented reality as an innovative marketing concept is presented by the author. It 

comprises advertising, offering a product, purchase and tracking consumer behaviour 

simultaneously. Combination of these four processes allows companies to plan a marketing 

campaign intended specifically for Augmented reality technology. Rich multimedia 
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opportunities and visual effects can be used to create a campaign with strong influence on 

consumer behaviour. 

Two examples of using augmented reality in marketing are discussed. The author 

discusses advantages this technology can offer for effective influence on consumer 

behaviour. 

The third chapter of the study – Internet advertising as a factor determining 

consumer behaviour deals with motivators and influence mechanisms of internet 

advertising. The first paragraph of the third chapter discusses consumer behaviour within 

online environment and the second paragraph discusses consumer behaviour in buying 

journey. Both of the paragraphs consist of three parts: the first part reviews behavioural 

motivators, the second part is dedicated to mechanisms of influence of internet advertising 

and the third part represents the results of the research of Georgian consumers by using 

Facebook advertising, conducted by the author. Each research issue is analysed for making 

respective conclusions. 

Generally, contentment, pleasure and arousal can be regarded as aspects that can be 

used by internet advertising to influence consumers’ perception and consciousness. In this 

regard, representing an individual’s personality through social media is an issue of high 

importance. While analyzing behaviour, we should single out rational and emotional 

motivators. Social media takes an important place in discussing the issue of motivating 

consumers while revealing behaviour through internet. 

In order to review consumer behaviour motivators in online environment, the 

following issues are discussed: pricing policy in internet, marketing environment and 

cultural traits, psychological aspects of behaviour, the role of analytics data in motivating 

consumers, influencer marketing, importance of audience segmentation and motivation 

consumers according to types of internet advertising. 

Cultural environment and demography are important issues while reviewing 

mechanisms influencing behaviour in internet environment. It is necessary to maintain as 

relevant communication as possible with each type of target segment. Consumer behaviour 



   

56 
 

and reviews in internet will be as positive as much an internet advertising efforts will be 

directed to particular segments of audience. 

Besides above mentioned issues, Web 2.0 environment and its features, user-

generated content (UGC) and its importance, effectiveness of personalized communication 

and effectiveness of electronic word of mouth (eWOM) are discussed. Special attention is 

devoted to Web 2.0 environment and shaping of consumer behaviour within this space. The 

author proposes innovative categorization of consumers that will be useful to create clearer 

image on mechanisms of influence on consumer behaviour within internet. 

The first part of the research and its analysis was aimed at revealing consumers’ 

motivators and stimuli that affect behaviour traits in internet. From December 19, 2017 to 

March 15, 2018, with various intensivity, a survey disseminated by Facebook advertising was 

filled by 1067 individuals. As it was expected, majority of respondents were Facebook users 

from large cities of Georgia (Tbilisi, Batumi, Kutaisi, Gori, Rustavi). As an option of targeting, 

the entire territory of Georgia was chosen, instead of each and every city or inhabited area. 

58,3% of the respondents were female and 41,7% were male. As for the age, 62,2% of the 

respondents were people under the age of 30 years old. It is noteworthy that 47,5% of the 

surveyed audience were individuals under the age of 25 years old. As for the analytics data of 

the Facebook advertising (Table 1), results are as follows: 

Reach 144 887 Facebook users 

Impression 244 356  

Frequency 1,69 

Link clicks 8 054 

Unique link clicks 7 112 

CTR (click-through rate) 3,3% 

Conversion rate 13,2% 

Budget 181,03 USD 

CPC (cost per click) 0,02 USD 

Average cost of one conversion 0,17 USD 
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 The following issues were researched by questions included in the survey: sharing 

personal data through social media and its security, intensivity of social media usage, content 

of posts on social media, traits of communication with companies in internet, online 

reputation management (ORM) issues, level of awareness of consumers towards various 

companies’ internet advertisements and consumers’ attitudes towards frequently repeated 

internet advertising. 

 According to the results obtained from the first part of the research, we can single out 

several trends as general summary: internet audience in Georgia consists mostly of young 

people, under the age of 35 years old; Attitudes towards internet advertising is 

predominantly negative. Hence, in order to elaborate influence mechanisms, it is necessary 

to use modern marketing approaches. Namely, high level of segmentation, personalized 

communication, content marketing, mobile-friendly content and permission marketing. 

 The process of influence on consumer behaviour in buying journey is even more 

multilateral than behaviour revealed in internet. Each stage of buying journey takes place 

both in physical world and internet, through e-commerce. However, it is noteworthy that 

even in case of purchase made in physical world, at least four stages out five, takes place 

within internet. Analytics opportunities of internet advertising software allow us to identify 

a consumer’s behaviour motivations on different stages of buying journey. 

