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АНОТАЦІЯ

Блотницька  Ю.П. Підвищення  споживчого попиту  на  кріпильні
матеріали.

У  роботі  розглянуто  теоретичні  і  практичні  аспекти  збільшення
споживчого попиту на кріпильні матеріали. Розглянуто стан ринку кріпильних
матеріалів в Україні.  Систематизовано властивості, які характеризують якість
кріпильних матеріалів.

Запропонована  п’яти  бальна  оцінка  якості  товарів  і  послуг  під  час
приймання  товару. Проведено  порівняльну  оцінку  якості  кріпильних
матеріалів  різних  виробників.  Проведено  аналіз  асортименту  кріпильних
виробів.

Розглянуто вплив упаковки товару на споживчий попит.  Запропоновано
новий дизайн етикетки кріпильних матеріалів та досліджено її ефективність
щодо підвищення попиту покупців.

Ключові слова:  кріпильні матеріали,  якість, асортимент,  попит,  дизайн
етикетки.

SUMMARY

Blotnitskaya Yu.P. Increasing consumer demand for fasteners.
The  theoretical  and  practical  aspects  of  increasing  consumer  demand  for

fasteners  are  considered  in  the  paper.  The  market  of  fasteners  in  Ukraine  is
considered. Properties that characterize the quality of the fastening materials are
systematized.

A five-point evaluation of the quality of goods and services offered at the
time of acceptance is offered. A comparative assessment of the quality of fasteners
of  different  manufacturers  was  carried  out.  The  assortment  of  fasteners  was
analyzed.

The influence of packing of the goods on consumer demand is considered. A
new design of the fastening label was proposed and its effectiveness in increasing
customer demand was investigated.

Keywords: fasteners, quality, assortment, demand, label design.
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