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Fәnn 2309  Әmәliyyat marketinqi

Tәsviri [Tәsviri]

Müәllif Administrator P.V.

Testlәrin vaxtı 80 dәqiqә

Suala vaxt 0 Saniyә

Növ İmtahan

Maksimal faiz 500

Keçid balı 170 (34 %)

Suallardan 500

Bölmәlәr 19

Bölmәlәri qarışdırmaq

Köçürmәyә qadağa

Ancaq irәli

Son variant

BÖLMӘ: 0101
Ad 0101

Suallardan 13

Maksimal faiz 13

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 3 %

Sual: Tәlәb: (Çәki: 1)
insana lazım olan bütün әşyalardır
tәlәb fәrdidir, onun tәrifi yoxdur
cәmiyyәtin cәmi ehtiyaclarıdır
tәlәb alıcılıq qabiliyyәtinә söykәnәn bazara çıxarılmış tәlәbatlardır
spesifik forma alan vә ödәnilmәsi zәruri olan tәlәbatdır

Sual: Tәlәbat: (Çәki: 1)
insanın yaşaması vә fәaliyyәt göstәrmәsi üçün nәyinsә çatışmadığını duymasıdır
hәr hansı formada olan ehtiyacdır
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spesifik forma alan vә ödәnilmәsi zәruri olan ehtiyaclardır
istehlakçının әldә etmәk istәdiyi, arzuladığı bütün şeylәrdir
alıcılıq qabiliyyәtli tәlәbatlardır

Sual: Aşağıdakılardan hansı marketinqin funksiyalarına aid deyıldir? (Çәki: 1)
marketinq tәdqiqatları
mәhsul çeşidinin planlaşdırılması
mәhsul istehsalının tәşkili
mәhsulların bölüşdürülmәsi vә satışı
qiymәtqoyma

Sual: Marketinqin prinsipi dedikdә nә başa düşülür? (Çәki: 1)
tәsәrrüfat qәrarlarının qәbulu prosesi
istehsalın sәmәrәli tәşkili
marketinqin planlaşdırılmasi vә strategiyasının hazırlanması
marketingin әsasını tәşkil edәn, mahiyyәtini vә tәyinatını açan müddәalar, tәlәblәr
marketinqin idarә edilmәsi formaları

Sual: Aşağıdakı fәaliyyәt növlәrindәn hansı marketinqin tәtbiq sahәsinә aid deyildir?
(Çәki: 1)

istehsal vә istehlak vasitәlәri istehsalı sahәlәri
aqrar sahә
maddi vә qeyri maddi xidmәt sahәlәri
dövlәtlәrarası hәrbi әmәkdaşlıq
qeyri kommersiya fәaliyyәti

Sual: Marketinq kateqoriyası kimi tәlәbat aşağıdakılardan hansını әks etdirir? (Çәki: 1)
tәlәbi
alıcının alıcılıq qabiliyyәtini
ödәnilmәsi spesifik forma alan ehtiyacı
alıcının arzularını
istehlakçının mәhsula münasibәtini

Sual: Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı marketinqin funksiyalarına aiddir? (Çәki: 1)
marketinq tәdqiqatları; mәhsul çeşidinin planlaşdırılması; mәhsulların

bölüşdürülmәsi vә satışın tәşkili; satışın hәvәslәndirilmәsi vә reklam; marketinq
nәzarәti

situasiyalı tәhlil; mәhsul çeşidinin planlaşdırılması; mәhsulların bölüş¬dürülmәsi vә
satışın tәşkili; satışın hәvәslәndirilmәsi vә reklam; qiymәtqoy¬ma

marketinq tәdqiqatları; mәhsul çeşidinin planlaşdırılması; müәssisәnin bazar
mövqeyini müәyyәnlәşdirilmәsi; satışın hәvәslәndirilmәsi; marketinq nәzarәti

marketinq tәdqiqatları; mәhsul çeşidinin planlaşdırılması; mәhsulların
bölüşdürülmәsi vә satışın tәşkili; satışın hәvәslәndirilmәsi vә reklam; qiymәtqoyma

marketinq tәdqiqatları; mәhsulun bazar mövqeyinin qiymәtlәndirilmәsi; mәhsulların
bölüşdürülmәsi vә satışın tәşkili; satışın hәvәslәndirilmәsi vә reklam; marketinq
nәzarәti



Sual: Marketinqmiks özündә hansı elementlәri birlәşdirir? (Çәki: 1)
mәhsul, qiymәt, bölüşdürmә vә hәvәslәndirmә
mәhsul, qiymәt vә müәssisәnin idarәetmә strukturu
mәhsul, bölüşdürmә vә satış kanalları, strateji marketinq planlaşdırılması
mәhsul, qiymәt, ticarәt markası vә hәvәslәndirmә
idarәetmә strukturu, bölüşdürmә vә satış kanalları, mәhsulun mövqelәşdirilmәsi

Sual: Marketinq yanaşması baxımından bazar: (Çәki: 1)
mübadilә prosesidir
konkret regionun әhalisidir
konkret regionda yerlәşәn bütün müәssisәlәrin mәcmusudur
oxşar tәlәbatları olan istehlakçıların mәcmusudur
müәssisәnin mәhsuluna maraq göstәrәn istehlakçıların bir hissәsidir

Sual: Marketinqin funksiyası dedikdә: (Çәki: 1)
marketinqin planlaşdırılması başa düşülür
biznes planların tәrtib edilmәsi başa düşülür
marketinq fәaliyyәtindә hәyata keçirilәn tәdbirlәr kompleksi başa düşülür
marketinqin strategiyasının vә taktikasının hazırlanması başa düşülür
marketinqin büdcәsinin tәrtib edilmәsi başa düşülür

Sual: Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı marketinqin funksiyasına aiddir? (Çәki: 1)
mәhsul çeşidinin planlaşdırılması
sistemli tәhlil
SWOTanaliz
kompleks tәhlil
marketinq planlaşdırılması

Sual: Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı marketinqin funksiyasına aiddir? (Çәki: 1)
SWOTanaliz
sistemli tәhlil
marketinq nәzarәti
kompleks tәhlil
reklam vә satışın hәvәslәndirilmәsi

Sual: Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı marketinqin funksiyasına aiddir? (Çәki: 1)
sistemli tәhlil
kompleks tәhlil
SWOTanaliz
marketinq tәdqiqatları
marketinqin planlaşdırılması

BÖLMӘ: 0102
Ad 0102



Suallardan 51

Maksimal faiz 51

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 3 %

Sual: Aşağıdakılardan hansı marketinqin prinsiplәrinә aid deyildir: (Çәki: 1)
bazarın tәlәbatının hәrtәrәfli öyrәnilmәsi
bazarın tәlәbatına uyğunlaşma
bazara aktiv tәsir etmә
biznesportfelin tәhlili
proqrammәqsәdli vә sistemli yanaşma

