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РЕФЕРАТ
Кіндратець Г. І. Формування рекламної стратегії в маркетинговій
політиці підприємств мобільного зв’язку. Рукопис. Випускна робота на
здобуття ступеня вищої освіти «бакалавр» за спеціальністю 075 –
«Маркетинг». Кременчуцький національний університет імені Михайла
Остроградського, Кременчук, 2019 р.
Об’єктом дослідження є процеси формування рекламної стратегії в
управлінні маркетинговою політикою підприємств мобільного зв’язку.
Предметом дослідження є теоретичні, науково-методичні та практичні
основи формування рекламної стратегії підприємств мобільного зв’язку.
Мета роботи – обґрунтування теоретичних положень, визначення
методичних підходів і розробка рекомендацій щодо формування рекламної
стратегії підприємств мобільного зв’язку з використанням новітніх
маркетингових технологій.
Завданнями випускної роботи є: дослідити роль і місце реклами в
системі економічного розвитку суспільства та з’ясувати сутність категорії
«рекламна стратегія»; визначити особливості комунікаційної політики
підприємств та існуючі методи і моделі рекламних кампаній; обгрунтувати
послідовність формування рекламної стратегії підприємств в контексті їх
маркетингової політики; проаналізувати діяльність підприємств зв’язку в
контексті надання рекламних послуг; систематизувати та класифікувати види
реклами за чинниками впливу на результати економічної діяльності
підприємств; визначити сильні і слабки сторони в рекламній політиці
операторів мобільного зв’язку; впровадити маркетингові інноваційні
технології в систему рекламних заходів операторів мобільного зв’язку;
сформувати рекламну стратегію операторів мобільного зв’язку.
Робота містить: 79 сторінок, 12 таблиць, 6 рисунків, список літератури:
56 найменувань.
Ключові слова: стратегія, реклама, оператори мобільного зв’язку,
маркетингова політика, рекламна стратегія.


