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У  роботі  poзглянутo  та  проаналізовано  основні  теоретичні  підходи  щодо 
планування рекламної кампанії, сформовані основні поняття реклами у сфері надання 
туристичних послуг та нові підходи до реалізації рекламних кампаній в туристичній 
організації.  Автором обґрунтовано необхідність вивчення та застосування основних 
підходів  рекламних  кампаній  в  системі  управління  розвитку  туристичних  послуг; 
проведено  аналіз  сучасного  стану  медійного  ринку  в  Україні;  проаналізовано 
тенденції розвитку ринку рекламних послуг в України; розроблено підхід реалізації 
ефективної рекламної кампанії для «SEA-TRAVEL» .

Ключові  слова: планування,  туристичне  підприємство,  рекламна  діяльність, 
рейтинг, маркетинг, діловий імідж.

In  this  work,  the  main  theoretical  approaches  to  the  planning  of  the  advertising 
campaign, the main concepts of advertising in the field of providing tourist services and new 
approaches to the implementation of advertising campaigns in a tourism organization are 
analyzed.  The  author  substantiates  the  necessity  of  studying  and  applying  the  main 
approaches  of  advertising  campaigns  in  the  system  of  tourism  services  development 
management; an analysis of the current state of the media market in Ukraine; the tendencies 
of development of the market of advertising services in Ukraine are analyzed; developed an 
approach to implementing an effective advertising campaign for "SEA-TRAVEL".

Keywords: planning,  tourism  company,  advertising  activity,  rating,  marketing, 
business image