 Notwithstanding the fact that the phases of buying journey, to some degree, is 

conditional, its importance is still high due to specific traits of internet environment. 

Consumers are becoming more and more demanding even to convenience and shopping 

products which is caused by increasing competitiveness and simplicity of comparing 

alternatives through internet. 

 Special attention is devoted to individualistic and conformist inclinations of 

consumers in buying process. On one hand, consumers’ perceptions and actions are 

extremely diverse and individualistic. On the other hand, the probability of occurrence of 

conformist inclinations is rather high. This issue is reviewed thoroughly in the study. 

 We should review the issue of product meaning in viewpoint of conformism and 

individualism. Often purchase decision is made based not on product purpose or practical 
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considerations but personal attitudes of a consumer towards product. In this regard, we 

should pay attention to a person’s need for self-expression and recognition. This is an 

important part of Maslow’s hierarchy of needs, which is also discussed in the study. 

 In terms of motivating consumers in buying journey the issues of so-called Halo Effect 

and Horns Effect are discussed. These psychological factors have important influence on 

decision making process of consumers. Additionally, the problem of trust towards products 

in internet environment, notions of Selective perception and Perceptual selection are 

reviewed. 

 Methodology of influence on consumer behaviour in buying journey consists of a 

number of aspects. While making a plan and elaborating strategy, in order to provide 

effectiveness, one of the most important premises is to choose relevant type of internet 

advertising according to the phases of buying journey. 

 Emotional and rational motivators of consumers in buying journey is an issue 

deserving special consideration. For detailed revision of this issue, the author discusses the 

FCB grid, which can help us create clear image on types of products and levels of 

involvement of consumers. Respectively, the process of making decisions will be simplified 

for marketers regarding the types of products, intensiveness of advertising and particular 

types of target audiences. 

 Right targeting is one of the most important prerequisites for influencing consumer 

behaviour in buying journey. Improper targeting may become a reason of unsuccessful 

internet advertising campaign. Therefore, targeting of an internet advertising campaign is 

extremely important in terms of influencing consumer behaviour. 

Importance of discussion between consumers concerning brands or products through 

internet is reviewed. This process can greatly affect potential consumers’ decisions and 

behaviour in buying journey. Therefore, methodology to monitor such discussion has to be 

elaborated. It is necessary to get decisions that will benefit brand and its future development. 

In this part of the study, considerable attention is dedicated to creation of visual 

elements and content of an advertisement and style of communication with target audience. 

Besides, psychological factors of influence like Zeigarnik effect and Scarcity principle are 
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discussed. As for content and visual of an internet advertisement, trends are constantly 

changing. If we discuss this issue regarding the latest trends, on one hand, visual part of an 

advertisement becomes more and more important and, on the other hand, effectiveness of 

long texts and overloaded amount of information decreases. Due to large amount of 

advertising and other types of information consumers receive daily, it is increasingly difficult 

to concentrate their attention to a particular advertising message. In order to overcome this 

problem, it is necessary to maintain balance between visual elements and amount of factual 

information.  

The issue of intensiveness of advertising communication is also discussed. There is an 

old-school opinion that “a good advertising does not need many repetitions”. However, such 

an attitude is invalid in a world where everyday life of a consumer is overloaded with 

information and competition between companies is extremely high. No matter how high is 

quality of an advertisement and how valuable is an advertised product, it will be unable to 

reach its goal if it is not placed in the “attention area” of a consumer on a regular basis. 

Optimal ratio of intensity and quantity depends on a type of target audience, level of 

competition and stage of a product’s life cycle. Thus, internet advertising campaign must be 

conducted considering both qualitative and quantitative criteria. 

The second part of a research in Facebook was dedicated to studying consumer 

behaviour in buying journey. Among research subjects, the issue of trust of a consumer is 

noteworthy towards internet advertising. The question was formulated as follows: while 

purchasing a product or service, which is the most trustworthy source of information for 

you? The answers are diverse. However, we can identify an important trend: only 0,7% of 

the audience thinks that information included in internet advertising is worth trusting; 

30,1% think that other consumers’ reviews and comments are also important; for 23,8% of 

the surveyed audience, authority of a company is the most important; for 22,4% neither an 

advertising nor reviews are trustworthy; 21,9% of audience trusts only other consumers’ 

reviews and comments; 1,1% express their opinion concerning the issue. These data can be 

regarded as confirmation of consumers’ sceptical attitudes towards internet advertising. 
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Furthermore, the result of this part of the survey once again demonstrates high importance 

of content marketing, personalization and permission marketing. 

