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ВСТУП 

 

В сучасних умовах вже недостатньо просто виготовити хорошу річ, 

встановити на неї ціну і доставити на ринок. Посилення конкуренції потребує 

від виробника створювати і реалізовувати не лише нові товари, а й 

використовувати нові способи та засоби стимулювання покупців. Фірма, яка 

хоче досягти більше, ніж випадковий продаж, повинна розвивати власну 

програму маркетингових комунікацій.  

Стимулювання збуту, як одна зі складових частин даної програми, являє 

собою різноманітні спонукальні засоби покликані прискорити та збільшити 

продаж окремих товарів або послуг споживачам або дилерам, тобто 

спрямовані на посилення відповідної реакції ринку. Вони прямо стимулюють 

купівельну активність споживачів, роботу дистриб’юторів і торгового 

персоналу. Стимулювання збуту включає в себе: заохочення споживачів; 

заохочення роздрібних продавців; заохочення ділових партнерів і торгових 

агентів. 

Останнім часом, у зв’язку зі зниженням купівельної спроможності 

українських споживачів, які почали віддавати перевагу більш дешевому 

одягу, загострилася конкуренція між основними «джинсовими» брендами. 

Загострення конкурентної боротьби проявляється у проведенні заходів з 

цінового та нецінового стимулювання збуту. Особливої популярності набули 

великі знижки (понад 20%) та акції з подарунками. Посилення активності 

конкурентів, також, проявляється в агресивній рекламній активності, що 

сприяє збільшенню частки на ринку джинсового одягу України. 

Виходячи з цього, метою випускної роботи є розроблення  стратегії 

стимулювання збуту для ТМ «Colin’s». Для досягнення поставленої мети 

необхідно вирішити наступні завдання: 

1. Аналіз попередньої маркетингової діяльності мережі магазинів 

«Colіn’s». 

2. Виявлення мотивів цільових споживачів. 



3. Визначення ситуацій споживання.  

4. Виявлення заходів, що стимулюють покупку. 

5. Визначення цінової диференціації на ринку джинсового одягу 

Об’єкт дослідження роботи – процес розроблення системи 

стимулювання збуту ТОВ «Дельта Текс». 

Суб’єкт дослідження - ТОВ «Дельта Текс», яке представлено на ринку 

ТМ «Colіn’s», споживачі джинсового одягу та інші виробники джинсового 

одягу, представлені під торговими марками  «Lee Cooper», «Levi’s», «Gloria 

jeans». 

Предмет дослідження – система стимулювання збуту підприємства ТОВ 

«Дельта Текс». 

Методологія дослідження. У випускній роботі використовується 

кількісний та якісний методи аналізу даних. Інформаційною базою 

дослідження виступають: результати опитування галузевих експертів; дані, 

внутрішня документація компанії, як то технічна, економічна, маркетингова 

тощо; періодичні загальноекономічні видання та електронні засоби 

інформації, в т.ч. електронні версії періодичних видань, спеціалізовані 

портали, веб-сайти конкурентів. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

проведене маркетингове дослідження дасть змогу розробити стратегію 

стимулювання збуту джинсового одягу для ТМ «Colin’s». Робота має 

практичне значення та буде розглядатися для практичного втілення на 

підприємстві. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВИСНОВКИ 

 

В результаті проведення SWOT-аналізу можна сказати, що ТОВ 

«Дельта Текс» має такі сильні сторони як значна ширина й глибина 

асортименту джинсового одягу, високий рівень сервісного обслуговування та 

високий рівень дистрибуції для даного ринку. Компанія має можливості для 

покращення своїх позицій на ринку. Сприятливе податкове середовище та 

кадровий потенціал дозволяють організувати власне виробництво на 

території України. 

Серед загроз варто звернути увагу на активізацію конкурентного 

середовища,  що разом із внутрішніми проблемами формують слабкі сторони 

підприємства (недостатньо розвинена система збуту і просування; слабка 

маркетингова складова в управлінні підприємством; авторитарний тип 

менеджменту). 

Таким чином для ТОВ «Дельта Текс» сформована наступна 

маркетингово-управлінська проблема – визначення оптимальної стратегії  

стимулювання збуту. 

За результатами маркетингового дослідження було виявлено основні 

передумови покупки джинсового одягу, позиції основних торгових марок на 

ринку, найбільш дієві інструменти зі стимулювання збуту, пріоритетні 

канали продажу тощо. Зокрема, в ході дослідження стало відомо, що близько 

81% респондентів купують джинсовий одяг, тобто можемо говорити про 

масштаби та потенціал ринку. Пріоритетними місцем покупки джинсового 

одягу залишаються ринки. Також варто відмітити зростання ролі Інтернет - 

маркетингу для реалізації джинсового одягу. 

Щодо пріоритетних інструментів стимулювання збуту, то все ж таки 

домінують знижки, що зумовлено як зниженням купівельної спроможності 

населення так і соціально-культурними факторами. 

В ході написання випускної роботи було вирішено наступні завдання:  

1. Проведено аналіз попередньої маркетингової діяльності мережі 



магазинів «Colin’s». 

2. Виявлено мотиви цільових споживачів. 

3. Визначено ситуації споживання. 

4. Розроблено заходи, що стимулюють покупку. 

За результати проведено дослідження було розроблено систему 

стимулювання збуту. Розраховано економічну ефективність наступних акцій:  

«Знижки за кількість покупок», «Сезонні знижки», « Знижки на набори 

товарів», «Знижки у визначені години роботи магазину», «Програми 

бонусів», «Принеси свої старі джинси та отримай знижку на купівлю нових».  

Таким чином, запропоновані акції в рамках розроблення системи 

стимулювання збуту покращать, в першу чергу, маркетингову діяльність 

підприємства, а також дозволять отримати позитивний економічний ефект. 

З точки зору періоду окупності та значення вартості цінного контакту 

найбільш ефективною акцією є сезонні знижки. Тому для даного інструменти 

приділити якомога більше уваги. 
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