
ПРЕДIСТОРIЯ
Кожна відома кухня у світі є унікальним економічним рушієм для своєї рідної країни чи регіону похо-
дження. Найбільш популярні з них відомі тим, що забезпечують істотний дохід для гігантського числа 
малих, середніх і великих підприємств. Таких як ресторани, заклади швидкого харчування, продо-
вольчих та винних крамниць, виробників харчової продукції та кулінарного обладнання, готелів, 
ферм, риболовні продовольства, пекарні, сироварні, винодільні, логістичні та торговельні компанії, 
тур оператори, компанії по оренді автомобілів, авіакомпанії, круїзних лайнерів, та тощо. Всесвітня 
впізнаваність 

Великої Кухні забезпечується їй її місцем походження, підвищуючи ВВП за допомоги експорту місце-
вих продуктів та напоїв за кордон, забезпечує стабільний наплив туристів.

 Кухня є унікальним економічним рушієм… 
 Забезпечує суттєвий дохід … підвищує ВВП

Дослідження проведенні нашими експертами у 2016-2017 роках, показує що, не одна країна Чорного 
Моря не потрапляє в топ-30…50 рейтингів найкращих в світі кухонь. Крім-того, дослідження виявило що, 
Чорноморська кухня як назва існує у свідомості багатьох споживачів, але опитані не змогли відповісти 
які саме страви вона включає і її основні характеристики. 

Було очевидно що, тільки за допомоги міжнородної співпраці та концулідації зусиль навколо концепту 
одного, всеосяжного спільного бренда Чорономорської Кухні може стати ключем до економічного успіху 
у всьому регіоні.

 Концепція одного… 
 Спільного бренду Чорноморської Кухні

Для закріплення риночного статусу та повноцінної категорії, Чорноморській кухні необхідно її переосмис-
лення у головах споживачів та концептуальних документах. Для чіткого позиціонування та просування 
Бренду Чорноморської Кухні необхідний стратегічний підхід. 

Для цього ми розробили та запустили програму розвитку та просування Чорноморської кухні, перший 
крок якої був спрямований на створення спільної бази данних страв та продуктів, характерних для 
берегової лінії Чорного моря.

 Створення спільної бази данних 
 страв і продуктів

Для реалізації програми в 2018 році був створений, Міжнародний Виконавчий Транспобережний Комітет 
з представниками із Болгарії, Грузії, Росії, Турції та України. Кожен керівник нашої команди володіє 
міжнародними діловими навичками та управлінським досвідом. Всіх наших експертів об'єднує культурні 
та освітні традиції.
 

СТРАTEГIЯ
Наша місія полягає у розробці пропозиції кінцевим споживачам, а також залученим до цього 
малим, середнім та великим підприємствам, виразного і досконального бренду — Чорномор-
ська Кухня — і перетворення його у добре пізнавальний і бажаний в усьому світі. 

 розробка та пропозиція … 
 Виразного і досконального бренду

По оцінкам, міжнародна потенціальна цільова аудиторія бренду перевищує 500 мільйонів 
кінцевих споживачів. 

Наша стратегія брендингу Чорноморської Кухні заснована не на складанні широкого списку 
страв, а навпаки, направлена на ретельний маркетингових відбір декількох із них, маючи 
шансів на міжнародний успіх.

 Стратегія бренда … 
 Ретельний маркетингових відбір

Загальна мета полягає у тому, щоб за допомогою інтенсивних інвестицій посилити просування, досяг-
ти позиції бренда Чорноморської Кухні у топ-12...15 самих пізнаванних кухонь світу до кінця 2025 року. 

Поточна мета полягає у тому, що до кінця 2020 року закінчиться відбір найбільш маркетингового 
придатних страв із загальної бази даних і сформувати Коротке Інтегроване Меню (Short Integrated 
Menu(SIM)), як безперечне ядро бренду Чорноморської Кухні.

 Коротке Інтегроване Меню (SIM) … 
 Як безперечне ядро бренду …

Наше широке дослідження, завершене у Березні 2020, допомогло зібрати в єдину базу даних 
усі типічні страви і регіональні продукти на береговій лінії Чорного моря. Ця база даних містить 
понад 650 найменувань і охоплює всю побережну зону всіх берегових країн: Болгарії, Росії, 
Туреччини, України, Грузії, Молдови та Румунії.