The research also deals with the following issues: word of mouth on a brand in online 

environment, brand awareness in social media, e-commerce among Georgian consumers, 

consumers’ online reviews and discussions, sources of information prior to purchasing a 

product, factors motivating decisions to purchase a product, intensivity of searching of 

products and services in search engines, device types used for navigation in internet. The 

data is analyzed and used for making respective conclusions on each issue. 

In order to briefly summarize the third chapter of the study, the following must be 

stated: to achieve effectiveness in influencing consumer behaviour, it is necessary to direct 

an internet advertisement on a particular target segment, at the same time taking into 

consideration a particular stage of buying journey; using online reputation management 

(ORM) and electronic word of mouth (eWOM) methodology is necessary for providing 

effective influence on consumer behaviour as a consumer’s decisions are greatly affected by 

other consumers’ reviews and comments; a consumer goes through a number of online 

touchpoints in buying journey from the very first advertising communication to final 

conversion. Finally, it is remarked that consumer behaviour often is emotional, irrational, 

based on instincts and determined by subconscious impulses. This phenomenon is revealed 

both in case of behaviour in social media and in various stages of buying journey. 

Nevertheless, we cannot equally apply this to all categories of products and consumers. 
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Conclusions and suggestions 

 

 In this doctorate work, theoretical aspects of development of internet advertising are 

reviewed. As well as practical mechanisms for influencing consumer behaviour by using 

internet advertising. For reaching this objectives, several activities are carried out: literature 

is reviewed, modern trends of internet advertising are discussed and research is conducted 

for studying Georgian consumers’ behavioural traits. Examples of various types of internet 

advertising from both Georgian and international experience are reviewed. Based on 

theoretical and practical parts of the study we can elaborate ways to influence consumer 

behaviour by using internet advertising. In order to summarize the research topic and 

suggest practical recommendations, we should emphasize the following key issues: 

1. In today’s world, overloaded with information and commercial messages, it is 

extremely difficult to obtain a customer’s attention and trust. During a day, each consumer 

receives voluminous information from numerous sources. Considerable number of these 

sources, of course, are internet-connected channels: social media, search engines, websites, 

mobile apps, blogs etc. in order to obtain a consumer’s attention and trust, it is necessary to 

implement principles of Marketing 2.0 and Marketing 3.0 in communication strategy. Such 

approach can increase effectiveness of influence on consumer behaviour. One of the ways to 

achieve this goal is planning and conducting content marketing campaigns; 

2. Overloaded informational space also creates the necessity for implementation 

Permission-based marketing policy. The number of consumers using ad blocker software is 

increasing worldwide. It is caused by companies using interruption marketing approaches. 

An advertisement cannot reach a consumer and thereby loses its function to influence on 

behaviour which, in its turn, threatens brand awareness, value and reputation. The more 

such approaches in communication, the more reputational risks. Hence, permission 

marketing must be unconditional option for companies in such conditions; 

3. Internet advertising gives an opportunity to maintain personalized 

communication with consumers. The higher the level of personalization in advertising, the 

more opportunity to influence consumer behaviour. Audience consists of individuals, who 
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have wide opportunities to demonstrate their personal attitudes and opinions to audience. 

Thus, internet advertising must be as personalized as possible. However, sometimes it is 

necessary to use unified approaches. For example, when it comes to advertising a product not 

requiring high level of personalization; 

4. The intensity of interactiveness between advertisers and audience in internet 

is much higher than in earlier types of media. In Web 2.0 environment, a consumer is able to 

greatly influence on an internet advertising campaign. Comments, reviews and discussions 

may be both positive or extremely negative. To cope this challenge, it is necessary to 

implement online reputation management methodology (ORM) and use respective software; 

5. Minimal time and space limitations are key characteristics of communication 

through internet. This this is both an opportunity and challenge for a company. On one 

hand, it is possible for an internet advertising campaign to reach target audience in short 

period of time. On the other hand, during PR crisis, information spreads among consumers 

also very fast. Consumer behaviour will correspond to the information they receive. 

