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РЕФЕРАТ 

 

Дипломная работа содержит: 62 страницы, 47 источников, 10 

приложений. 

ИНТЕРНЕТ-РЕКЛАМА, ПРОДВИЖЕНИЕ, УСЛУГА, 

КОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ. 

Объект исследования – интернет-реклама в продвижении услуг 

коммерческой организации. 

Предмет исследования – рекламные интернет-технологии в 

коммуникационной деятельности коммерческой организации Softline Belarus. 

Цель работы – анализ эффективности использования интернет-рекламы 

в продвижении услуг коммерческой организации Softline Belarus для 

дальнейшей разработки и оценки эффективности коммуникационной 

кампании по интернет-продвижению данной организации. 

Методы исследования: теоретический анализ и синтез литературы, 

описание, обобщение, сравнение, анализ и др. Теоретические методы 

опираются на рациональное познание (понятие, суждение, умозаключение) и 

логические процедуры вывода. К числу этих методов относятся: анализ, 

описание, обобщение и сравнение 

Полученные результаты и их новизна: изучена эффективность интернет-

рекламы в продвижении услуг коммерческой организации; рассмотрена и 

описана компания Softline Belarus; проведен анализ продвижения интернет-

рекламы компании Softline Belarus. 

Новизна работы заключается в комплексном анализе эффективности 

проведенной интернет-рекламы для продвижения компании Softline Belarus. 

Область возможного практического применения: результаты данного 

исследования и разработанные рекомендации могут быть применены для 

организации проведения интернет-рекламы для продвижения компании 

Softline Belarus. 

Автор работы подтверждает достоверность материалов и результатов 

дипломной работы, а также самостоятельность ее выполнения. 

 

 

_____________________________  
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РЭФЕРАТ  

 

Дыпломная праца змяшчае: 62 старонкі, 47 крыніц, 10 дадаткаў. 

ІНТЭРНЭТ-РЭКЛАМА, ПРАСОЎВАННЕ, ПАСЛУГА, 

КАМЕРЦЫЙНАЯ АРГАНІЗАЦЫЯ. 

Аб'ект даследавання: Інтэрнэт-прасоўванні камерцыйнай арганізацыі. 

Прадмет даследавання: рэкламныя інтэрнэт-тэхналогіі ў 

камунікацыйнай дзейнасці камерцыйнай арганізацыі Softline Belarus. 

Мэта працы: аналіз эфектыўнасці выкарыстання інтэрнэт-рэкламы ў 

прасоўванні паслуг камерцыйнай арганізацыі Softline Belarus для далейшай 

распрацоўкі і ацэнкі эфектыўнасці камунікацыйнай кампаніі па інтэрнэт-

папулярызацыі гэтай арганізацыі. 

Метады даследавання: Тэарэтычны аналіз і сінтэз літаратуры, апісанне, 

абагульненне, параўнанне, аналіз і інш тэарэтычныя метады абапіраюцца на 

рацыянальнае пазнанне (паняцце, меркаваньне, выснова) і лагічныя 

працэдуры высновы. Да ліку гэтых метадаў ставяцца: аналіз, апісанне, 

абагульненне і параўнанне 

Атрыманыя вынікі і іх навізна: вывучана эфектыўнасць інтэрнэт-

рэкламы ў прасоўванні паслуг камерцыйнай арганізацыі; разгледжана і апісана 

кампанія Softline Belarus; праведзены аналіз прасоўвання інтэрнэт-рэкламы 

кампаніі Softline Belarus. 

Навізна працы заключаецца ў комплексным аналізе эфектыўнасці 

праведзенай інтэрнэт-рэкламы для прасоўвання кампаніі Softline Belarus. 

Вобласць магчымага практычнага прымянення: вынікі дадзенага 

даследавання і распрацаваныя рэкамендацыі могуць быць ужытыя для 

арганізацыі правядзення інтэрнэт-рэкламы для прасоўвання кампаніі Softline 

Belarus. 

Аўтар працы пацвярджае верагоднасць матэрыялаў і вынікаў 

дыпломнай працы, а таксама самастойнасць яе выканання. 

  

 

_____________________________  
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SUMMARY 

 

The thesis contains: 62 pages, 47 sources, 10 applications. 

A list of key words: ONLINE ADVERTISING, PROMOTION, SERVICE, 

COMMERCIAL ORGANIZATION. 

The object of research is online advertising in promoting the services of a 

commercial organization. 

The subject of the research is Internet advertising technologies in the 

communication activities of the Softline Belarus commercial organization. 

The purpose of the work is analysis of the effectiveness of the use of online 

advertising in promoting the services of a commercial organization Softline Belarus 

for the further development and evaluation of the effectiveness of a communication 

campaign for the Internet promotion of this organization. 

Research methods: theoretical analysis and synthesis of literature, description, 

generalization, comparison, analysis, etc. Theoretical methods rely on rational 

knowledge (concept, judgment, inference) and logical inference procedures. These 

methods include: analysis, description, generalization, and comparison 

The results obtained and their novelty: the efficacy of Internet advertising in 

promoting services of a commercial organization; considered and described the 

company Softline Belarus; the analysis of promotion Internet advertising company 

Softline Belarus. 

The novelty of the work consists in a comprehensive analysis of the 

effectiveness of online advertising for the promotion of the company Softline 

Belarus. 

Scope of possible practical application: the results of this study and the 

developed recommendations can be applied to the organization of online advertising 

for the promotion of the company Softline Belarus.   

The author of the work confirms the authenticity of the materials and the 

results of the thesis, as well as the independence of its implementation. 
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