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РЕФЕРАТ 

 

Дипломная работа содержит: 56 страниц, 53 источника, 11 приложений. 

ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИИ В КОММУНИКАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИЙ, 

ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГ, DIGITAL-ПРОДВИЖЕНИЕ ГОРОДСКИХ 

ФЕСТИВАЛЕЙ. 

Объект исследования – интернет-технологии в коммуникационной 

деятельности городских фестивалей. 

Предмет исследования – интернет-технологии в коммуникационной 

деятельности фестиваля Freaky Summer Party 2018. 

Целью данной дипломной работы является оценка эффективности 

использования интернет-технологий для достижения поставленных целей по 

продвижению фестиваля. 

Методы исследования: теоретический анализ (классификация, анализ, 

описание), наблюдение и два экспертных интервью. 

Полученные результаты и их новизна: дана общая характеристика 

интернет-среды как коммуникационного канала; определена сущность 

интернет-маркетинга, основные характеристики и функции; 

охарактеризованы основные инструменты интернет-маркетинга; дана 

характеристика фестиваля как формы социокультурной деятельности; 

описаны интернет-технологии в коммуникационной деятельности городских 

фестивалей; рассмотрены инструменты и механизмы продвижения фестиваля 

Freaky Summer Party; оценена эффективность продвижения фестиваля Freaky 

Summer Party 2018; даны рекомендации по оптимизации интернет-

продвижения Freaky Summer Party.  

Новизна работы заключается в анализе интернет-технологий в 

коммуникационной деятельности городских open air фестивалей, а также их 

использования в digital-продвижении фестиваля Freaky Summer Party и оценке 

их эффективности. 

Результаты дипломного исследования имеют практическую значимость. 

Они могут быть использованы в работе специалистов по разработке стратегии 

продвижения городских open air фестивалей в Интернете. Также использованы 

для улучшения стратегии продвижения фестиваля Freaky Summer Party в 

Интернете.   

Автор работы подтверждает достоверность материалов и результатов 

дипломной работы, а также самостоятельность ее выполнения. 

 

 

_____________________________ М.А. Рощенко 



РЕФЕРАТ 

 

Дыпломная праца змяшчае: 56 старонак, 53 крыніцы, 11 дадатак. 

ІНТЭРНЭТ-ТЭХНАЛОГІІ Ў КАМУНІКАЦЫЙНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ, 

ЭФЕКТЫЎНАСЦЬ ІНТЭРНЭТ-ТЭХНАЛОГІЙ, ІНТЭРНЭТ-МАРКЕТЫНГ, 

DIGITAL-ПРАСОЎВАННЕ ГАРАДСКІ ФЕСТЫВАЛЬ. 

Аб'ект даследавання – інтэрнэт-тэхналогіі ў камунікацыйнай дзейнасці 

гарадскіх фестываляў. 

Прадмет даследавання – інтэрнэт-тэхналогіі ў камунікацыйнай 

дзейнасці фестывалю Freaky Summer Party 2018. 

Мэтай дадзенай дыпломнай працы з'яўляецца ацэнка эфектыўнасці 

выкарыстання інтэрнэт-тэхналогій для дасягнення пастаўленых мэтаў па 

рэкламе фестывалю. 

Метады даследавання: тэарэтычны аналіз (класіфікацыя, аналіз, 

апісанне), назіранне і два экспертных інтэрв'ю. 

Атрыманыя вынікі і іх навізна: дадзена агульная характарыстыка 

інтэрнэт-асяроддзя як камунікацыйнага канала; вызначана сутнасць інтэрнэт-

маркетынгу, асноўныя характарыстыкі і функцыі; ахарактарызаваны асноўныя 

інструменты інтэрнэт-маркетынгу; дадзена характарыстыка фестывалю як 

формы сацыякультурнай дзейнасці; апісаны інтэрнэт-тэхналогіі ў 

камунікацыйнай дзейнасці гарадскіх фестываляў; разгледжаны інструменты і 

механізмы прасоўвання фестывалю Freaky Summer Party; ацэненая 

эфектыўнасць прасоўвання фестывалю Freaky Summer Party 2018; дадзены 

рэкамендацыі па аптымізацыі інтэрнэт-прасоўвання Freaky Summer Party. 

Навізна працы складаецца ў аналізе інтэрнэт-тэхналогій у 

камунікацыйнай дзейнасці гарадскіх open air фестываляў, а таксама іх 

выкарыстання ў digital-прасоўванні фестывалю Freaky Summer Party і ацэнцы 

іх эфектыўнасці. 

Вынікі дыпломнага даследавання маюць практычную значнасць. Яны 

могуць быць выкарыстаны ў працы спецыялістаў па распрацоўцы стратэгіі 

прасоўвання гарадскіх open air фестываляў ў Інтэрнэце. Таксама выкарыстаны 

для паляпшэння стратэгіі прасоўвання фестывалю Freaky Summer Party ў 

Інтэрнэце. 

Аўтар працы пацвярджае дакладнасць матэрыялаў і вынікаў дыпломнай 

працы, а таксама самастойнасць яе выканання. 

 

 

_____________________________ М.А. Рошчанка 

  



SUMMARY 

 

The thesis contains 56 pages, 53 sources, 11 applications. 

INTERNET TECHNOLOGIES IN COMMUNICATION ACTIVITY, 

EFFICIENCY OF INTERNET TECHNOLOGIES, INTERNET MARKETING, 

DIGITAL PROMOTION OF CITY FESTIVALS. 

The object of the research – internet technology in the communication 

activities of city festivals. 

The subject of the research – internet technology in the communication 

activities of the festival Freaky Summer Party 2018. 

The purpose of this thesis is to evaluate the effectiveness of using internet 

technologies to achieve the goals for promoting the festival. 

Research methods: theoretical analysis (classification, analysis, description), 

observation and two expert interviews. 

The results obtained and their novelty: a general description of the internet 

environment as a communication channel; the essence of Internet marketing, the 

main characteristics and functions; the main tools of Internet marketing are 

described; the characteristic of the festival as a form of sociocultural activity is 

given; internet technologies are described in the communication activities of city 

festivals; considered the tools and mechanisms for promoting the festival Freaky 

Summer Party; evaluated the effectiveness of the promotion of the festival Freaky 

Summer Party 2018; recommendations are given on optimizing the online 

promotion of Freaky Summer Party. 

The novelty of the work lies in the analysis of internet technologies in the 

communication activities of urban open air festivals, as well as their use in the digital 

promotion of the Freaky Summer Party festival and assessment of their 

effectiveness. 

The results of the thesis research have practical importance. They can be used 

in the work of specialists in developing strategies for promoting urban open air 

festivals on the Internet. Also used to improve the promotion strategy of the Freaky 

Summer Party festival on the Internet. 

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

thesis and the originality of the research. 

 

 

 

 

 

_____________________________ M.A. Roshchenko 


