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РЕФЕРАТ

Білик В.О. Розробка маркетингових заходів щодо покращення
обслуговування клієнтів косметологічних послуг. Випускна робота на       

здобуття ступеня вищої освіти «бакалавр» за напрямом підготовки 6.030507
– «Маркетинг». Кременчуцький національний університет імені Михайла           

Остроградського, Кременчук, 2019р.                                                                  
Об’єкт дослідження дипломної роботивиступає процес управління
маркетинговими заходами у сфері надання послуг на базі приватного
підприємства салону «Genevie».Предмет дослідження є сукупність
теоретичних, методологічних іприкладних аспектів маркетингових заходів на
підприємстві у сферінадання послуг.Метою дослідження є розробка    
маркетингових заходів щодопокращення обслуговування клієнтів                  
косметологічних послуг.Поставленою метою мотивувалось виконання таких

конкретнихзавдань: розглянуто сутність та характеристика послуги; розглянуто
специфіку косметологічних послуг; розглянуто сутність та значення              

маркетинговихзаходів обслуговуванніклієнтів;проаналізувати                             
маркетингову діяльність салону краси; оцінити фактори маркетингового         
середовища салону; проаналізувати маркетингові заходи салону; розглянуто
застосування STP-маркетингу для покращення обслуговування клієнтів;      
розробити маркетингові заходи по обслуговуванню клієнтів салону.             
Робота містить: 87 сторінок, 3 розділи, 4 таблиці, 3 рисунки, список            

літератури: 49 найменувань.                                                                                  
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