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РЕФЕРАТ

Скоблін О. Р. Управління брендами мереж ресторанного господарства.
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 управління брендами мереж
ресторанного господарства України.
Предметом дослідження є теоретичні, методичні та прикладні засади
розвитку та управління брендами мереж ресторанного господарства.
Мета роботи – подальший розвиток та вдосконалення теоретичних і
методичних засад та розробка практичних рекомендацій, спрямованих на
підвищення ефективності функціонування мереж ресторанного господарства та
підвищення задоволення потреб споживачів у ресторанному обслуговуванні.
Завданнями випускної роботи є: визначити економічну сутність понять
«бренд» та «брендинг»; обгрунтувати формування бренд-орієнтованих
маркетингових стратегій розвитку мереж підприємств ресторанного
господарства; дослідити систему управління брендом мереж ресторанного
господарства; проаналізувати процеси формування та розвитку брендів мереж
ресторанного господарства України; здійснити оцінку бренд-орієнтованих
маркетингових комунікаційних стратегій мереж ресторанного господарства;
дослідити ступінь застосування інструментів маркетингових комунікацій на
етапах залучення та обслуговування клієнтів; сформувати модель управління
портфелем брендів у мережі ресторанного господарства; сформувати систему
маркетингових інструментів «електронних комунікацій» з метою формування
довгострокової лояльності клієнтів.
Робота містить: 84 сторінки, 5 таблиць, 7 рисунків, список літератури:
50 найменувань.
Ключові слова: бренд, брендинг, ресторани, управління брендом, мережі
ресторанних господарств, обслуговування клієнтів.