Sual: İstәnilәn firma aşağıdakı marketinq elementlәri ilә bazara tәsir göstәrә bilir: (Çәki:
1)

mәhsul, qiymәt, bölüşdürmә vә hәvәslәndirmә vasitәsilә
mәhsul, qiymәt, hәvәslәndirmә vә nәzarәtin tәşkili vasitәsilә
qiymәt, bölüşdürmә, hәvәslәndirmә vә nәzarәtin tәşkili vasitәsilә
mәhsul, bölüşdürmә, hәvәslәndirmә vә SWOTtәhlil vasitәsilә
mәhsul, qiymәt, hәvәslәndirmә vә SWOTtәhlil vasitәsilә

Sual: Marketinq kompleksinin elementlәrinә aiddir: (Çәki: 1)
mәhsul, qiymәt, bölüşdürmә vә nәzarәt
mәhsul, qiymәt, hәvәslәndirmә vә nәzarәt
mәhsul, qiymәt, bölüşdürmә vә hәvәslәndirmә
mәhsul, bölüşdürmә, hәvәslәndirmә vә nәzarәt
qiymәt, bölüşdürmә, hәvәslәndirmә vә nәzarәt

Sual: Kommersiya amillәrinin intensivlәşdirilmәsi konsepsiyasına görә müәssisә satışın
hәcminin artırılması üçün: (Çәki: 1)

istehsal texnologiyasını tәkmillәşdirmәlidir
satışın hәvәslәndirilmәsi tәdbirlәri hazırlamalı vә hәyata keçirmәlidir
istehlakçıların tәlәbatlarını öyrәnmәli vә ona uyğun gәlәn mәhsulların istehsalını

tәşkil etmәlidir
mәhsulun istehsalı vә satışına çәkilәn xәrclәrin ixtisar edilmәsini tәmin etmәlidir
ekoloji cәhәtdәn tәmiz mәhsulların istehsalını tәşkil etmәlidir

Sual: Bu konsepsiyada istehlakçıların geniş yayılmış vә әlverişli qiymәtlәrә malik
mәhsullara üstünlük verәcәyi iddia edilir: (Çәki: 1)

müasir marketinq konsepsiyasında
kommersiya amillәrinin intensivlәşdirilmәsi konsepsiyasında
istehsalın tәkmillәşdirilmәsi konsepsiyasında
sosialetik marketinq konsepsiyasında



mәhsulun tәkmillәşdirilmәsi konsepsiyasında

Sual: Bu konsepsiyada istehlakçıların qiymәtdәn asılı olmayaraq daha yüksәk keyfiyyәtә
malik mәhsul vә xidmәtlәrin alacağına üstünlük verәcәyi iddia edilir: (Çәki: 1)

müasir marketinq konsepsiyasında
kommersiya amillәrinin intensivlәşdirilmәsi konsepsiyasında
istehsalın tәkmillәşdirilmәsi konsepsiyasında
sosialetik marketinq konsepsiyasında
mәhsulun tәkmillәşdirilmәsi konsepsiyasında

Sual: Bu konsepsiyada aqressiv reklam olmadan arzuedilәn satış hәcminә nail olmağın
mümkünsüzlüyü iddia edilir: (Çәki: 1)

müasir marketinq konsepsiyasında
kommersiya amillәrinin intensivlәşdirilmәsi konsepsiyasında
istehsalın tәkmillәşdirmәsi konsepsiyasında
sosialetik marketinq konsepsiyasında
mәhsulun tәkmillәşdirilmәsi konsepsiyasında

Sual: Bu konsepsiyada istehlakçıların tәlәbatlarının rәqiblәrlә müqayisәdә daha dolğun
ödәnilmәsi tәşkilatın öz mәqsәdlәrinә nail olunması vasitәsi olduğu iddia edilir: (Çәki: 1)

müasir marketinq konsepsiyasında
kommersiya sәylәrinin intensivlәşdirilmәsi konsepsiyasında
istehsalın tәkmillәşdirilmәsi konsepsiyasında
sosialetik marketinq konsepsiyasında
mәhsulun tәkmillәşdirilmәsi konsepsiyasında

Sual: Mәhsulun maya dәyәrinin vә qiymәtinin aşağı salınması marketinqin bu forması
üçün xarakterikdir: (Çәki: 1)

passiv marketinq
kommersiya amillәrinin intensivlәşdirilmәsi
istehlakçının marketiqni vә sosialetik marketinq
istehsalın tәkmillәşdirilmәsi
aktiv marketinq

Sual: İstehlakçının vә istehsalçının mәnafeyi hansı marketinq konsepsiyasında daha
dolğun nәzәrә alınır? (Çәki: 1)

istehsalın tәkmillәşdirilmәsi
mәhsulların tәkmillәşdirilmәsi
kommersiya amillәrinin intensivlәşdirilmәsi
istehlakçının marketinqi
passiv marketinq

Sual: İstehlakçının daha yüksәk keyfiyyәtli mәhsula üstünlük vermәsi bu marketinq
konsepsiyasına xasdır: (Çәki: 1)

istehsalın tәkmillәşdirilmәsi



mәhsulların tәkmillәşdirilmәsi
kommersiya amillәrinin intensivlәşdirilmәsi
istehlakçının marketiqni
sosialetik marketinq

Sual: Marketinq konsepsiyasına görә müәssisә maksimum mәnfәәt әldә edilmәsinә
nәyin hesabına nail olmalıdır? (Çәki: 1)

mәhsulun istehsalına vә satışına çәkilәn xәrclәrin ixtisar edilmәsi
daha çox mәhsul satılması
yeni mәhsular hazırlanmasına vә mövcud mәhsulların xüsusiyyәtlәrinin

tәkmillәşdirilmәsi
bölüşdürmә vә satış kanallarının düzgün seçilmәsi;
istehlakçıların tәlәbatlarına vә alış motivlәrinә daha çox uyğun gәlәn mәhsul

istehsal edilmәsi

Sual: Marketinq konsepsiyasına görә müәssisәnin istehsalsatış fәaliyyәtinin
planlaşdırılmasına nәdәn başlanılır? (Çәki: 1)

yeni mәhsulların variantlarının hazırlanması vә istehsalından
mәhsulların modifikasiyasından
istehlakçılarının tәlәbatlarının vә problemlәrinin öyrәnilmәsindәn
müәssisәnin istehsal bazasının tәşkili üzrә tәdbirlәrin planlaşdırılmasından
mәhsulların görünüşünün, dizaynının vә qablaşdırılmasının yaxşılaşdırılması vә

tәkmillәşdirilmәsindәn

Sual: Remarketinq tәlәbatın hansı formasında tәtbiq edilir? (Çәki: 1)
neqativ tәlәbat
azalan tәlәbat
irrasional tәlәbat
hәddәn artıq tәlәbat
müxtәlif sәbәblәrdәn tәlәbatın tәrәddüd etdiyi halda

Sual: Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı marketinq fәaliyyәtinә aid deyildir? (Çәki: 1)
marketinq tәdqiqatları
mәhsulun qiymәtinin müәyyәnlәşdirilmәsi
mәhsulun istehsal texnologiyası
mәhsulların reklamı
mәhsulların qablaşdırılması

