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РЕФЕРАТ

     Дипломна робота присвячена вирішенню актуальної науково-

практичної проблеми щодо розвитку стратегії маркетингу підприємства. В

дослідженні розглянуті теоретичні аспекти формування стратегії маркетингу

підприємства; проведений аналіз ефективності використання стратегії

маркетингу на підприємстві; обгрунтовані заходи щодо удосконалення

стратегії маркетингу на підприємстві.

Ключові слова : маркетинг, стратегія, стратегії маркетингу, ринок

металопластикових віконних систем, ефективність стратегії маркетингу,

модель оптимізації маркетингової стратегії, реклама.

      The diploma thesis is devoted to solving the actual scientific and practical

problem regarding the development of enterprise marketing strategy. The study

considers the theoretical aspects of the formation of enterprise marketing strategy;

the analysis of the effectiveness of the use of marketing strategy at the enterprise;

reasonable measures to improve the marketing strategy in the enterprise.

Keywords: marketing, strategy, marketing strategies, market of metalplastic

window systems, effectiveness of marketing strategy, model of marketing strategy

optimization, advertising.


