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АННОТАЦИЯ 

Саковец Светланы Сергеевны 

 

Интернет-маркетинг как инструмент повышения эффективности 

деятельности компании(на примере компании «Альторос Девелопмент») 

 

Объѐм дипломной работы составляет 63 страницы, работа включает 20  

иллюстраций, 11 таблиц. В ходе написания работы было  использовано64 

источника. 

Перечень ключевых слов: КЛИК, ПОКАЗ, КОНВЕРСИЯ, CTR, 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ, КОНТЕКСТНАЯ РЕКЛАМА, БАННЕРНАЯ 

РЕКЛАМА, ОНЛАЙН, ИНТЕРНЕТ.  

Целью дипломной работы является изучение возможностей 

использования средств интернета в онлайн-маркетинговой деятельности   

Объектом исследования является интернет в качестве перспективной и 

инновационной площадки для продвижения своего бизнеса и в качестве 

канала распространения информации, предметом - механизмы использования 

инструментов в комплексе интернет-маркетинга. 

Для реализации поставленной цели определены особенности интернет-

маркетинга, проведен анализ существующих инструментов продвижения 

бизнеса онлайн, предложены способы оценки эффективности маркетинговой 

деятельности в интернете. Изучено состояние рынка интернет-рекламы в 

Беларуси и в мире, определены будущие тенденции развития. 

В работе использованы общенаучные методы исследования: 

обобщение, анализ, синтез, сравнение.  

Практическая значимость дипломной работы заключается в выявлении 

наиболее эффективных механизмов использования инструментов в 

комплексе интернет-маркетинга, а также в определении способов анализа 

результативности проведенных рекламных кампаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АНАТАЦЫЯ 

 

Сакавец Святланы Сяргееўны 

 

Інтэрнэт-маркетынг як інструмент павышэння эфектыўнасці дзейнасці 

кампаніі (на прыкладзе прадпрыемства «Альторос Девелопмент») 

 

Аб'ѐм дыпломнай працы складае 60 старонак, праца ўключае 11 

ілюстрацый, 18 табліц, 7 дадаткаў. Падчас напісання працы была 

выкарыстана 41 крыніца. 

Пералік ключавых слоў: КЛIКI, ПАКАЗЫ, КАНВЕРСIЯ, 

ЭФЕКТЫЎНАСЦЬ, КАНТЭКСТНАЯ РЭКЛАМА, БАНЭРНАЯ РЭКЛАМА, 

АНЛАЙН, IНТЭРНЭТ.   

Мэтай дадзенай дыпломнай працы з'яўляецца вывучэнне магчымасцяў 

выкарыстання сродкаў інтэрнэту ў анлайн-маркетынгавай дзейнасці Аб'ектам 

даследавання з'яўляецца інтэрнэт у якасці перспектыўнай і інавацыйнай 

пляцоўкі для прасоўвання свайго бізнесу і ў якасці канала распаўсюджвання 

інфармацыі, прадметам - механізмы выкарыстання інструментаў у комплексе 

інтэрнэт-маркетынгу. 

Для рэалізацыі пастаўленай мэты вызначаны асаблівасці інтэрнэт-

маркетынгу, праведзены аналіз існуючых інструментаў прасоўвання бізнесу 

анлайн, прапанаваны спосабы ацэнкі эфектыўнасці маркетынгавай дзейнасці 

ў інтэрнэце. Вывучаны стан рынка інтэрнэт-рэкламы ў Беларусі і ў свеце, 

вызначаны будучыя тэндэнцыі развіцця. 

У ходзе даследавання былі выкарыстаны агульнанавуковыя метады: 

абагульненне, аналіз, сінтэз, параўнанне.  

Практычная значнасць дыпломнай працы складаецца ў выяўленні 

найбольш эфектыўных механізмаў выкарыстання інструментаў у комплексе 

інтэрнэт-маркетынгу, а таксама ў вызначэнні спосабаў аналізу выніковасці 

праведзеных рэкламных кампаній. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANNOTATION 
 

SakovetsSvetlaniSergeevni 

 

Internet-marketing as a tool of increasing the company's efficiency (on 

the example of «Altoros development» company) 

 

 

The thesis consists of 60 pages, and includes 11 illustrations, 18 tables, 7 

applications. Working on the thesis demanded the use of 41 sources. 

Key words: CLICKS, IMPRESSIONS, CTR, EFFECTIVENESS, PAY PER 

CLICK ADVERTISING, BANNER ADVERTISING, ONLINE, INTERNET. 

The objective of the thesis is to study competitiveness factors of the tourism 

product on the Belarusian outbound tourism market. The object of the research is 

the market of bus tours to Europe, the subject – the tourism product of the «J-

Travel» company in this direction presented on the market of outbound tourism. 

In order to realize the objective, there were defined the features of internet-

marketing, the analysis of the existing promoting business online instruments has 

been carried out, ways of the efficiency assessment of the marketing activity on the 

Internet are offered. The condition of the internet-advertising market in Belarus 

and in the world is studied, future tendencies of the development are defined. 

The following research methods were applied: generalization, analysis, 

synthesis, comparison.  

The practical significance of the thesis lies in the possibility of identifying 

the most effectiveways of usage the tools in a complex of online-advertising, as 

well as in determining the methods of analysis of the effectiveness of advertising 

campaigns. 

 

 
 