Sual: Eyni adlı mәhsulların müxtәlif növlәri arasındakı rәqabәt: (Çәki: 1)
növ rәqabәtidir
oxşar mәhsulların rәqabәtidir
funksional rәqabәtdir
sahәlәrarası rәqabәtdir
arzu edilәn mәhsulların rәqabәtdir



Sual: Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı marketinqin funksiyasına aid deyildir? (Çәki: 1)
marketinq tәdqiqatları
sistemli tәhlil
mәhsul çeşidinin planlaşdırılması
qiymәtqoyma
reklam vә satışın hәvәslәndirilmәsi

Sual: Marketinqin prinsiplәri dedikdә: (Çәki: 1)
әmәl edilmәsi zәruri olan müddәalar başa düşülür
marketinq fәaliyyәtindә hәyata keçirilәn tәdbirlәr başa düşülür
marketinq fәaliyyәtinin planlaşdırılması başa düşülür
marketinqin idarә edilmәsi başa düşülür
marketinqin auditi başa düşülür

Sual: Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı marketinqin prinsiplәrinә aiddir? (Çәki: 1)
yüksәk keyfiyyәtli mәhsul istehsal edilmәsi
bazarın tәlәbatının hәrtәrәfli öyrәnilmәsi
müәssisәnin istehsal güclәrinin nәzәrә alınması
müәssisәnin maliyyә imkanlarının nәzәrә alınması
müәssisәnin material resursları ilә vaxtında tәmin edilmәsi

Sual: Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı marketinq fәaliyyәtinә aid deyildir? (Çәki: 1)
bazarın tutumunun proqnozlaşdırılması
reklam kampaniyalarının hәyata keçirilmәsi
mәhsulun istehsal texnologiyası
mәhsulların satışı kanallarının seçılmәsi
qiymәt siyasәtinin hazırlanmasi vә hәyata keçirilmәsi

Sual: Müasir marketinq konsepsiyası: (Çәki: 1)
mәhsulların istehsalçılardan (satıcılardan) istehlalçılara (alıcılara) çatdırılması

prosesidir
müәssisәlәrin istehsal–satış fәaliyyәtinin idarәedilmәsinin bazar konsepsiyasıdır
istehsalın tәşkilinin tәkmillәşdirilmәsi әsasında mәhsulun qiymәtinin aşağı salınması

prosesidir
aqressiv satış metodlarında istifadә etmәklә satışın hәcminin artırılması prosesidir
istehsalın tәşkilinin tәkmillәşdirilmәsi vә mәhsulun keyfiyyәtinin yüksәldilmәsi

vasitәsi ilә satışın hәcminin vә bazar payının artırılmasına yönәldilәn iqtisadi
fәaliyyәtdir

Sual: Ölkәmizdә marketinqin tәtbiqinin zәruriliyi müәyyәn edilir: (Çәki: 1)
özәllәşdirmә ilә
dövlәtsizlәşdirmә ilә
özәl mülkiyyәtin mövcudluğu ilә
bazar münasibәtlәrә keçidlә
müxtәlif mülkiyyәt formalarının tәtbiqi ilә



Sual: İstehsalın tәkmillәşdirilmәsi konsepsiyasının mahiyyәtini tәşkil edir: (Çәki: 1)
maya dәyәrin ixtisar edilmәsi hesabına qiymәtin aşağı salınması
mәhsuların tәkmillәşdirmәklә onun keyfiyyәtinin yüksәldilmәsi
kommersiya amillәrinin intensivlәşdirilmәsi
istehlakçıların tәlabatlarının öyrәnilmәsi vә ödәnilmәsi
cәmiyyәtin mәnafeylәrinin nәzәrә alınması

Sual: İstehsalçı vә istehlakçıların mәnafeylәri (maraqları) eyni zamanda nәzәrә alınır
(Çәki: 1)

istehsalın tәkmillәşdirilmәsi konsepsiyasında
mәhsuların tәkmillәşdirilmәsi konsepsiyasında
istehlakçı marketinqi konsepsiyasında
kommersiya amillәrinin intensivlәşdirilmәsi konsepsiyasında
satış yönümlü marketinq konsepsiyasında

Sual: İstehsalçıların, istehlakçıların vә bütünlükdә cәmiyyәtin mәnafeylәri (maraqları)
eyni zamanda nәzәrә alınır (Çәki: 1)

istehsalın tәkmillәşdirilmәsi konsepsiyasında
mәhsulların tәkmillәşdirilmәsi konsepsiyasında
istehlakçı marketinqi konsepsiyasında
kommersiya amillәrinin intensivlәşdirilmәsi konsepsiyasında
sosialetik marketinq konsepsiyasında

Sual: Mәhsulların tәkmillәşdirilmәsi konsepsiyasına görә istehlakçı (alıcı) üstünlük verir:
(Çәki: 1)

qiymәti aşağı olan mәhsuların satın alınmasına
keyfiyyәti yüksәk olan mәhsulların satın alınmasına
tәlabatlarına daha çox uyğun gәlәn mәhsulların satın alınmasına
ekoloji çәhәtdәn daha tәmiz mәhsulların satın alınmasına
onlara daha çox fayda verәn mәhsulların satın alınmasına

Sual: İstehlakçı marketinqi vә ya sadәcә marketinq konsepsiyasına görә istehlakçı (alıcı)
üstünlük verir: (Çәki: 1)

qiymәti aşağı olan mәhsulların satrın alınmasına
keyfiyyәti yüksәk olan mәhsulların satın alınmasına
tәlabatlarına daha çox uyğun gәlәn mәhsulların satın alınmasına
ekoloji çәhәtdәn daha tәmiz mәhsulların satın alınmasına
onlara daha çox fayda verәn mәhsulların satın alınmasına

Sual: İstehsalın tәkmillәşdirilmәsi konsepsiyasına görә istehlakçı (alıcı) üstünlük verir:
(Çәki: 1)

qiymәti aşağı olan mәhsulların satın alınmasına
keyfiyyәti yüksәk olan mәhsulların satın alınmasına
tәlabatlarına daha çox uyğun gәlәn mәhsulların satın alınmasına
ekoloji çәhәtdәn daha tәmiz mәhsulların satın alınmasına



onlara daha çox fayda verәn mәhsulların satın alınmasına

Sual: Sosialetik marketinq konsepsiyasına görә istehlakçı (alıcı )üstünlük verir: (Çәki: 1)
qiymәti aşağı olan mәhsulların satın alınmasına
keyfiyyәti yüksәk olan mәhsulların satın alınmasına
tәlabatlrına daha çox uyğun gәlәn mәhsulların satın alınmasına
ekoloji çәhәtdәn daha tәmiz mәhsulların satın alınmasına
onlara daha çox fayda verәn mәhsulların satın alınmasına

