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РЕФЕРАТ 
 
Тема магистерской работы: «Разработка маркетинговой стратегии 

проекта (производство прицепов-фудтраков) для рынка Республики Беларусь». 
Структура работы: работа состоит из трех глав. Первая глава состоит из 3 

разделов и 7 подразделов, по объему составляет 16 страниц и включает в себя 1 
таблицу. Вторая глава состоит из 4 разделов и 7 подразделов, по объему 
составляет 25 страниц и включает в себя 7 таблиц и 6 рисунков. Третья глава 
состоит из 3 разделов и 7 подразделов, по объему составляет 19 страниц и 
включает в себя 9 таблиц и 6 рисунков.   

Объем работы: 72 страницы. 
Количество таблиц: 17. 
Рисунков: 12. 
Использованных источников: 32. 
Приложений: 5. 
Ключевые слова: МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ, ПРИЦЕП-

ФУДТРАК, МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ, МАРКЕТИНГОВЫЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ, АНАЛИЗ РЫНКА. 

Цель магистерской диссертации заключается в разработке маркетинговой 
стратегии по выводу на рынок Республики Беларусь нового продукта ООО 
«Фильм Ваген» - прицеп-фудтрак. 

Объектом исследования является компания ООО «Фильм Ваген», 
специализирующаяся на оказании услуг по аренде специального транспорта 
для обеспечения киносъемок.  

Результатом написания данной работы является определение 
перспективности и прибыльности нового для компании ООО «Фильм Ваген» 
направления деятельности по производству прицепов-фудтраков для рынка 
Республики Беларусь. 

Данная работа может в дальнейшем использоваться компанией ООО 
«Фильм Ваген» для разработки детального оперативного плана по 
продвижению нового продукта на рынок Республики Беларусь. Все данные, 
полученные в ходе маркетинговых исследований и маркетингового анализа, 
могут быть использованы сотрудниками компании для успешного продвижения 
прицепов-фудтраков на рынок Республики Беларусь.  
 

 

 

 



РЭФЕРАТ 
 

 Тэма магістарскай працы: «Распрацоўка маркетынгавай стратэгіі праекта 
(вытворчасць прычэпаў-фудтраков) для рынку Рэспублікі Беларусь». 
 Структура працы: праца складаецца з трох раздзелаў. Першая кіраўнік 
складаецца з 3 раздзелаў і 7 падраздзелаў, па аб'ёме складае 16 старонак і 
ўключае ў сябе 1 табліцу. Другая кіраўнік складаецца з 4 раздзелаў і 7 
падраздзелаў, па аб'ёме складае 25 старонак і ўключае ў сябе 7 табліц і 6 
малюнкаў. Трэцяя кіраўнік складаецца з 3 раздзелаў і 7 падраздзелаў, па аб'ёме 
складае 19 старонак і ўключае ў сябе 9 табліц і 6 малюнкаў. 
 Аб'ём працы: 72 старонкі. 
 Колькасць табліц: 17. 
 Малюнкаў: 12. 
 Выкарыстаных крыніц: 32. 
 Прыкладанняў: 5. 
 Ключавыя словы: маркетынгавыя стратэгіі, прычэпаў-ФУДТРАК, 
маркетынгавага аналізу, маркетынгавыя даследаванні, АНАЛІЗ РЫНКУ. 
 Мэта магістарскай дысертацыі заключаецца ў распрацоўцы 
маркетынгавай стратэгіі па высновы на рынак Рэспублікі Беларусь новага 
прадукту ТАА «Фільм Ваген» - прычэп-фудтрак. 
 Аб'ектам даследавання з'яўляецца кампанія ТАА «Фільм Ваген», якая 
спецыялізуецца на аказанні паслуг па арэндзе спецыяльнага транспарту для 
забеспячэння кіназдымак. 
Вынікам напісання дадзенай працы з'яўляецца вызначэнне перспектыўнасці і 
прыбытковасці новага для кампаніі ТАА «Фільм Ваген» напрамкі дзейнасці па 
вытворчасці прычэпаў-фудтраков для рынку Рэспублікі Беларусь. 
 Дадзеная праца можа ў далейшым выкарыстоўвацца кампаніяй ТАА 
«Фільм Ваген» для распрацоўкі дэталёвага аператыўнага плана па прасоўванні 
новага прадукту на рынак Рэспублікі Беларусь. Усе дадзеныя, атрыманыя ў 
ходзе маркетынгавых даследаванняў і маркетынгавага аналізу, могуць быць 
выкарыстаны супрацоўнікамі кампаніі для паспяховага прасоўвання прычэпаў-
фудтраков на рынак Рэспублікі Беларусь. 

 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 
 
Topic of the master`s degree work: “The development of marketing strategy  of 

the project (trailer  food truck production) for the market of the Republic of Belarus”. 
The structure of the work: This work consists of three parts. Chapter 1 has 3 

sections and 7 subsections on 16 pages and includes 1 table. Chapter 2 has 4 sections 
and 7 subsections on 25 pages and includes 7 tables and 6 drawings.  Chapter 3  has 3 
sections and 7 subsections on 19 pages and includes 9 tables and 6 drawings. 

The size of work: 72 pages 
Number of tables: 17. 
Drawings: 12. 
Sources: 32. 
Applications: 5. 
Keywords: marketing strategy, trailer  food truck, marketing analysis, 

marketing survey,  market analysis. 
The aim of master`s degree work is to develop marketing strategy for entry on 

the market of the Republic of Belarus a new product of LLC “Film Vagen” trailer  
food-truck. 
 The object of survey  is LLC “Film Vagen” which is specialized  in providing 
rental services of special transport to ensure filming.  
 The result of the work is in definition of perspective  
 and profitability of the new direction in company`s activity  for the production of 
food truck trailers for the market of the Republic of Belarus. 
 This work can be used by LLC “Film Vagen” to develop a detailed operational 
plan for the promotion of a new product on the market of the Republic of Belarus. 
 The data obtained in the course of marketing  research and  marketing analysis 
can be also used by employees of the company for successful promoting food truck 
trailers to the market of the Republic of Belarus. 
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