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Термін «економіка вражень» вперше вжили Б. Джозеф Пайн II та Джеймс Г. 
Ґілмор: це наступна економіка, що йде за аграрною, промисловою та економі-
кою послуг. Автори стверджують: підприємствам треба створювати унікаль ні 
зв’язки, щоб завоювати прихильність клієнтів, а пам’ять сама стає продуктом — 
враженнями. Адже сучасні споживачі прагнуть більшого, їм потрібні емоції та 
досвід, за якими вони захочуть прийти ще. У боротьбі за свого споживача бізнес 
має запропонувати унікальну цінність, яка вирізнятиме його з-поміж інших. 
Власникам Apple, Starbucks та LEGO вдалося винайти переваги, завдяки яким 
бренд став неповторним, і автори аналізують їхній підхід. Пайн і Ґілмор як про-
фесійні консультанти з питань формування економіки вражень розробили стра-
тегію розвитку компаній у нових умовах, застосувавши власний, сформований 
за понад 25 років практики досвід, з яким можна ознайомитись у цій книжці.

УДК 658



Творцю і Вершителю нашої віри





ПЕРЕДМОВА

Ч ас — це валюта, якою споживач платить за враження. 
Якщо вам вдасться переконати клієнта приділити вам 

більше часу, він витратить більше грошей на ваші послуги. Та 
для цього потрібно привернути увагу клієнта, адже існує купа 
пропозицій, які конкурують за його час.

Така конкуренція за час виникає внаслідок кількох чинників. 
По-перше, сьогодні людина має доступ до майже нескінченної 
кількості цифрових ресурсів. Для будь-якої компанії, яка хоче 
змагатися за час, увагу та гроші споживача, найголовніший 
конкурент — смартфон: щойно клієнт утратить цікавість, за 
допомогою смартфона він зможе легко опинитись деінде. Якщо 
вам не вдалося втримати увагу клієнта, він одразу покине вас, 
щоб витратити свій час у цифровому вимірі якогось застосунку.

По-друге, тепер нам складніше оцінити, як і де саме спожи-
вачі витрачають кошти в різних галузях. Розгляньмо, напри-
клад, відпустки. У звіті про ситуацію з відпустками в Америці 
Туристична асоціація Сполучених Штатів повідомляє про різке 
збільшення невикористаних відпусток: 212 мільйонів днів про-
тягом року. Поїхати кудись на тиждень часто означає не мати 
змоги перевірити свою електронну скриньку або відстати від 
якихось робочих проєктів. Але якщо ви трактуватимете фразу 
«поїхати у відпустку» як «побути не на роботі й не вдома», тоді 
кожну годину, проведену в Starbucks, можна вважати міні-
відпусткою, яка замінить дні, проведені на якомусь далекому 
курорті. Не дивно, що тепер кав’ярні процвітають у будь-якій 
галузі: харчовій промисловості (Chobani), банківській сфері 
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(Capital One Cafе´), не кажучи вже про цілу купу кав’ярень для 
домашніх улюбленців. Автомобільні компанії створюють влас-
ні парки розваг (Volkswagen’s Autostadt, Ferrari World та ін.), ви-
робники алкогольних напоїв перетворюють свої заводи на музеї 
(музеї пива Guinness та Heineken тощо), а модні бренди (Bulgari, 
Armani, Versace та ін.), меблеві компанії (як-от Restoration Hard
ware, West Elm) і навіть фітнес-центри (Equinox) відкривають 
власні бутик-готелі. Якщо ж ви запропонуєте своїм клієнтам 
лише стандартний набір послуг, то програєте в боротьбі за ті 
крихти часу, які вони тепер дарують своїм улюбленим брендам.

По-третє, сьогодні ми маємо майже безмежну кількість 
варіантів того, як і де провести час. Постійно з’являються 
нові форми туризму: медичний, кінотуризм, глемпінг, ме-
дитаційні ретрити, волонтуризм, кулінарні тури (так звані 
foodcations) та навіть космічні подорожі. Просто погляньте, 
скільки можливостей для відпочинку та розваг пропонує на-
віть звичайний найменший простір — одна кімната. Першими 
на думку спадають, мабуть, квестові кімнати (лише в США 
існує близько 2300 таких кімнат). Крім того, люди витрачають 
час у кімнатах гніву, соляних кімнатах, кімнатах сну, кав’ярнях 
із настільними іграми тощо. Тепер, оформивши передплату, 
люди можуть що міся ця отримувати найрізноманітніші това-
ри — від одягу до іграшок — не виходячи з дому (навіть процес 
розпаковування замовлення тепер перетворюється на розва-
гу), тому вони значно рідше бувають у магазинах. Удома також 
можна гаяти час за відеоіграми. До того ж завдяки таким тех-
нологіям, як віртуальна реальність, це заняття стало ще за-
хопливішим. Можна наводити дуже багато прикладів, але вже 
зрозуміло, що конкуренція за вільний час споживача щороку 
стає дедалі запеклішою.

