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Цель исследования – выявить роль пиар-деятельности в индустрии 

моды на примере модного дома Coco Chanel. 

Объект исследования – система связей с общественностью в 

контексте индустрии моды. 

Предмет исследования – технологии продвижения в индустрии моды 

на примере компании Coco Chanel. 

Методология и методы исследования: 

1. Метод системного анализа. Происходит оценка имиджа модного 

дома Chanel с учетом факторов, оказывающих влияние на его существование 

и функционирование. 

2. Метод сопоставительного анализа. Метод, использующийся для 

сравнения кампаний, проводимых домом Chanel в разные годы. 

3. Метод экспертных оценок. Дается оценка деятельности по 

улучшению имиджа модного дома Chanel. 

Результаты исследования: 

1. Структура индустрии моды включает в себя творческую, 

экономическую, управленческую и pr-деятельность, имеет целью дизайн, 

производство, маркетинг и продажу fashion-продукта. 

2. Основная роль пиар-деятельности в индустрии моды заключается в 

убеждении потребителей в необходимости модных обновлений, и 

способствованию создания спроса на фэшн-продукты.  

3. Традиционными технологиями продвижения модного дома Chanel 

являются: история, традиции, культура бренда и людей, которые с ним 

связаны. Современные пиар-инструменты: показы, позиционирование, 

организация пространства, цветовые решения, использование продуктов-

символов, привлечение знаменитостей, спонсорство. 

4. Проведя исследование, мы выяснили, что имидж модного дома 

Chanel имеет устойчивую репутацию на рынке индустрии моды, хранит богатые 

традиции и на их основе поддерживает репутацию. 
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Мэта даследавання – выявіць ролю піяр-дзейнасці ў індустрыі моды 

на прыкладзе моднага дома Coco Chanel. 

Аб’ект даследавання – сістэма сувязяў з грамадскасцю ў кантэксце 

індустрыі моды. 

Прадмет даследавання – тэхналогіі прасоўвання ў індустрыі моды на 

прыкладзе кампаніі Coco Chanel. 

Метадалогія і метады даследавання. 

1. Метад сістэмнага аналізу. Адбываецца ацэнка іміджу моднага дома 

Chanel з улікам фактараў, якія аказваюць уплыў на яго існаванне і 

функцыянаванне. 

2. Метад супастаўляльнага аналізу выкарыстоўваецца для параўнання 

кампаній, якія праводзіліся Домам Chanel ў розныя гады. 

3. Метад экспертных ацэнак: з яго дапамогай праз зварот да 

меркаванняў экспертаў у сферы моды і спажыўцоў брэнда даецца ацэнка 

дзейнасці па паляпшэнню іміджу моднага дома Chanel. 

Вынікі даследавання.  

1. Структура індустрыі моды ўключае ў сябе творчую, эканамічную, 

кіраўнічую і pr-дзейнасць, якая мае мэтай дызайн, вытворчасць, маркетынг і 

продаж fashion-прадукту. 

2. Асноўная роля піяр-дзейнасці ў індустрыі моды заключаецца ў 

перакананні спажыўцоў у неабходнасці модных абнаўленняў, і спрыяння 

стварэння попыту на фэшн-прадукты. 

3. Традыцыйнымі тэхналогіямі прасоўвання моднага дома Chanel 

з'яўляюцца: гісторыя, традыцыі, культура брэнда і людзей, якія з ім звязаныя. 

Сучасныя піяр-прылады: паказы, пазіцыянаванне, арганізацыя прасторы, 

каляровыя рашэнні, выкарыстанне прадуктаў-сімвалаў, прыцягненне 

знакамітасцяў, спонсарства. 

4. Правѐўшы даследаванне, мы высветлілі, што імідж моднага дома 

Chanel мае ўстойлівую рэпутацыю на рынку індустрыі моды, захоўвае 

багатыя традыцыі і на іх аснове падтрымлівае рэпутацыю. 
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The aim of the research – to identify the role of PR activities in the fashion 

industry based on the example of Coco Chanel. 

The object of the research – the system of public relations in the context of 

the fashion industry 

The subject of the research – promotion technology in the fashion industry 

by the example of the Coco Chanel company. 

Methodology and research methods.  

1. The method of system analysis. An evaluation of the Chanel fashion 

house image is given, with the factors affecting its existence and functioning being 

taken into account. 

2. The method of comparative analysis. The method is used to compare the 

Chanel house’s campaigns in different years. 

3. The method of expert evaluation. An evaluation of the activities aimed at 

improving the image of the Chanel fashion house is given. 

The results of the research.  

1. The structure of the fashion industry includes creative, economic, 

management and PR-activities aimed at the design, production, marketing and 

selling of a fashion product. 

2. The main role of PR activities in the fashion industry is to convince 

consumers of the need for fashion updates, and to promote the demand for fashion 

products. 

3. Traditional technologies of fashion house Chanel promotion are: history, 

traditions, brand culture and people who are associated with it. Modern PR-tools: 

shows, positioning, space organization, color solutions, use of products-symbols, 

engagement of celebrities, sponsorship. 

4. Having made the research, we found out that the image of Chanel fashion 

house has a stable reputation in the fashion market, keeps rich traditions and on 

their basis supports its reputation. 


