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РЕФЕРАТ 
 

 
Данная магистерская диссертация состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка использованных источников, четырех приложений. Общий 
объем работы составляет 81страницу и включает 17 рисунков, 8 таблиц, список 
использованных источников содержит 35 источников.  

Цель данной работы: разработка маркетинговой стратегии успешного 
выхода на рынок города Минска кафе-бара «Х». 

Объект исследования: рынок общественного питания Республики 
Беларусь, потенциальные потребители, основные конкуренты, поставщики. 

 Структура работы: в рамках работы изучен теоретический материал по 
маркетинговой стратегии, её видов, структуры, положения в общей стратегии 
предприятие, существующих инструментов исследования, методов и способов 
разработки и внедрения маркетинговой стратегии выхода на рынок. 

Произведен анализ рынка Республики Беларусь, его динамика и 
тенденции, определена структура отрасли. Определены количественные и 
качественные показателей предпочтений и поведенческих особенности 
потребителей. Выявлены основные поставщики сферы общественного питания 
Республики Беларусь. Проведен анализ основных конкурентов кафе – бара «Х».  

Разработана концепция заведения, а также произведен расчет и 
обоснование выбранного местоположения, ценовой политики, основных 
характеристик предоставляемой услуги, каналов продвижения. Разработан 
маркетинговый план выхода на рынок кафе-бара «Х». 

Область применения полученных результатов: результаты данной 
работы могут быть использованы исключительно в целях открытия кафе - бара 
«Х». Произведенный анализ также может быть использован иными 
заведениями с идентичным позиционирование, рынком, целевой аудиторией, и 
иным основополагающими факторами. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



РЭФЕРАТ 
 
 

Дадзеная магістарская дысертацыя складаецца з ўвядзення, трох 
кіраўнікоў, заключэння, спісу выкарыстаных крыніц, чатырох прыкладанняў. 
Агульны аб'ём працы складае 81страницу і ўключае 17 малюнкаў, 8 табліц, спіс 
выкарыстаных крыніц змяшчае 35 крыніц. 

Мэта дадзенай работы: распрацоўка маркетынгавай стратэгіі 
паспяховага выхаду на рынак горада Мінска кафэ-бара «Х». 

Аб'ект даследавання: рынак грамадскага харчавання Рэспублікі 
Беларусь, патэнцыйныя спажыўцы, асноўныя канкурэнты, пастаўшчыкі. 

Структура працы: у рамках работы вывучаны тэарэтычны матэрыял па 
маркетынгавай стратэгіі, яе відаў, структуры, становішча ў агульнай стратэгіі 
прадпрыемства, існуючых інструментаў даследаванні, метадаў і спосабаў 
распрацоўкі і ўкаранення маркетынгавай стратэгіі выхаду на рынак. 

Выраблены аналіз рынку Рэспублікі Беларусь, яго дынаміка і тэндэнцыі, 
вызначана структура галіны. Вызначаны колькасныя і якасныя паказчыкаў 
пераваг і паводніцкіх асаблівасці спажыўцоў. Выяўлены асноўныя пастаўшчыкі 
сферы грамадскага харчавання Рэспублікі Беларусь. Праведзены аналіз 
асноўных канкурэнтаў кафэ - бара «Х». 

Распрацавана канцэпцыя установы, а таксама праведзены разлік і 
абгрунтаванне абранага месцазнаходжання, цэнавай палітыкі, асноўных 
характарыстык прадастаўляецца паслугі, каналаў прасоўвання. Распрацаваны 
маркетынгавы план выхаду на рынак кафэ-бара «Х». 

Вобласць прымянення атрыманых вынікаў: вынікі дадзенай працы 
могуць быць выкарыстаны выключна ў мэтах адкрыцця кафэ - бара «Х». 
Выраблены аналіз таксама можа быць выкарыстаны іншымі ўстановамі з 
ідэнтычным пазіцыянаванне, рынкам, мэтавай аўдыторыяй, і іншым 
асноватворнымі фактарамі. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ABSTRACT 
 

 
This master research consists of introduction, three chapters, conclusion, list of 

the sources used during this work as well as four annexes.  
Total capacity of this research counts 81 pages and includes 17 images, 8 tables. 
There are 35 sources used in this research. 

The purpose of this work is to develop a marketing strategy for successful 
entrance of café-bar «X» in to the market. 

Subject: public catering, its consumers, competitors and suppliers were chosen 
as subject of this research. 

Internal structure of the work: theoretical material for marketing strategy, its 
types, structure and its significance within the general strategy of the entity, existing 
instruments for research, methods of development and introduction of marketing 
strategy for entering the discussed market have been studied in this work. 

Analysis of the catering market of the Republic of Belarus, its dynamics, 
tendencies and its structure have been completed. We have also determined 
quantitative and quality indicators of consumers’ behavior features. Main suppliers of 
the sphere as well as competitors for café-bar «X» have been determined.  

The next main issue is concept development of café-bar as well as reasonable 
calculation for placing discussed café-bar, its price policy and main features of 
service and ways of development. As a result a marketing strategy for entering the 
market was done. 

Application of the results: the results of this research can be used when 
opening of café-bar «X». Analysis and research made within the scope of the work 
can also be applied to other entities with similar market, target consumers and other 
main principles. 

 

 
 


