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Велика кількість виробників продукції, товарних марок та власників 

патентів та винаходів, поза сумнівом, підсилює ринкову конкуренцію і, 

відповідно, вимагає від компаній постійних зусиль по розвитку своїх 

брендів. Одним з варіантів підтримки актуальності бренду є його 

диференціація. В нинішніх умовах, коли створювати відмінні особливості 

бренду власними силами важко і практично неможливо або дуже дорого, 

компанії можуть скористатися співпрацею з іншим брендом. І сьогодні 

навіть в українській практиці маркетингу є досить вдалі приклади 

використання інструментів ко-брендингу. Ко-брендинг (спільний 

брендинг) – це класичний спосіб досягнення синергізму, коли два бренди, 

об'єднавшись, можуть розділити витрати і ризики, пов’язані із запуском 

нового товару на ринок, а також створити асоціації, поєднання яких 

забезпечить диференціююча ознака [2]. 

Залежно від цілей ко-брендинг поділяють на тактичний та 

стратегічний (рис.1) [1]. 

 

 
 

Рис. 1 – Види ко-брендингу 

Переваги та недоліки застосування комплексу ко-брендингових 

заходів представлено на рис. 2 [1,2]. 

 



 
 

Рис. 2 – Переваги та недоліки застосування ко-брендингу 

Отже, за допомогою ко-брендингу можна сформувати і утримувати 

конкурентні переваги в умовах підвищеної конкуренції. 

Але при аналізі необхідності використання інструментів ко-

брендингових заходів слід також відзначити, що синергетичний ефект ко-

брендингу залежить від того, посилюється спільна взаємодія брендів або, 

навпаки, ослабляється. Для успішного формування ко-брендінгу, бренди 

компаній мають бути близькі по масштабу і за відомістю серед споживачів. 

Тому дуже важливо правильно обрати партнерів і оцінити наслідки співпраці 

брендів ще на стадії планування рекламної кампанії [2]. 
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