Sual: İstehlakçılar qiymәti aşağı olan mәhsulların satın alınmasıda bu konsepsiyada
üstünlük verirlәr (Çәki: 1)

istehsalın tәkmillәşdirilmәsi konsepsiyasında
mәhsulların tәkmillәşdirilmәsi konsepsiyasında
kommersiya amillәrinin itensivlәşdirilmәsi konsepsiyasında
istehlakçı marketinqi (marketinq)konsepsiyasında
sosialetik marketinq konsepsiyasında

Sual: İstehlakçının yüksәk keyfiyyәtli mәhsulların satın alınmasına bu konsepsiyada
üstünlük verirlәr (Çәki: 1)

istehsalın tәkmillәşdirilmәsi konsepsiyasında
mәhsulların tәkmillәşdirilmәsi konsepsiyasında
kommersiya amillәrin intensivlәşdirilmәsi konsepsiyasında
istehlakçı marketinqi (marketinq)konsepsiyasında
sosialetik marketinq konsepsiyasında

Sual: Mübadilәnin baş vermәsi ücün aşağıdakı şәrtin mövcudluğu zәruridir (Çәki: 1)
әn azı iki tәrәfin olması
tәrәflәrin әlindә fәrqli dәyәrlәrә malik olan mәhsulların olması
tәrәflәrin malık olduqları mәhsula sәrәncam vermәk hüququna malik olması
tәrәflәrin kommunikasiya imkanına malik olması
bütün cavablar doğrudur

Sual: Marketinqin elmi–nәzәri әsasını tәşkil edir: (Çәki: 1)
dәyәr qnunu
tәcrübә effekti qanunu
mütlәq üstünlüklәr qanunu
azad vә rәqabәtli mübadilә qanunu
nisbi üstünlüklәr nәzәriyyәsi

Sual: Marketinqin elmi–nәzәri әsasını tәşkil edir: (Çәki: 1)
dәyәr qnunu
tәcrübә effekti qanunu
tәlәbatlar nәzәriyyәsi
mütlәq üstünlükllәr nәzәriyyәsi
nisbi üstünlüklәr nәzәriyyәsi



Sual: Marketinqin elmi–nәzәri әsasını tәşkil edir: (Çәki: 1)
dәyәr qnunu
tәcrübә effekti qanunu
mütlәq üstünlüklәr qanunu
nisbi üstünlüklәr nәzәriyyәsi
fәrdi seçim

Sual: Marketinqin elmi–nәzәri әsasını tәşkil edir: (Çәki: 1)
dәyәr qnunu
tәcrübә effekti qanunu
istehlakçının davranışı nәzәriyyәsi
mütlәq üstünlüklәr nәzәriyyәsi
nisbi üstünlüklәr nәzәriyyәsi

Sual: Doydurulmayan tәlabatlara aiddir (Çәki: 1)
qazanılmış tәlabatlar
tәbii tәlabatlar
yalançı tәlabatlar
hәqiqi tәlabatlar
ilkin tәlabatlar

Sual: Әmәliyyat marketinqi (Çәki: 1)
tәlabatların tәhlilinә yönәldilәn fәaliyyәtdir
mövcud bazarlarda müәyyәn bazar payına nail olunmasına yönәldilәn fәaliyyәtdir
marketinq konsepsiyasının analitik tәrәfini әhatә edәn fәaliyyәtdir
istehlakçıya dayanıqlı rәqabәt üstünlüyü әldә etmәyә imkan verәn fәaliyyәtdir
bazarın cәlbediçiliyinin tәhlilinә yönәldilәn fәaliyyәtdir

Sual: Strateji marketinq (Çәki: 1)
mövcud bazarlarda müәyyәn bazar payına nail olunmasına yönәldilәn fәaliyyәtdir
aqressiv satış metodlarında istifadә etmәklә satışın hәcminin artırılmasına

yönәldilәn fәaliyyәtdir
tәlabatların vә rәqabәt qabiliyyәtliliyinin tәhlilinә yönәldilәn fәaliyyәtdir
marketinq kompleksi elementlәrindәn istifadә edilmәsinә әsaslanan kommersiya

fәaliyyәtidir
mövcud bazarla vә ya bazar seqmetlәrinә yönәldilәn fәaliyyәtdir

Sual: Әmәliyyat marketinqi: (Çәki: 1)
strateji marketinqi inkar edir
strateji marketinqdәn ayrılıqda hәyata keçirilir
strateji marketinqlә әlaqәli deyildir
strateji marketinqi qarşılıqlı surәtdә tamamlayır
strateji marketinq planı ilә uzlaşdırılır



Sual: Әmәliyyat marketinqi (Çәki: 1)
mövcud imkanlardan istifadәyә әsaslanır
yeni imkanlardan istifadәyә әsaslanır
marketinq mühitinin dinamik olmasını nәzәrdә tutur
analitik yönümlüdür
funksiyalararası tәşkilat tәrәfindәn hәyata keçirilir

Sual: Strateji marketinq (Çәki: 1)
mövcud imkanlardan istifadә edilmәsini nәzәrdә tutur
mәhsullar әlaqәdar olmayan dәyişәnlәrdәn istifadәyә әsaslanır
marketinq mühitinin sabit olmasını nәzәrdә tutur
yeni imkanlardan istifadә edilmәsini nәzәrdә tutur
satış yönümlü marketinq şöbәsi tәrәfindәn hәyata keçirilir

Sual: Әmәliyyat marketinqi (Çәki: 1)
yeni imkanlardan istifadәyә әsaslanır
tәlәbatların tәhlilinә әsaslanır
marketinq mühitinin sabit olmasını nәzәrdә tutur
analitik yönümlüdür
funksiyalararası tәşkilat tәrәfindәn hәyata keçirilir

Sual: Strateji marketinq (Çәki: 1)
mövcud imkanlardan istifadәyә әsaslanır
marketinq mühitinin dinamik olmasını nәzәrdә tutur
marketinq mühitinin sabit olmasını nәzәrdә tutur
mәhsullar әlaqәdar olmayan dәyişәnlәrdәn istifadәyә әsaslanır
satış yönümlü marketinq şöbәsi tәrәfindәn hәyata keçirilir

Sual: Әmәliyyat marketinqi (Çәki: 1)
yeni imkanlardan istifadәyә әsaslanır
tәlәbatların tәhlilinә әsaslanır
marketinq mühitinin dәyişәn olmasını nәzәrdә tutur
satış yönümlü marketinq şöbәsi tәrәfindәn hәyata keçirilir
funksiyalararası tәşkilat tәrәfindәn hәyata keçirilir

Sual: Strateji marketinq (Çәki: 1)
mövcud imkanlardan istifadәyә әsaslanır
marketinq mühitinin sabit olmasını nәzәrdә tutur
mәhsullar әlaqәdar olmayan dәyişәnlәrdәn istifadәyә әsaslanır
satış yönümlü marketinq şöbәsi tәrәfindәn hәyata keçirilir
funksiyalararası tәşkilat tәrәfindәn hәyata keçirilir