Therefore, it is necessary to identify risks in advance and elaborate anti-crisis plan; 

6. It is extremely difficult and often impossible to forecast behaviour of audience 

in internet environment. Due to unexpected occurrences, the goal of an advertising 

campaign may fail to fulfill. Therefore, the opportunity to make changes in ongoing 

campaign must be envisaged on initial stages of planning. Creative part of a campaign, 

targeting, intensity of communication, budget, duration, style and other parameters must be 

set according to current situation. Accordingly, internet advertising campaign is a subject of 

constant optimization. Strictly standardized approaches are ineffective as it is often necessary 

to make changes during a campaign; 

7. Despite complexity of forecasting behaviour of audience in internet 

environment, elaborating strategy and planning is of high importance. Based on thorough 

market research, general communication strategy and action plan for an advertising 

campaign must be created. The following parameters must be determined: goal of a 

campaign, target segment of consumers, schedule of activities, positioning strategy and key 

performance indicators (KPI). It will be easier to detect possible drawbacks and risks if a plan 
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is comprehensive and well elaborated. Accordingly, it will be easier to optimize future 

internet advertising campaigns; 

8. High level of competition is one of the main characteristics of internet 

environment. A consumer is able to easily compare numerous offers in internet and get well 

informed decision. Thus, internet advertising must emphasize competitive advantages and 

important values of consumers; 

9. Internet technologies allow us to make high level segmentation and reach 

target audience with high precision. It makes possible to optimize advertising costs. It is 

necessary to target a particular target in buying journey which will contribute in reaching 

goals and objectives of an internet advertising campaign; 

10. Special attention must be devoted to geographical targeting. Place is an 

important element of marketing mix. Internet advertising has diverse opportunities to 

maintain location-based communication. Especially in environments where consumption of 

mobile devices is increasingly high. Decisions and behaviour of consumers are greatly shaped 

by location of a product or service. Hence, location-based communication and geographical 

targeting must be one of the main focuses in internet advertising campaign, optimizing 

content in search engines etc; 

11. Mobile-friendly advertising is one of the key issues. Every communication 

channel must be compatible with mobile devices. Significant part of audience uses mobile 

devices much frequently than desktop computers. Website, social media content, blogs, 

customer relationship management platforms and other channels must be unimpededly 

perceived on mobile device screens. In such case, it will be possible to maintain long-term 

and effective communication with consumers. Otherwise, a company will face difficulties in 

retention of audience. Besides, it will be difficult to attract new consumers; 

12. In terms of marketing costs, internet advertising has much higher ROI than 

earlier media channels. The cost of reaching audience with the same number of consumers 

by internet channels is much lower than by using television, for example. Besides, quality of 

segmentation is much higher and expenditures are much more justified. Thus, the price of 

advertising is lower and ROI is higher; 
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13. Among numerous advantages of internet advertising, ability to collect diverse 

data on consumers is one of the most important. Analyzing voluminous information on 

various segments of audience allows us to optimize internet advertising campaign and 

thereby increase its effectiveness. In internet analytics, opportunities of collecting and 

processing data is extremely broad. Web analytics software and methodology are constantly 

developing. Therefore, it is necessary to utilize opportunities of analytics on all stages of 

internet advertising campaign: planning, conducting and analyzing results. It will increase 

the potential of an internet advertising to influence consumer behaviour; 

14. Internet technologies have much more opportunities for having effective 

marketing policy than earlier types of media. Nevertheless, it would be inexpedient to 

separate marketing communications into “traditional” and “modern” approaches. In order to 

influence consumer behaviour it is necessary to possess both principles of internet 

advertising and methodology that has been used for decades. Creating and placing an 

internet advertising requires mostly technical skills. As for planning, conducting and 

analyzing results, they require fundamental marketing education and skills. However, taking 

into consideration recent trends and modern approaches in marketing is also extremely 

important; 

15. Prior to planning an internet advertising campaign, it is important to 

determine product type and targeted consumers’ motivation to purchase it. To achieve it, we 

need to identify consumers’ needs, wants and demands. Based on product type or its purpose, 

we can focus on a consumer’s rational or emotional motivations. It must be taken into 

account that behaviour is often affected by emotional, irrational factors, instincts and 

subconscious impulses. A product offered by internet advertising must meet a consumer’s 

need, want, level of demand and particular factor motivating the purchase. In such case, an 

internet advertisement will reach its goal and effectively influence a consumer’s behaviour. 

 Approaches and theories in marketing have been experiencing changes and 

development during decades. This trend was greatly intensified by development of internet 

technologies. Today, in marketing generally and in internet advertising particularly, new 

technologies and methodology emerge on a regular basis. Eventually, for maintaining high 
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level of competence, it is extremely necessary to be up to date to recent developments. 

Implementing new approaches is necessary for maintaining competitiveness in ever-

changing marketing environment. This doctoral work reflects those marketing approaches, 

theories and practical recommendations that correspond to current stage of development of 

marketing. Over time, internet advertising will experience more technological and 

methodological development. In order to elaborate approaches for influencing modern 

consumer behaviour it is necessary to continue researching theoretical basics of internet 

advertising, as well as practical approaches that emerge in parallel with development of 

internet technologies. 

 


