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АНОТАЦІЯ

Чобіт М.Г. Організація продажів взуття спеціального призначення.

У  роботі  розглянуто  теоретичні  аспекти  дослідження  діяльності

магазину  взуття  ”Sandalet”  для  споживачів  зі  специфічними  потребами

Проаналізовано  стан,  тенденції  та  перспективи  розвитку  ринку  взуття

спеціального  призначення.  Наведено  загальну класифікацію,  особливості

ортопедичного та профілактичного взуття.  Визначено особливості та етапи

формування  асортиментного  портфелю  торговельного підприємства

“Sandalet”.

Досліджено якість та асортименту ортопедичного взуття в “Sandalet”.

Проаналізовано асортимент  ортопедичного  взуття  в  магазині  “Sandalet”.

Досліджено якість взуття спеціального призначення.

Розглянуто особливості  організації  продажів  взуття  спеціального

призначення.

Визначено  ринок  по  функціях  та  потребах. Проведено  сегментацію

споживачів  взуття  спеціального  призначення.  Визначено  особливості

продажів досліджуваного взуття.

Ключові  слова:  асортиментний  портфель,  ортопедичне  взуття,

асортимент, якість, взуття спеціального призначення.

SUMMARY

Chobit M.G. Sales organization of special purpose footwear.

The  theoretical  aspects  of  the  Sandalet  shoe  store  activity  research  for

consumers  with  specific  needs  are  considered  in  the  paper.  The  general

classification,  features  of  orthopedic  and  preventive  footwear  are  given.  The

peculiarities  and  stages  of  formation  of  the  Sandalet  portfolio  of  the  trading

company are determined.



The quality and range of orthopedic footwear in Sandalet were investigated.

The range of orthopedic shoes in the Sandalet store is analyzed. The quality of

special-purpose footwear has been investigated.

Features  of  the  organization  of  sales  of  special  purpose  footwear  are

considered.  The  market  is  defined  by  functions  and  needs.  Segmentation  of

consumers of special purpose footwear is carried out. Features of sales of the tested

footwear are determined.

Key words: assortment portfolio, orthopedic footwear, assortment, quality,

special purpose footwear.
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