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АНОТАЦІЯ

Корнієнко  Є.В.  Організація  продажів  солодких  газованих  напоїв  з
використанням методу мерчандайзингу.

У  роботі  розглянуто  теоретичні  і  практичні  аспекти  збільшення
споживчого попиту  на  солодку  газовану  воду.  Розглянуто  стан  ринку
солодкої  газованої  води  в  Україні.  Систематизовано  властивості,  які
характеризують якість солодко газованої води.

Запропонована  трьох  бальна  оцінка  якості  товарів. Проведено
порівняльну  оцінку  якості  солодко  газованої  води.  Проведено  аналіз
асортименту солодко газованої води.

Розглянуто  вплив  мерчандайзингові  стратегії   на  споживчий  попит.
Запропоновано  розширення  асортименту  товару,  добавлення  додаткових
місць продажу і додавання у інтер’єр магазину рекламної продукції.

Ключові  слова:  солодко  газованої  вода,  якість,  асортимент,  «Coca-
cola», мерчандайзинг.

SUMMARY

Kornіiyenko Y.V.  sales  organization in  the liquor market  with vikoristan
method of merchandising.

The robot has the theoretical and practical aspects of living with a drink of
licorice carb water. I took, a look at the market of licorice gas in Ukraine. The
systematization  of  power,  characterizing  the  character  of  licorice  gas  water  is
systematized.

Arrived  trioch  ballroom  otsіnka  yakostі  goods_v.  Conducted  a  regular
assessment of the accuracy of liquor gas. The assortment of licorice gas water was
analyzed.

There is a glimpse of the merchandising and strategic strategies for living
drinks. It was spread to expand the assortment of goods, added additional sales and
information from the Internet to the store of advertising products.

Key words: liquor water, yakіst, assortment, Coca-cola, merchandising.
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