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РЕФЕРАТ 

Объем дипломной работы (с приложениями) – 92 страницы; 

Количество иллюстраций – 0; Количество таблиц – 5; Количество 

приложений – 1; Количество использованных источников – 50. 

Ключевые слова: АВТОБИЗНЕС, КОММУНИКАЦИЯ, КРИЗИС, 

АНТИКРИЗИС, АВТОЦЕНТ, АТЛАНТ-М, АТЛАНТ-М БРИТАНИЯ, 

JAGUAR, LAND ROVER 

Объектом исследования в данной дипломной работе выступает 

антикризисная коммуникация в автомобильном бизнесе на примере 

официального дилера марок Jaguar Land Rover в Беларуси автоцентра 

«Атлант-М Британия».  

Целью данной работы является изучение системы коммуникаций в 

автомобильном бизнесе в условиях кризиса и разработка PR-стратегии 

управления репутацией в ситуации  кризиса. 

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 

1. Изучение антикризисной коммуникации как направления Public 

Relation; 

2. Анализ и изучение кризисов в автомобильном бизнесе и определение 

способов защиты репутации; 

3. Сбор информации, мониторинг событий, бизнес-процессов, ключевых 

сотрудников для оценки системы коммуникации автоцентра «Атлант-

М Британия»; 

4. Формирование антикризисных мер: планирование сценариев и 

моделирование кризисных ситуаций, формирование антикризисной 

команды; 

5. Создание «Красной папки», или руководства системой действий PR в 

условиях кризиса для автоцентра «Атлант-М Британия».  

В результате проделанной работы установлено, что автоцентр «Атлант-

М Британия» имеет особую структуру управления – с одной стороны 

Международным автомобильным Холдингом «Атлант-М», с другой – Jaguar 

Land Rover Россия. В связи с такой особенностью управления автоцентр 

имеет специфическую систему PR-коммуникаций. Отдела PR как такового в 

автоцентре нет, функции PR-специалистов выполняют менеджеры по 

маркетингу отдела маркетинга автоцентра. Система PR-коммуникаций 

выстраивается с учетом позиционирования МАХ «Атлант-М» и с учетом 

бренд-формирования JLR Россия. Система антикризисного управления 

автоцентром подготовлена с учетом особенностей управления автоцентром, а 

также с учетом особенностей целевой аудитории. 

 



Рэферат 

Аб'ём дыпломнай працы (з дадаткамі) – 92 старонкi; Колькасць 

ілюстрацый – 0; Колькасць табліц – 4; Колькасць дадаткаў – 1;Колькасць 

выкарыстаных крыніц - 50. 

Ключавыя словы: АЎТАБІЗНЭС, КАМУНІКАЦЫЯ, КРЫЗІС, 

АНТЫКРЫЗІСНАЯ КАМУНІКАЦЫЯ, АЎТАЦЭНТР, АТЛАНТ-М, 

АТЛАНТ-М БРЫТАНІЯ, JAGUAR, LAND ROVER 

Аб'ектам даследавання ў дадзенай дыпломнай працы выступае 

антыкрызісная камунікацыя ў аўтамабільным бізнэсе на прыкладзе 

афіцыйнага дылера марак Jaguar Land Rover у Беларусі аўтацэнтра “Атлант-

М Брытанія”. 

Мэтай дадзенай працы з'яўляецца вывучэнне сістэмы камунікацый ў 

аўтамабільным бізнэсе ва ўмовах крызісу і распрацоўка PR-стратэгіі 

кіравання рэпутацыяй ў сітуацыі выхаду з крызісу. 