Ось що можна сказати напевне: клієнти дедалі частіше хо-
чуть отримувати в обмін на свій час, увагу та гроші не просто 
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товари й послуги. Сьогодні люди значно більше прагнуть особ-
ливих вражень, які запам’ятають надовго.

Цю думку ми висловлювали в першому виданні «Економіки 
вражень»: уже тоді ми не мали жодних сумнівів у тому, що 
акцент на здешевленні й популяризації товарів та послуг не-
вдовзі втратить актуальність, а світ бізнесу зосередиться на 
тому, щоб пропонувати клієнтові купу незабутніх вражень. 
Цей прогнозований зсув, який є частиною того, що ми нази-
ваємо прогресією економічної цінності, уже відбувся.

І справді, тепер кожна компанія змагається не лише з кон-
курентами у своїй сфері чи у своєму регіоні, а й з усіма іншими 
компаніями світу за час, увагу та гроші клієнтів.

Очевидно, що час скінченний. На всі враження, які можемо 
дістати, ми маємо лише двадцять чотири години на добу. От-
же, якщо якась інша компанія переконає клієнта присвятити 
їй більше часу, що це означатиме для вас? На вас клієнт ви-
тратить менше часу.

Так само й увага обмежена. У сучасному світі, пересичено-
му медіа та технологіями, для того щоб привернути увагу клі-
єнта, простої реклами та звичних маркетингових технологій 
може бути замало. Але якщо іншій компанії вдається заціка-
вити споживача онлайн чи офлайн, що це означає для вас? 
Менше уваги вашій компанії.

Також не секрет, що гроші витратні: якщо споживач віддасть 
долар за товар або послугу іншої компанії, то чого він більше 
не зможе зробити з цим доларом? Так, витратити його на вас.

Чудовий зразок діяльності в економіці вражень — компанія 
Starbucks, про яку ми говоритимемо на початку розділу 1. Го-
вард Шульц досягнув успіху, бо зрозумів, для чого люди при-
ходять до кав’ярні: вони цінують можливість провести час за 
чашкою кави й порозмовляти з другом, попрацювати за но-
утбуком чи насолодитися кавою просто так. Starbucks мало 
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переймається рекламою й привертає увагу клієнтів насамперед 
тим, що пропонує їм місце, де вони можуть випити кави та 
водночас дістати особливі враження. (Чи помічали ви колись, 
що кав’ярні Starbucks ніколи не освітлюються зовні? Усе світ-
ло ллється зсередини, тож на сцені опиняються відвідувачі 
закладу, які привертають увагу перехожих.)

І Starbucks майстерно заробляє свої гроші! Компанія пере-
творює простий товар — необсмажені кавові зерна, собівар-
тістю два-три центи за чашку, — на цілий комплекс вражень, 
за який клієнт платить три, чотири, п’ять доларів (а то й десять 
і більше, якщо говорити про вишуканіший Starbucks Reserve). 
Навіть якщо припустити, що лише чверть клієнтів цієї мережі 
проводить у кав’ярні в середньому годину, тоді 25 мільярдів 
доларів річного прибутку Starbucks означають більш ніж мі-
льярд клієнто-годин на рік.

Отже, сучасна економіка вражень ставить перед вами три 
головні питання:
1. Клієнти витрачають на вас більше часу чи менше?
2. Вам доводиться привертати увагу клієнта інтенсивною рек-

ламою та знижками чи ваша пропозиція сама собою забез-
печує вам надійний попит?

3. Клієнт платить вам гроші виключно за пропоновані товари 
та послуги чи ще й за враження, які він отримує?

РІЧ У ЧАСІ

Саме час є основною характеристикою, яка відрізняє враження 
від послуг. Як показано на графіку 1.1 (розділ 1), послуги нада-
ються на вимогу, тоді як враження розкриваються протягом 
певного часу. Саме тому покійний Джон Джерде, який був ар-
хітектором торговельного центру Horton Plaza в Сан-Дієго, го-
телю-казино Bellagio й торгово-розважального центру Fremont 