 База даних містить понад 650 найменувань страв та продуктів

Дослідження підтвердило, що для споживачів буде неможливо розпізнати і запам'ятати сто 
найменувань, зібраних в базі даних. Аналіз результатів досліджень показав, що бренд пови-
нен включати в себе не більше 50 страв і 25 регіональних продуктів.

 для споживачів … неможливо розпізнати і запам'ятати 
 більше ніж 50 страв та 25 регіональних продуктів

НАСТУПНІ КРОКИ
Очевидно, що вирішальним для успіху процесу брендингу Чорноморської Кухні буде реаліза-
ція наступних трьох кроків:

1. Скорочення загальної бази даних до найбільш маркетингового придатних страв для форму-
вання Короткого Інтегровного Меню (SIM) і виділення серед них Символів Бренду. Створення 
рецептурного довідника в якості керівництва з підказками для професійних шеф-кухарів і 
кулінарних ентузіастів. Навіть на цьому ранньому етапі, Бренд вже може забезпечити вигоди 
для зацікавлених сторін, таких як франчайзингових ресторанів Чорноморської Кухні, закладів 
швидкого харчування, виробників продуктів харчування, винних і продовольчих роздрібних 
магазинів та тощо.

 Формування Короткого Інтегровного Меню (SIM) … 
 Створення символів Бренду

2. Розвиток Міжнародного Кластеру Чорноморської Кухні з широким колом зацікавлених 
сторін ринку, таких як: ресторани, готелі, ферми, виробники регіональних продуктів, рибаль-
ські підприємства, пекарні, сироварні, логістичні та торговельні компанії, освітні та навчальні 
заклади, тур оператори, авіакомпанії, компанії по оренді автомобілів та тощо.

Членство в Кластері відкрито для зацікавлених сторін не тільки з приморських країн - Болгарії, 
Росії, Туреччини, України, Грузії, Молдови, Румунії, а і інших держав, за умови, що вони поділя-
ють філософію і цілі проекту.

 Міжнародний Кластер Чорноморської Кухні … 
 Членство відкрито для …

3. Проведення спільного заходу — Гала-Вечері Чорноморської Кухні, з трансляцією онлайн 
через соціальні мережі в 100 ресторанах по всіх прибережній зоні і в столицях приморських 
країн, як офіційний початок компанії про просуванню та заходів, таких як фестивалів, ярмарок, 
гала-вечерів, майстер-класів, дегустацій та тощо., спрямований на формування впізнаванності 
Бренда на міжнародному рівні.

 Спільний Захід … Гала-вечері Чорноморської Кухні … 
 офіційних початок компанії з просування.
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тур оператори, компанії по оренді автомобілів, авіакомпанії, круїзних лайнерів, та тощо. Всесвітня 
впізнаваність 

Великої Кухні забезпечується їй її місцем походження, підвищуючи ВВП за допомоги експорту місце-
вих продуктів та напоїв за кордон, забезпечує стабільний наплив туристів.

 Кухня є унікальним економічним рушієм… 
 Забезпечує суттєвий дохід … підвищує ВВП

Дослідження проведенні нашими експертами у 2016-2017 роках, показує що, не одна країна Чорного 
Моря не потрапляє в топ-30…50 рейтингів найкращих в світі кухонь. Крім-того, дослідження виявило що, 
Чорноморська кухня як назва існує у свідомості багатьох споживачів, але опитані не змогли відповісти 
які саме страви вона включає і її основні характеристики. 

Було очевидно що, тільки за допомоги міжнородної співпраці та концулідації зусиль навколо концепту 
одного, всеосяжного спільного бренда Чорономорської Кухні може стати ключем до економічного успіху 
у всьому регіоні.

 Концепція одного… 
 Спільного бренду Чорноморської Кухні

Для закріплення риночного статусу та повноцінної категорії, Чорноморській кухні необхідно її переосмис-
лення у головах споживачів та концептуальних документах. Для чіткого позиціонування та просування 
Бренду Чорноморської Кухні необхідний стратегічний підхід. 

Для цього ми розробили та запустили програму розвитку та просування Чорноморської кухні, перший 
крок якої був спрямований на створення спільної бази данних страв та продуктів, характерних для 
берегової лінії Чорного моря.

 Створення спільної бази данних 
 страв і продуктів

Для реалізації програми в 2018 році був створений, Міжнародний Виконавчий Транспобережний Комітет 
з представниками із Болгарії, Грузії, Росії, Турції та України. Кожен керівник нашої команди володіє 
міжнародними діловими навичками та управлінським досвідом. Всіх наших експертів об'єднує культурні 
та освітні традиції.
 

