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АНОТАЦІЯ

Гомілко  В.В.  Товарознавче  забезпечення  рекламно-інформаційних

заходів.

У  роботі  розглянуто  теоретичні  і  практичні  аспекти  товарознавчого

забезпечення  рекламно-інформаційних  заходів,  визначено  особливості

рекламно-інформаційних  заходів в  роздрібної  торгівлі, проведено  аналіз

основних  рекламно-інформаційних  засобів та  проаналізовано  особливості

процесу їх планування.

Надано  загальну  характеристику  магазину  «Форсаж»  та  проведено

SWOT-аналіз  підприємства.  Проведено  дослідження асортименту та якості

моторних олив різних виробників в магазині «Форсаж».

Проведено  дослідження споживчих переваг клієнтів щодо різних видів

реклами та рекламно-інформаційної діяльності підприємств. Запропоновано

рекламно-інформаційне  забезпечення  впровадження  нової  послуги  на

підприємстві  та  визначено  ефективність  її  рекламно-інформаційного

забезпечення. 

Ключові  слова:  якість,  асортимент,  моторні  масла,  товарознавче

забезпечення, рекламно-інформаційні заходи.

SUMMARY

Gomіlko V.V. Commodity recognition of advertising and information visits.

The  robot  examined  the  theoretical  and  practical  aspects  of  the  trademarked

protection of  advertising and information visits,  marked the  special  features of

advertising and information visits, carried out analysis of the main advertising and

informational analyzes.

The characteristic Forsage shop was given to the main store that a SWOT

analysis of the company was carried out. The assortment and the range of motor

olives of winter olives were carried out in the Forsage shop.



It  was carried out  that  there were surpassing holidays of  advertising and

advertising  through  advertising  and  informational  advertising.  Promoted

advertising  and  information  protection  in  the  provision  of  new services  to  the

public and marked the effectiveness of advertising and information protection.

Key words:  quality,  assortment,  motor oils,  commodity delivery security,

advertising and information come in.
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