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"Дослідження факторів, які визначають тенденції розвитку
Інтернет-технологій у маркетингу"
Пріоритетні напрями розвитку маркетингової діяльності підприємств
у найближчому майбутньому будуть зосереджені на підвищенні
ефективності та оптимізації збору, зберігання, обробки й аналізу даних,
встановленні індивідуальних стійких взаємовідносин та комунікації зі
споживачами. У цих умовах найбільш актуальними є питання застосування
технологій, створення і підтримки різних інформаційних ресурсів у
комп'ютерній мережі Інтернет.
У статті встановлено, що використання Інтернет-технологій несе в
собі розширення можливостей і підвищення якості координації маркетингової
діяльності підприємств. Це дозволяє за мінімальних фінансових витрат і
відсутності інфраструктурних бар'єрів максимально розширити збутову
мережу і якісно покращити комплекс оперативного маркетингу підприємства.
У якості дослідницького завдання авторами була визначена
проблема оцінки факторів, що впливають на приріст кількості Інтернеткористувачів в Україні, а також прогнозування тенденцій зростання на
майбутній рік.
Забезпечення стійкості функціонування системи маркетингу
підприємств, основу якої складають Інтернет-технології, потребує всебічного врахування та ретельного аналізу факторів, які є визначальними в
розвитку мережі Інтернет в Україні. Доведено доцільність структуризації
ключових факторів, що впливають на розвиток Інтернет-технологій у
маркетингу. Детально розглянуто дію і вплив кожного фактора на
величину аудиторії мережі Інтернет в Україні. На підставі наявних даних
досліджено портрет українського користувача в мережі Інтернет. Це
дозволяє за мінімальних фінансових витрат якісно покращити комплекс
стратегічного і оперативного маркетингу підприємства.
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