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АНОТАЦІЯ
Абдулай Проспер Малік Маркетингова діяльність підприємства і
шляхи її вдосконалення
У роботі розглянуто теоретичні і практичні аспекти маркетингової
діяльності ТОВ «Вог Рітейл». Проведено оцінку маркетингової діяльності
підприємства, визначено її вплив на фінансові результати компанії. Проведено
дослідження
факторів
впливу
на
діяльність
компаніїї
та
її
конкурентоспроможність. Це дозволило розробити рекомендації
щодо
удосконалення маркетингової діяльності українських підприємств та
сформулювати основні напрямки маркетингової стратегії ТОВ «Вог Рітейл»
Ключові слова: маркетинг, маркетингова діяльність, стратегія, лояльність,
маркетинг-мікс, бенчмаркетинг
SUMMARY
Abdoulay Prosper Malik Marketing activity of the enterprise and ways of its
improvement
The theoretical and practical aspects of marketing activity of Vog Retail LLC are
considered in the work. An evaluation of the marketing activity of the enterprise is
carried out, its influence on the financial results of the company is determined. The
factors of influence on the company's activity and its competitiveness were investigated.
This made it possible to develop recommendations for improving the marketing
activities of Ukrainian enterprises and to formulate the main directions of the marketing
strategy of Vog Retail LLC
Keywords: marketing, marketing, strategy, loyalty, marketing mix,
benchmarking
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