Sual: Әmәliyyat marketinqi (Çәki: 1)
qabaqlayıcı davranışa әsaslanır



reaktiv davranışa әsaslanır
yeni imkanlardan istifadәyә әsaslanır
tәlәbatların tәhlilinә әsaslanır
marketinq mühitinin dәyişәn olmasını nәzәrdә tutur

Sual: Strateji marketinq (Çәki: 1)
qabaqlayıcı davranışa әsaslanır
reaktiv davranışa әsaslanır
mövcud imkanlardan istifadәyә әsaslanır
aqressiv satış metodlarından istifadәyә әsaslanır
marketinq mühitinin sabit olmasını nәzәrdә tutur

Sual: Marketinqin prinsipinә aiddir (Çәki: 1)
biznesportfelin tәhlili
marketinq strategiyasının hazırlanması
bazarın tәlәbatına uygunlaşma
marketinq nәzarәtinin tәşkili
hazırlanmış strategiyanın realizasiyası

Sual: Müxtәlif davranışlara, sosial statusa vә digәr xarakteristikalara malik istehsakçılar
bazarında fәaliyyәt göstәrәn müәssisә bazarı seqmentlәşdirmәdәn eyni bir mәhsulla
bütün istehlakçıların tәlәbatını ödәmәyә cәhd etmiş vә uğursuzluğa düçar olmuşdur.
Buna görә dә indi yalnız 23 bazar seqmentindә fәaliyyәt göstәrmәyi qәrara almışdır. Bu
halda müәssisә hansı marketinq formasından istifadә etmәlidir: (Çәki: 1)

diferensiallaşdırılmamış marketinqdәn
diferensiallaşdırılmış marketinqdәn
tәmәrküzlәşmiş marketinqdәn
aktiv marketinqdәn
passiv marketinqdәn

Sual: Ayrıayrı siyasi xadimlәrin tәbliğati ilә mәşğul olan tәşkilat marketinqin bu
formasından istifadә etmәlidir: (Çәki: 1)

әrazi marketinqindәn
ideya marketinqindәn
eqomarketinindәn
aktiv marketinqindәn
passiv marketinqindәn

BÖLMӘ: 0103
Ad 0103

Suallardan 20

Maksimal faiz 20

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 3 %



Sual: Marketinqin mәqsәdi (Çәki: 1)
aydın ifadә edilәn olmalıdır
dәqiq ifadә edilәn olmalıdır
real olmalıdir
müqayisә edilә bilәn olmalıdır
bütün cavablar döğrudur

Sual: Marketinq kompleksinin elementinә aid deyildir: (Çәki: 1)
qiymәt
mövqeylәşdirmә
mәhsul
hәvәslәndirmә
bölüşdürmә

Sual: Geniş yayılmış vә münasib qiymәtli mәhsullar istehsalı hansı marketinq
konsepsiyasının mahiyyәtini tәşkil edir: (Çәki: 1)

mәhhsulun tәkmillәşdirilmәsi konsepsiyasının[yeni cavab]
kommersiya sәylәrinin intensivlәşdirilmәsi konsepsiyasının
istehsalın tәkmillәşdirilmәsi konsepsiyasının
istehlakçı marketinq konsepsiyasının
sosialetik marketinq konsepsiyasının

Sual: İstehsal edilәn mәhsulların satış hәcminin artırılması nәticәsindә mәnfәәt әldә
edilmәsinә yönәlmiş fәaliyyәt bu konsepsiyaya xasdır: (Çәki: 1)

müasir marketinq konsepsiyasına
kommersiya amillәrinin intensivlәşdirilmәsi konsepsiyasına
istehsalın tәkmillәşdirmә konsepsiyasına
sosialetik marketinq konsepsiyasına
mәhsulun tәkmillәşdirilmәsi konsepsiyasına

Sual: İstehlakçıların ancaq yüksәk keyfiyyәtli mәhsullar alacağına әsaslanan strategiya
bu konsepsiyaya әsaslanır (Çәki: 1)

müasir marketinq konsepsiyasına
kommersiya sәylәrinin intensivlәşdirilmәsi konsepsiyasına
istehsalın tәkmillәşdirmә konsepsiyasına]
sosialetik marketinq konsepsiyasına
mәhsulun tәkmillәşdirilmәsi konsepsiyasına

Sual: Marketinq konsepsiyasına görә bazar iqtisadiyyatı şәratitindә mәnfәәtin mәblәğini
maksimallaşdırmaq üçün müәssisә (Çәki: 1)

mәhsul vә xidmәtlәrinә konyunkturanın imkan verdiyi maksimal qiymәt müәyyәn
etmәlidir

istehsal xәrclәrinin maksimal azaldılmasını tәmin etmәlidir



müştәrilәrin tәlәbatlarına daha çox uyğun gәlәn mәhsulların istehsalını tәmin
etmәlidir

marketinq nәzarәtini tәşkil etmәli vә hәyata keçirmәlidir
marketinq planları tәrtib etmәlidir

Sual: Marketinqin nәzәri әsasını nә tәşkil edir? (Çәki: 1)
fәrdi seçim vә istehlakçının muxtariyyatı
dәyәr qanunu
qiymәtqoyma
situasiyalı tәhlil vә sistemli tәhlil
strateji planlaşdırma

Sual: Demarketinq tәlәbatın hansı halında tәtbiq edilir? (Çәki: 1)
tәlәbat neqativ olduqda
tәlәbat azalmağa doğru meyl etdikdә
tәlәbat qeyri stabil oduqda
tәlәbatın hәcmi tәklifin hәcmindәn çox olduqda
tәlәbat irrasional olduqda

Sual: Konversiya marketinqi tәlәbatın hansı halında tәtbiq edilir? (Çәki: 1)
tәlәbat azalmağa doğru meyl etdikdә
tәlәbat qeyri stabil oluqda
tәlәbatın hәcmi hәddәn çox olduqda
tәlәbat irrasional olduqda
yuxarıdakı cavabların heç biri doğru deyildir

Sual: Mәhsul istehlakçıların sağlamlığına ziyan vurduğu halda marketinqin hansı forması
tәtbiq edilir? (Çәki: 1)

konversiya marketinqi
әks tәsirli marketinq
sinxromarketinq
inkişaf edәn marketinq
tәmәrküzlәşmiş marketinq

Sual: Tәlәbatın hansı formasında sinxromarketinqin tәtbiqi mәqsәdәuyğundur? (Çәki: 1)
tәlәbatın hәcmi tәrәddüd etdikdә
tәlәbat stabil oduqda
tәlәbatın hәcmi hәddәn çox olduqda
tәlәbat irrasional olduqda
tәlәbat neqativ olduqda

