
"Гитарный Дом", Київ "Смаколик", Львів

географічно

Концепція "друга вулиця". Локація в 
центрі міста, поруч з центральними 
торговими/соціальними вулицями, 

проте не на них

Концепція "друга вулиця". Локація в 
центрі міста, поруч з центральними 
торговими/соціальними вулицями, 

проте не на них. На паралельній 
вулиці з низьким пішохідним 

трафіком. 

прилігаюча 
територія

Вхід у двір через арку будинка + 
парковочні місця для Клієнтів

наявне місце для виносних столиків 
+ парковочні місця для Клієнтів

вхід/вітрина
Окремий вхід з фасаду + місце для 
візуальних інсталяцій/реклами + 

наявне місце "для перекурів"
Окремий вхід з фасаду + вітрини.

метраж 50-100 кв.м. 50-100 кв.м.

зонування Чітко виділене, перегородки стінами Чітко виділене, перегородки стінами

світло Професійне, з точечними акцентами
Загальне заливне, більш 

дизайнерське, ніж професійне
звук Професійний Професійний

запах/температура

орієнтування
Зрозуміле: вказівники та план-схема 

відсутні, проте зони мають різні 
стилістики   

Зрозуміле: вказівники та план-схема 
відсутні, проте зони мають різні 

стилістики   
обладнання 
презентаційне Авторське під специфіку товарів Авторське функціональне + тиражне. 

дизайн-концепція рРок-клуб   +   майстерня інженерів Мінімалістичний модерн

унікальні декор-
елементи

Присутні, функціональні. Пов'язані з 
специфікою товарів та сервісу: фото 

світових гітарних зірок, атрибути 
сцени, легендарні інструменти

Відсутні

товар 
(асортимент)

 Основний асортимент (постійна 
наявність хіт-позицій прямо в 

торговому залі).  Є доповнюючі товари 
+ товари імпульсного попиту

Власне меню постійної пропозиції + 
сезонні пропозиції + вітрина готових 

виробів + доповнюючі товари + 
імпульсного попиту

сервіси
Ремонт, навчання, виготовлення під 
замовлення, комісійний продаж та 

пошук

Адаптація рецептів під замовлення, 
виїзний кейтерінг, виготовлення на 

замовлення

Люди 100% пов'язані зі специфікою товарів 
та послуг. Проактивні + тримають 

персональний контакт

Не 100% прив'язаність до суті 
товарної пропозиції. Більше 

тримаються "відпускної" функції, ніж 
"утримувати контакт" 

Розташування

Атмосфера

Пропозиція



реклама
Спонсорство заходів, участь у 

виставках Участь в виставках

комунікація з 
Клієнтами

Ведеться Клієнтська база з 
"загальними" пропозиціями +  

індивідуальною пропозицією для 
ключових Клієнтів

Карткова система із "загальною" 
пропозицією, поки без 

"індивідуальних пропозицій"
соціальна 
корисність

Вирішення 100% задач, пов'язаних з 
гітарами

Фахівці в усіх аспектах здорового 
харчування 

Фінанси  стартовий капітал, 
розвиток

100% самофінансування, розвиток за 
рахунок прибутку

100% самофінансування, розвиток за 
рахунок прибутку

Інновації 

створили 
першими та тим 

самим встановили 
нові стандарти для 

всього ринку 

Самостійно роблять адаптацію 
продукції під індивідуальні потреби: 

колір, розмір, вага, наповнення. Є 
першим українським виробництвом 

гітар для професіоналів. Мають 
контакти та є посередниками в 

налогоджені зв'язків з гітаристами 
будь-якого рівня: від села до 

мегаполісів

Продукція для різних концепцій 
здорового харчування: блюда від 

дієтичних до 
веганства/сироїдіння/фрукторіанства

… 100% самостійний контроль 
сировини. Вказують точне місце 
походження сировини. Рахують 

калорії. Першими і вже більше 10 
років працюють з 08.00

Маркетинг
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