Для дасягнення пастаўленай мэты вырашаюцца наступныя задачы: 

1. Вывучэнне антыкрызіснай камунікацыі як напрамка Public Relation; 

2. Аналіз і вывучэнне крызісаў у аўтамабільным бізнэсе і вызначэнне 

спосабаў захісту рэпутацыі; 

3. Збор інфармацыі, маніторынг падзей, бізнес-працэсаў, ключавых 

супрацоўнікаў для ацэнкі сістэмы камунікацыі аўтацэнтра “Атлант-М 

Брытанія”; 

4. Фарміраванне антыкрызісных мер: планаванне сцэнарыяў і 

мадэляванне крызісных сітуацый, фарміраванне антыкрызіснай 

каманды; 

5. Стварэнне «Чырвонай папкi», або кіраўніцтва сістэмай дзеянняў PR ва 

ўмовах крызісу для аўтацэнтра «Атлант-М Брытанія»; 

У выніку праведзенай работы ўстаноўлена, што аўтацэнтр “Атлант-М 

Брытанія” мае асаблівую структуру кіравання – з аднаго боку міжнародным 

аўтамабільным холдынгам “Атлант-М”, з другога - Jaguar Land Rover Расія. У 

сувязі з такой асаблівасцю кіравання аўтацэнтр мае спецыфічную сістэму PR-

камунікацый. Аддзела PR як такога ў аўтацэнтры няма, функцыі PR-

спецыялістаў выконваюць менеджэры па маркетынгу аддзела маркетынгу 

аўтацэнтра. Сістэма PR-камунікацый выбудоўваецца з улікам пазіцыянавання 

МАХ “Атлант-М” і з улікам брэнд-фармавання JLR Расія. Сістэма 

антыкрызіснага кіравання аўтацэнтрам падрыхтавана з улікам асаблівасцяў 

кіравання аўтацэнтрам, а таксама з улікам асаблівасцяў мэтавай аўдыторыі. 

Дадзеная праца выканана з прыцягненнем спецыялістаў аўтацэнтра 

“Атлант-М Брытанія”, кансультантаў і экспертаў. 



THE ABSTRACT 

The volume of the thesis (with applications) - 92 pages; Number of 

illustrations – 9; Number of tables – 4; Number of applications – 1; Number of 

used sources - 50. 

Keywords: AUTOBUSINESS, COMMUNICATION, CRISIS, ANTI-

CRISIS COMMUNICATIONS, AUTOCENTRE, ATLANT-M, ATLANT-M 

BRITAIN, JAGUAR, LAND ROVER 

The object of study in this report serves crisis communications in the 

automobile business on the example of the official dealer of Jaguar, Land Rover in 

the Belarusian auto center «Atlant-M Britain». 

The aim of this work is to study the communications system in the 

automobile business during crisis and the development of PR-strategy of reputation 

management in the situation out of the crisis. 

To achieve the established goal the following tasks should be carried out: 

1. Study of the anti-crisis communication as Public Relation directions; 

2. Analysis and study of the crisis in the automobile business and identify ways 

to protect the reputation; 

3. Collecting of information, monitoring of events, business processes, key 

employees to estimate communication system of the auto center "Atlant-M, 

Britain"; 

4. Formation of anti-crisis measures: scenario planning and modeling of crisis 

situations, formation of ant-crisis management team; 

5. Creating a «Red folder», or manual system PR action in a crisis for auto 

center «Atlant-M Britain». 

The history of the development, structure, internal and external stakeholders 

of the auto center are investigated in the process of its communication system 

analysis. 

As a result of the work done, it is found that the auto center «Atlant-M 

Britain» has a special management structure: on the one hand, the conrol of the 

International automobile holding «Atlant-M» on the other hand, the control of 

Jaguar Land Rover Russia. In view of such a feature of control the auto center has 

a specific system of PR-communication. There is no PR department as such in the 

auto center, the functions of PR-specialists are performed by marketing managers 

of the marketing department of the auto center. PR-communication system is built 

with the positioning IAH «Atlant-M» and with the brand-forming JLR Russia. 

Anti-crisis system of auto center management has been prepared due to  the 

features auto center management, as well as due to the features of the target 

audience.This work has been done so as to attract the specialists of the auto center 

«Atlant-M Britain», consultants and experts. 