Sual: Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı marketinq konsepsiyasının tәkamülünü tam әhatә
edir? (Çәki: 1)

istehsal texnikası vә texnologiyasının tәkmillәşdirilmәsi, mәhsulun tәkmillәşdirilmәsi



istehsal texnikası vә texnologiyasının tәkmillәşdirilmәsi, kommersiya amillәrinin
intensivlәşdirilmәsi, ticarәtin tәşkilinin tәkmillәşdirilmәsi

ticarәtin tәşkilinin tәkmillәşdirilmәsi, istehlakçının marketiqni vә sosialetik marketinq
istehsalın tәkmillәşdirilmәsi, mәhsulun tәkmillәşdirilmәsi, kommersiya amillәrinin

intensivlәşdirilmәsi, istehlakçının marketiqni vә sosialetik marketinq
mәhsulun tәkmillәşdirilmәsi, kommersiya amillәrinin intensivlәş¬diril¬mә¬si,

istehlakçının marketinqi vә sosialetik marketinq

Sual: Kommersiya amillәrinin intensivlәşdirilmәsi konsepsiyası satışın hәcmini bu amillәr
hesabına artırmağı nәzәrdә tutur: (Çәki: 1)

istehsal texnologiyasının tәkmillәşdirilmәsi
 mәhsulların texnikiistismar vә dәyәr parametrlәrinin yaxşılaşdırılması
istehlakçıların davranışının vә alış motivlәrinin öyrәnilmәsi
satışın hәvәslәndirilmәsi
yüxarıda göstәrilәn bütün cavablar döğrudur

Sual: Tәlәbatın tәrrәddüd etdiyi halda marketinqin hansı formasında istifadә etmәk
mәqsәdәuyğundur? (Çәki: 1)

konversiya marketinqi
tәmәrküzlәşmiş marketinq
hәvәslәndirici marketinq
demarketinq
sinxromarketinq

Sual: Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı marketinqin prinsiplәrinә aiddir? (Çәki: 1)
yüksәk keyfiyyәtli mәhsul istehsal edilmәsi
müәssisәnin material resursları ilә vaxtında tәmin edilmәsi
bazar tәlәbatına uyğunlaşma
müәssisәnin istehsal güclәrinin nәzәrә alınması
müәssisәnin maliyyә imkanlarının nәzәrә alınması

Sual: Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı marketinqin prinsiplәrinә aiddir? (Çәki: 1)
müәssisәnin maliyyә imkanlarının nәzәrә alınması
 müәssisәnin material resursları ilә vaxtında tәmin edilmәsi
 insan amilinin güclәndirilmәsi
 müәssisәnin istehsal güclәrinin nәzәrә alınması
 yüksәk keyfiyyәtli mәhsul istehsal edilmәsi

Sual: Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı marketinqin prinsiplәrinә aiddir? (Çәki: 1)
müәssisәnin istehsal güclәrinin nәzәrә alınması
yüksәk keyfiyyәtli mәhsul istehsal edilmәsi
müәssisәnin material resursları ilә vaxtında tәmin edilmәsi
müәssisәnin maliyyә imkanlarının nәzәrә alınması
 yüksәk istehsalsatış nәticәlәrinә nail olunması



Sual: Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı marketinqin prinsiplәrinә aiddir? (Çәki: 1)
mәqsәdliproqramlı yanaşma
müәssisәnin material resursları ilә vaxtında tәmin edilmәsi
müәssisәnin maliyyә imkanlarının nәzәrә alınması
müәssisәnin istehsal güclәrinin nәzәrә alınması
 yüksәk keyfiyyәtli mәhsul istehsal edilmәsi

Sual: Marketinqә tәlәbatın aşkar edilmәsi vә ödәnilmәsi prosesi kimi yanaşdıqda onun
problemi aşagıdakı ardıcıl mәrhәlәlәr uyğun hәll edilir: (Çәki: 1)

informasiyanın toplanması vә tәhlilimәsәlәnin qoyuluşumәqsәdin
müәyyәnlәşdirilmәsimarketinq strategiyasının hazırlanması – marketinq
strategiyasının realizasiyası – marketinq tәdbirlәrinin yerinә yetirilmәsinә nәzarәt vә
fәaliyyәtin qiymәtlәndirilmәsi

mәsәlәnin qoyuluşuinformasiyanın toplanması vә tәhlilimәqsәdin
müәyyәnlәşdirilmәsimarketinq strategiyasının hazırlanması–marketinq strategiyasının
realizasiyası  marketinq tәdbirlәrinin yerinә yetirilmәsinә nәzarәt vә fәaliyyәtin
qiymәtlәndirilmәsi

tәlәbatın öyrәnilmәsi – mәhsul satışı imkanlarının tәdqiqimәhsul istehsalı
imkanlarının tәdqiqimarketinq planlarının tәrtibimarketinq planlarının yerinә yetirilmәsi
üzrә işlәrin әlaqәlәndirilmәsiticarәt şәbәkәsinin tәşkilisatışdan sonrakı fәaliyyәt

tәlәbatın öyrәnilmәsi marketinq planlarının tәrtibi  mәhsul satışı imkanlarının
tәdqiqi  mәhsul istehsalı imkanlarının tәdqiqi  marketinq planlarının yerinә yetirilmәsi
üzrә işlәrin әlaqәlәndirilmәsiticarәt şәbәkәsinin tәşkilisatışdan sonrakı fәaliyyәt

informasiyanın toplanması metodlarının seçilmәsi  mәsәlәnin qoyuluşu mәqsәdin
müәyyәnlәşdirilmәsimarketinq strategiyasının hazırlanması – marketinq
strategiyasının realizasiyası – marketinq tәdbirlәrinin yerinә yetirilmәsinә nәzarәt vә
fәaliyyәtin qiymәtlәndirilmәsi

Sual: Marketinqә müәssisәnin resurslarının bazarın tәlәbinә uyğunlaşdırılması prosesi
kimi yanaşdıqda onun problemi aşagıdakı ardıcıl mәrhәlәlәr uyğun hәll edilir: (Çәki: 1)

informasiyanın toplanması vә tәhlilimәsәlәnin qoyuluşumәqsәdin
müәyyәnlәşdirilmәsimarketinq strategiyasının hazırlanması – marketinq
strategiyasının realizasiyası – marketinq tәdbirlәrinin yerinә yetirilmәsinә nәzarәt vә
fәaliyyәtin qiymәtlәndirilmәsi

mәsәlәnin qoyuluşu informasiyanın toplanması vә tәhlilimәqsәdin
müәyyәnlәşdirilmәsi marketinq strategiyasının hazırlanması – marketinq
strategiyasının realizasiyası  marketinq tәdbirlәrinin yerinә yetirilmәsinә nәzarәt vә
fәaliyyәtin qiymәtlәndirilmәsi

tәlәbatın öyrәnilmәsi – mәhsul satışı imkanlarının tәdqiqimәhsul istehsalı
imkanlarının tәdqiqimarketinq planlarının tәrtibimarketinq planlarının yerinә yetirilmәsi
üzrә işlәrin әlaqәlәndirilmәsiticarәt şәbәkәsinin tәşkilisatışdan sonrakı fәaliyyәt

tәlәbatın öyrәnilmәsi marketinq planlarının tәrtibi  mәhsul satışı imkanlarının
tәdqiqi  mәhsul istehsalı imkanlarının tәdqiqi  marketinq planlarının yerinә yetirilmәsi
üzrә işlәrin әlaqәlәndirilmәsiticarәt şәbәkәsinin tәşkilisatışdan sonrakı fәaliyyәt

informasiyanın toplanması metodlarının seçilmәsi  mәsәlәnin qoyuluşu mәqsәdin
müәyyәnlәşdirilmәsimarketinq strategiyasının hazırlanması – marketinq
strategiyasının realizasiyası – marketinq tәdbirlәrinin yerinә yetirilmәsinә nәzarәt vә
fәaliyyәtin qiymәtlәndirilmәsi

