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ТЕНДЕНЦІЇ ВПРОВАДЖЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ WI-FI ТЕХНОЛОГІЙ ТОРГІВЕЛЬНИМИ 

ПІДПРИЄМСТВАМИ 

 

Ринок торговельних центрів різних форматів переходить у стадію зрілості, а це характеризується 

підвищеною конкуренцією. Щоб вижити в конкурентній боротьбі, торговельні підприємства повинні 

надавати своїм клієнтам максимальну якість сервісу і мінімізувати внутрішні витрати без втрати якості 

обслуговування. 

Вплинути на ці два фактори можна за допомогою ІТ-інфраструктури підприємства. Одним із 

виграшних варіантів є створення інфраструктури на базі Wi-Fi. 

Застосування бездротових технологій в торгівлі допомагає вирішити такі завдання: 

- боротьба з чергами; 

- інформаційна підтримка клієнтів; 

- полегшення інвентаризації на складах і в торгових залах. 

Законодавцями тенденцій використання Wi-Fi можна вважати США, де вже у 2011 році в Південній 

Америці приблизно 25% торгівельних мереж запропонували безкоштовний Wi-Fi доступ до Інтернету. 

Новинкою у сфері продажу можна вважати надання вільного доступу до мережі Wi-Fi в будь-якому 

місці відпочинку (кафе, кінотеатр, торгівельний центр тощо). 

Попри головний недолік такого сервісу, як можливість втрати значної кількості потенційних 

споживачів, внаслідок порівняння цін з іншими магазинами за допомогою Wi-Fi, все-таки більшість 

рітейлорів (в тому числі Debenhams та Tesco) активно його використовують в наш час. 

Так до основних переваг для рітейлорів можна віднести: 

- можливість визначення місцезнаходження покупця / відвідувача в торговому центрі; 

- доступ до історії його покупок; 

- можливість відправляти текстові повідомлення; 

- маркетинг, що заснований на знаннях місцезнаходження покупця (таргетинг); 

- можливість використовувати варіанти розвитку багатоканального впливу на покупців; 

- допомога в пошуку товару всередині магазину (надання по-шагових інструкцій або спеціальної 

мапи); 

- розширені можливості по збору та/або застосування даних CRM. 

Для покупців доступ до мережі Wi-Fi в середині торгівельного центру також є певні переваги: 

- можливість використання спеціальних додатків-рідерів баркодів на смартфонах; 

- порівняння цін під час шопінгу; 

- пошук інформації про товар, його відгуки; 

- вивчення рейтингів продуктів магазинів; 

- доступ до спеціальних знижок; 

- участь у програмах лояльності від продавців. 

Та для того, щоб кожен з даних суб’єктів міг отримати користь, для рітейлорів існують спеціальні 

принципи роботи: 

1. Доступ до мережі повинен бути максимально простим та зручним для споживачів. 

2. Даний сервіс потрібно увесь час рекламувати. 

3. Потрібно робити підказки мобільним користувачам (розповідати про переваги вільного доступу до 

Wi-Fi, над мобільними мережами інших операторів тощо). 

4. Надання спеціальних пропозицій (може бути надана у вигляді коду, зчитування якого надасть 

покупцю знижку тощо). 

Отже, використання безкоштовного доступу до мережі Інтернет в середині торгівельного центру дає 

переваги не тільки звичайному покупцю, але й допомагає рітейлору завоювати лояльність покупця та 

отримати вичерпну інформацію про його потреби та уподобання.  

 
1. Почему Wi-Fi? (за даними статті сайту «Практика применений Wi-Fi») [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.wi-

life.ru/wifi-and-business/why-wifi. 

2. Нужен ли Wi-Fi в супермаркете? (за даними статті сайту «Lieretail.ru») [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.liveretail.ru/ articles.php?id=2569. 

 

 

Башук, Т. О. Тенденції впровадження та використання Wi-Fi технологій торгівельними 

підприємствами [Текст] / Т. О. Башук  // Маркетинг інновацій і інновації у маркетингу : 

збірник тез доповідей VІI Міжнародної науково-практичної конференції, 26-28 вересня 

2013 р. / Відп. за вип. Ю.М. Гладенко. - Суми : ТОВ "ДД "Папірус", 2013. - С. 17-18. 


