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РЕФЕРАТ 

 

Храмова А. Ю., Интегрированные маркетинговые коммуникации в 

обеспечении конкурентоспособности туристского предприятия на примере 

ЧТУП «Фейбулос Трэвел» (дипломная работа). - Мн., 2014.  
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маркетинговые коммуникации, продвижение, коммуникационная стратегия, 

реклама, public relations, стимулирование продаж. 

Объект и предмет исследования: объектом исследования является 

ЧТУП «Фейбулос Трэвел». Предмет исследования – интегрированные 

маркетинговые коммуникации и потенциал их использования в целях 

повышения конкурентоспособности ЧТУП «Фейбулос Трэвел». 

Цель работы: разработка рекомендаций для ЧТУП «Фейбулос Трэвел», 

применение которых позволило бы повысить конкурентоспособность 

предприятия за счёт более эффективного продвижения своих продуктов при 

помощи интегрированных маркетинговых коммуникаций. 

Методы и методология. Для достижения цели и решения 

поставленных задач работы было проведено исследование с применением 

общенаучных и конкретно-научных методов: анализ и синтез, анкетирование, 

анализ литературы, статистический метод. 

Полученные результаты: были изучены теоретические основы 

применения интегрированных маркетинговых коммуникаций в целях 

продвижения туристических продуктов;  дана оценка финансовым 

результатам и маркетинговой деятельности компании ЧТУП «Фейбулос 

Трэвел», проанализированы предпосылки и условия применения 

интегрированных маркетинговых коммуникаций на предприятии; 

исследована целевая аудитория компании, выделены наиболее эффективные 

каналы продвижения туристических продуктов для ЧТУП «Фейбулос 

Трэвел», разработаны рекомендации по эффективному использованию 

интегрированных маркетинговых коммуникаций на предприятии. 

Достоверность источников и самостоятельность исследований 

подтверждается автором.  

Работа изложена на 50 страницах машинописного текста и состоит из 

введения, 3 глав исследований, заключения, обзора литературы и 

приложений. Содержит 10 таблиц и 8 рисунков. Библиографический 

указатель включает 39 источников. 
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Храмава А. Ю., Інтэграваныя маркетынгавыя камунікацыі ў 

забеспячэнні канкурэнтаздольнасці турысцкага прадпрыемства на прыкладзе 

ПТУП «Фейбулос Трэвел » ( дыпломная праца ) . - Мн . , 2014 . 

Ключавыя словы : маркетынг у турызме , інтэграваныя маркетынгавыя 

камунікацыі , прасоўванне , камунікацыйная стратэгія , рэклама , public 

relations, стымуляванне продажаў. 

Аб'ект і прадмет даследавання : аб'ектам даследавання з'яўляецца 

ПТУП « Фейбулос Трэвел » . Прадмет даследавання - інтэграваныя 

маркетынгавыя камунікацыі і патэнцыял іх выкарыстання ў мэтах павышэння 

канкурэнтаздольнасці ПТУП « Фейбулос Трэвел » . 

Мэта працы: распрацоўка рэкамендацый для ПТУП « Фейбулос Трэвел 

», прымяненне якіх дазволіла б павысіць канкурэнтаздольнасць 

прадпрыемства за кошт больш эфектыўнага прасоўвання сваіх прадуктаў пры 

дапамозе інтэграваных маркетынгавых камунікацый. 

Метады і метадалогія . Для дасягнення мэты і вырашэння пастаўленых 

задач працы было праведзена даследаванне з ужываннем агульнанавуковых і 

канкрэтна- навуковых метадаў: аналіз і сінтэз , анкетаванне , аналіз 

літаратуры , статыстычны метад . 

Атрыманыя вынікі: былі даследаваны тэарэтычныя асновы ўжывання 

інтэграваных маркетынгавых камунікацый ў мэтах прасоўвання 

турыстычных прадуктаў; дадзена ацэнка фінансавых вынікаў і 

маркетынгавай дзейнасці кампаніі ПТУП « Фейбулос Трэвел » , 

прааналізаваныя перадумовы і ўмовы прымянення інтэграваных 

маркетынгавых камунікацый на прадпрыемстве ; даследавана мэтавая 

аўдыторыя кампаніі , вылучаныя найбольш эфектыўныя каналы прасоўвання 

турыстычных прадуктаў для ПТУП « Фейбулос Трэвел » , распрацаваны 

рэкамендацыі па эфектыўным выкарыстанні інтэграваных маркетынгавых 

камунікацый на прадпрыемстве . 

Дакладнасць крыніц і самастойнасць даследаванняў пацвярджаецца 

аўтарам . 

Праца выкладзена на 50 старонках машынапіснага тэксту і складаецца з 

ўвядзення , 3 раздзелаў , заключэння , агляду літаратуры і прыкладанняў. 

Змяшчае 10 табліц і 8 малюнкаў . Бібліяграфічны паказальнік ўключае 39 

крыніц. 



ABSTRACT 

 

Khramova A.U., Integrated Marketing Communications in ensuring the 

competitiveness of the tourist enterprise. Evidence from private travel unitary 

enterprise (PTUE) « Fabulous Travel» ( dipoma thesis ) . - Mn. , 2014 . 

Keywords: tourism marketing , integrated marketing communications , 

promotion, communication strategy , advertising , public relations, sales 

promotion. 

Object and subject of study : The object of study is PTUE «Fabulous 

Travel». Subject of research - integrated marketing communications and the 

potential to use them to improve the competitiveness of PTUE «Fabulous Travel». 

Objective: To develop recommendations for, PTUE " Fabulous Travel" the 

use of which would increase the company's competitiveness through more efficient 

promotion of their products with the help of integrated marketing communications. 

Techniques and methodology . The study with the use of general scientific 

and specific scientific methods : analysis and synthesis , questioning, analysis of 

literature, the statistical method was conducted to achieve the goals and objectives. 

Results: theoretical foundations of integrated marketing communications in 

promotion of  tourist products have been examined ;  financial performance and 

marketing activities of  PTUE  «Fabulous Travel»  have been analyzed,  have been 

considered the causes and conditions of application of integrated marketing 

communications in the enterprise;  the target audience of the company has been 

investigated, the most effective channels to promote tourism products for PTUE  

«Fabulos Travel» have been highlighted, the recommendations for the effective use 

of integrated marketing communications in the enterprise have been developed. 

Veracity of sources and independence of the research are confirmed by the 

author. 

The research is presented on 50 pages of a typewritten text and consists of 

an introduction, three chapters of research findings, review of the literature and 

applications. Contains 10 tables and 8 figures. Bibliographic index includes 39 

sources. 

 

 