BÖLMӘ: 0201



Ad 0201

Suallardan 12

Maksimal faiz 12

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 3 %

Sual: Marketinq әtraf mühiti amillәri: (Çәki: 1)
müәssisәnin bazar fәaliyyәtinә tәsir göstәrәn bütün subyekt vә amillәrin

mәcmusudur
müәssisәnin istehsal texnologiyasına tәsir göstәrәn bütün subyekt vә amillәrin

mәcmusudur
müәssisәnin investsiya fәaliyyәtinә tәsir göstәrәn bütün subyekt vә amillәrin

mәcmusudur
müәssisәnin xarici fәaliyyәtinә tәsir göstәrәn bütün subyekt vә amillәrin

mәcmusudur
müәssisәni resurslarla tәmin edәn müәssisә vә tәşkilatlarin mәcmusudur

Sual: Marketinqin makromühit amillәri: (Çәki: 1)
müәssisәnin bazar fәaliyyәtinә tәsir göstәrәn subyekt vә amillәrin mәcmusudur
iqtisadiyyatın mikro sәviyyәsinә aid olan vә müәssisәnin fәaliyyәtinә tәsir göstәrәn

subyekt vә amillәrin mәcmusudur
iqtisadiyyatın makro sәviyyәsinә aid olan vә müәssisәnin fәaliyyәtinә tәsir göstәrәn

subyekt vә amillәrin mәcmusudur
müәssisәnin istehsal texnologiyasına tәsir göstәrәn subyekt vә amillәrin

mәcmusudur
müәssisәni resurslarla tәmin edәn müәssisә vә tәşkilatlarin mәcmusudur

Sual: Marketinqin mikromühit amillәri: (Çәki: 1)
müәssisәnin bazar fәaliyyәtinә tәsir göstәrәn subyekt vә amillәrin mәcmusudur
iqtisadiyyatın mikro sәviyyәsinә aid olan vә müәssisәnin fәaliyyәtinә tәsir göstәrәn

subyekt vә amillәrin mәcmusudur
iqtisadiyyatın makro sәviyyәsinә aid olan vә müәssisәnin fәaliyyәtinә tәsir göstәrәn

subyekt vә amillәrin mәcmusudur
müәssisәnin istehsal texnologiyasına tәsir göstәrәn subyekt vә amillәrin

mәcmusudur
müәssisәni resurslarla tәmin edәn müәssisә vә tәşkilatlarin mәcmusudur

Sual: Marketinqin müәssisәdaxili mikromühit amillәri: (Çәki: 1)
müәssisәnin tәsir, idarә edә bilmәdiyi, yaxud tәsir sәviyyәsi hәddәn artıq aşağı

sәviyyәdә olan vә ona uyğunlaşmağa vadar olduğu әtraf mühit amillәridir
müәssisәnin istehsalmaliyyә fәaliyyәtinә tәsir göstәrәn bütün subyekt vә amillәrin

mәcmusudur
müәssisәnin istehsalmaliyyә fәaliyyәtinә aid olan, müәssisә tәrәfindәn idarә edilәn

vә onun marketinq fәaliyyәtinә tәsir edәn amillәrdir



müәssisә ilә iqtisadiyyatın eyni sәviyyәsindә yerlәşәn, müәssisәnin nәzarәt edә
bilmәdiyi vә onun istehsalmaliyyә fәaliyyәtininә tәsir edәn amillәrdir

müәssisәnin yalnız bazar fәaliyyәtinә deyil bütün bazar subyektlәrinin fәaliyyәtinә
tәsir edәn amillәrdir

Sual: Bu amillәr marketinqin makro mühitinin sosial amillәrinә aiddir: (Çәki: 1)
әhalinin sayı, doğulan vә ölәnlәrin sayı
iqtisadiyyatın inkişaf tempi
ümumi daxili mәhsulun hәcmi
hәr nәfәrә düşәn milli gәlirin hәcmi
istehlakçının statusu

Sual: Bu amillәr marketinqin makro mühitinin demoqrafik amillәrinә aiddir: (Çәki: 1)
әhalinin yaş quruluşu
iqtisadiyyatın inkişaf tempi
ümumi daxili mәhsulun hәcmi
hәr nәfәrә düşәn milli gәlirin hәcmi[yeni cavab]
istehlakçının statusu

Sual: Bu amillәr marketinqin makro mühitinin demoqrafik amillәrinә aiddir: (Çәki: 1)
әhalinin tәbii artımı
hәyat sәviyyәsi
ümumi daxili mәhsulun hәcmi
istehlakçının statusu
inflyasiya sәiyyәsi

Sual: Bu amillәr marketinqin makro mühitinin demoqrafik amillәrinә aiddir: (Çәki: 1)
hәr nәfәrә düşәn milli gәlirin hәcmi
ailәlәrin sayı
hәyat sәviyyәsi
gәlirlәrin sәviyyәsi
işsizlik sәviyyәsi

Sual: Bu amillәr marketinqin makro mühitinin demoqrafik amillәrinә aiddir: (Çәki: 1)
ümumi daxili mәhsul
ailәdә uşaqların sayı
ailә büdcәsinin bölüşdürülmәsi
gәlirlәrin sәviyyәsi
işsizlik sәviyyәsi

Sual: Bu amillәr marketinqin makro mühitinin demoqrafik amillәrinә aiddir: (Çәki: 1)
ümumi daxili mәhsul
әhalinin miqrasiyası
referent qrup
iqtisadiyyatın inkişaf tempi



işsizlik sәviyyәsi

Sual: Marketinqin bu әtraf mühiti amili müәssisә tәrәfindәn nәzarәt edilәn amillәrә aiddir:
(Çәki: 1)

kontakt auditoriyası
mәhsulların bölüşdürülmәsi vә satışı
xammal vә material göndәrәnlәr
vasitәçilәr
müştәrilәr

