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РЕФЕРАТ

Третьякова М. О. Розробка маркетингової концепції бренду одягу
Рукопис. Випускна робота на здобуття ступеня вищої освіти«бакалавр» за
напрямом підготовки 6.030507 – «Маркетинг». Кременчуцькийнаціональний
університет імені Михайла Остроградського, Кременчук, 2019 р.
Об’єкт дослідження є роль маркетингової концепції при створенні бренду
та його життєдіяльності.
Предметом дослідження є практичні та теоретичні аспекти створення
бренду одягу.
Метою даної роботи є розробка маркетингової концепції бренду одягу на
ринку України в умовах сучасної української фешн-індустрії.
Завданнями випускної роботи є: дослідження брендингу в сучасних
маркетингових концепціях та розробка маркетингової концепції бренду;
визначити процес розробри маркетингової концепції; охарактеризувати «фешн
індустрію» на сучасному ринку України; розглянути розробку і просування
дизайнерського бренду в умовах сучасної української фешн-індустрії;дослідити
місце «Капсульної колекції» в сегменті «мас-маркету»;оцінити
результативність капсульних колекцій на ринку України; здійснити змістову
характеристику бренду власного одягу; запропонувати бізнес-модель
«Canvas»для власного бренду; оцінити розробку макетингової концепції
бренду.
Робота містить: 77 сторінок, 3 розділи, 9 таблиць, 16 рисунків, список
літератури:49 найменувань.
Ключові слова: маркетинг, фешн-індустрія, бренд одягу, маркетингова
концепція бренду.