СТРАTEГIЯ
Наша місія полягає у розробці пропозиції кінцевим споживачам, а також залученим до цього 
малим, середнім та великим підприємствам, виразного і досконального бренду — Чорномор-
ська Кухня — і перетворення його у добре пізнавальний і бажаний в усьому світі. 

 розробка та пропозиція … 
 Виразного і досконального бренду

По оцінкам, міжнародна потенціальна цільова аудиторія бренду перевищує 500 мільйонів 
кінцевих споживачів. 

Наша стратегія брендингу Чорноморської Кухні заснована не на складанні широкого списку 
страв, а навпаки, направлена на ретельний маркетингових відбір декількох із них, маючи 
шансів на міжнародний успіх.

 Стратегія бренда … 
 Ретельний маркетингових відбір

Загальна мета полягає у тому, щоб за допомогою інтенсивних інвестицій посилити просування, досяг-
ти позиції бренда Чорноморської Кухні у топ-12...15 самих пізнаванних кухонь світу до кінця 2025 року. 

Поточна мета полягає у тому, що до кінця 2020 року закінчиться відбір найбільш маркетингового 
придатних страв із загальної бази даних і сформувати Коротке Інтегроване Меню (Short Integrated 
Menu(SIM)), як безперечне ядро бренду Чорноморської Кухні.

 Коротке Інтегроване Меню (SIM) … 
 Як безперечне ядро бренду …

Наше широке дослідження, завершене у Березні 2020, допомогло зібрати в єдину базу даних 
усі типічні страви і регіональні продукти на береговій лінії Чорного моря. Ця база даних містить 
понад 650 найменувань і охоплює всю побережну зону всіх берегових країн: Болгарії, Росії, 
Туреччини, України, Грузії, Молдови та Румунії.

 База даних містить понад 650 найменувань страв та продуктів

Дослідження підтвердило, що для споживачів буде неможливо розпізнати і запам'ятати сто 
найменувань, зібраних в базі даних. Аналіз результатів досліджень показав, що бренд пови-
нен включати в себе не більше 50 страв і 25 регіональних продуктів.

 для споживачів … неможливо розпізнати і запам'ятати 
 більше ніж 50 страв та 25 регіональних продуктів

НАСТУПНІ КРОКИ
Очевидно, що вирішальним для успіху процесу брендингу Чорноморської Кухні буде реаліза-
ція наступних трьох кроків:

1. Скорочення загальної бази даних до найбільш маркетингового придатних страв для форму-
вання Короткого Інтегровного Меню (SIM) і виділення серед них Символів Бренду. Створення 
рецептурного довідника в якості керівництва з підказками для професійних шеф-кухарів і 
кулінарних ентузіастів. Навіть на цьому ранньому етапі, Бренд вже може забезпечити вигоди 
для зацікавлених сторін, таких як франчайзингових ресторанів Чорноморської Кухні, закладів 
швидкого харчування, виробників продуктів харчування, винних і продовольчих роздрібних 
магазинів та тощо.

 Формування Короткого Інтегровного Меню (SIM) … 
 Створення символів Бренду

2. Розвиток Міжнародного Кластеру Чорноморської Кухні з широким колом зацікавлених 
сторін ринку, таких як: ресторани, готелі, ферми, виробники регіональних продуктів, рибаль-
ські підприємства, пекарні, сироварні, логістичні та торговельні компанії, освітні та навчальні 
заклади, тур оператори, авіакомпанії, компанії по оренді автомобілів та тощо.

Членство в Кластері відкрито для зацікавлених сторін не тільки з приморських країн - Болгарії, 
Росії, Туреччини, України, Грузії, Молдови, Румунії, а і інших держав, за умови, що вони поділя-
ють філософію і цілі проекту.

 Міжнародний Кластер Чорноморської Кухні … 
 Членство відкрито для …

3. Проведення спільного заходу — Гала-Вечері Чорноморської Кухні, з трансляцією онлайн 
через соціальні мережі в 100 ресторанах по всіх прибережній зоні і в столицях приморських 
країн, як офіційний початок компанії про просуванню та заходів, таких як фестивалів, ярмарок, 
гала-вечерів, майстер-класів, дегустацій та тощо., спрямований на формування впізнаванності 
Бренда на міжнародному рівні.

 Спільний Захід … Гала-вечері Чорноморської Кухні … 
 офіційних початок компанії з просування.
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