Sual: Müәssisә mәhsullarını modifikasiya etmәklә hәdәf bazarının hüdudlarını
genişlәndirir. Bu, marketinq mühitinin aşağıda qeyd edilәn amili hesabına baş vermişdir:
(Çәki: 1)

sosial
elmi – texniki amil
iqtisadi amil
demoqrafik amil
siyasi hüquqi amil

BÖLMӘ: 0202
Ad 0202

Suallardan 39

Maksimal faiz 39

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 3 %

Sual: Marketinqin müәssisәdәn kәnar mikromühit amillәri: (Çәki: 1)
müәssisәnin tәsir, idarә edә bilmәdiyi, yaxud tәsir sәviyyәsi hәddәn artıq aşağı

sәviyyәdә olan vә ona uyğunlaşmağa vadar olduğu әtraf mühit amillәridir
müәssisәnin istehsalmaliyyә fәaliyyәtinә tәsir göstәrәn bütün subyekt vә amillәrin

mәcmusudur
müәssisәnin istehsalmaliyyә fәaliyyәtinә aid olan vә onun marketinq fәaliyyәtinә

tәsir edәn amillәrdir
müәssisә ilә iqtisadiyyatın eyni sәviyyәsindә yerlәşәn, müәssisәnin nәzarәt edә

bilmәdiyi vә onun istehsalmaliyyә fәaliyyәtininә tәsir edәn amillәrdir
müәssisәnin yalnız bazar fәaliyyәtinә deyil bütün bazar subyektlәrinin fәaliyyәtinә

tәsir edәn amillәrdir

Sual: Marketinqin nәzarәt edilәn әtraf mühit amillәri: (Çәki: 1)
makromühit amillәridir
iqtisadi, sosial vә demoqrafik amillәrdir
istehlakçıların tәlabatını müәyyәn edәn amillәrdir
müәssisә tәrәfindәn müәyyәn edilәn vә idarә edilәn amillәrdir



müәssisdәn kәnar mikromühit amillәridir

Sual: Marketinqin nәzarәt edilmәyәn әtraf mühit amiillәri: (Çәki: 1)
müәssisә tәrәfindәn müәyyәn edilәn vә idarә edilәn amillәrdir
müәssisә tәrәfindәn müәyyәn edilmәyәn vә müәssisәnin onlara uyğunlaşmalı

olduğu amillәrdir
müәәsisәnin ali rәhbәrliy tәrәfindәn müәyyәn edilәn amillәrdir
müәәsisәnin marketinq şöbәsi tәrәfindәn müәyyәn edilәn amillәrdir
müәәsisәnin istehsal vә texniki şöbәsi tәrәfindәn müәyyәn edilәn amillәrdir

Sual: Bu amillәr marketinqin makro mühitinin iqtisadi amillәrinә aiddir: (Çәki: 1)
әhalinin sayı, doğulan vә ölәnlәrin sayı
әhalinin gәlirlәrinin sәiyyәsi
ölkәnin tәsәrrüfat tipi
hәyat sәiyyәsi
referent qruplar

Sual: Bu amillәr marketinqin makro mühitinin iqtisadi amillәrinә aiddir: (Çәki: 1)
әhalinin sayı, doğulan vә ölәnlәrin sayı
әhalinin gәlirlәrinin sәiyyәsi
hәyat sәiyyәsi
ümumi daxili mәhsulun hәcmi
referent qruplar

Sual: Bu amillәr marketinqin makro mühitinin iqtisadi amillәrinә aiddir: (Çәki: 1)
әhalinin sayı, doğulan vә ölәnlәrin sayı
әhalinin gәlirlәrinin sәiyyәsi
hәyat sәiyyәsi
referent qruplar
hәr nәfәrә düşәn ümumi daxili mәhsulun hәcmi

Sual: Bu amillәr marketinqin makro mühitinin iqtisadi amillәrinә aiddir: (Çәki: 1)
qiymәtlәrin sәviyyәsi
әhalinin sayı, doğulan vә ölәnlәrin sayı
әhalinin gәlirlәrinin sәiyyәsi
hәyat sәiyyәsi
referent qruplar

Sual: Bu amillәr marketinqin makro mühitinin iqtisadi amillәrinә aiddir: (Çәki: 1)
әhalinin sayı, doğulan vә ölәnlәrin sayı
inflyasiya sәviyyәsi
әhalinin gәlirlәrinin sәiyyәsi
hәyat sәiyyәsi
referent qruplar



Sual: Bu amillәr marketinqin makro mühitinin iqtisadi amillәrinә aiddir: (Çәki: 1)
әhalinin sayı, doğulan vә ölәnlәrin sayı
işsizlik sәviyyәsi
әhalinin gәlirlәrinin sәiyyәsi
hәyat sәiyyәsi
referent qruplar

Sual: Bu amillәr marketinqin makro mühitinin sosial amillәrinә aiddir: (Çәki: 1)
әhalinin gәlirlәrinin sәiyyәsi
әhalinin sayı, doğulan vә ölәnlәrin sayı
işsizlik sәviyyәsi
ümumi daxili mәhsulun hәcmi
inflyasiya sәiyyәsi

Sual: Bu amillәr marketinqin makro mühitinin sosial amillәrinә aiddir: (Çәki: 1)
әhalinin sayı, doğulan vә ölәnlәrin sayı
işsizlik
gәlirlәrin sәviyyәsi
ümumi daxili mәhsulun hәcmi
inflyasiya sәiyyәsi

Sual: Bu amillәr marketinqin makro mühitinin sosial amillәrinә aiddir: (Çәki: 1)
әhalinin sayı, doğulan vә ölәnlәrin sayı
işsizlik
ailә büdcәsinin bölüşdürülmәsi
ümumi daxili mәhsulun hәcmi
inflyasiya sәiyyәsi

Sual: Bu amillәr marketinqin makro mühitinin sosial amillәrinә aiddir: (Çәki: 1)
әhalinin sayı, doğulan vә ölәnlәrin sayı
 işsizlik
ümumi daxili mәhsulun hәcmi
sosial siniflәr
inflyasiya sәiyyәsi

Sual: Bu amillәr marketinqin makro mühitinin sosial amillәrinә aiddir: (Çәki: 1)
әhalinin sayı, doğulan vә ölәnlәrin sayı
işsizlik
ümumi daxili mәhsulun hәcmi
referent qruplar
inflyasiya sәiyyәsi



Sual: Әhalinin miqrasiyasında baş verәn dәyişikliklәr marketinqin bu әtraf mühit
amillәrinә aiddir: (Çәki: 1)

iqtisadi amil
demoqrafik
elmi – texniki amil
sosial – mәdәni amil
istehlakçılar amili

Sual: Marketinqin bu әtraf mühiti amili siyasi amillәrә aiddir: (Çәki: 1)
ölkәdә sahibkarlıq fәaliyyәtinin tәnzimlәnmәsi tәmin edәn qanunlar
birja fıaliyyәti haqqında Qanun
valyuta mәhdudiyyәtlәri
istehlakçıların mәnafeyini qeyrimükәmmәl sahibkarlıq fәaliyyәtindәn müdafiә edәn

amillәr
sahibkarlıq etikası

Sual: Marketinqin bu әtraf mühiti amili siyasi amillәrә aiddir: (Çәki: 1)
ölkәdә sahibkarlıq fәaliyyәtinin tәnzimlәnmәsi tәmin edәn qanunlar;
Banklar vә bank fәaliyyәti haqqında Qanun
xaricdәn mәhsul almaya mühasibәt
istehlakçıların hüquqlarının müdafiәsi üzrә dövlәt tәşkilatları
sahibkarlıq etikası

Sual: Marketinqin bu әtraf mühiti amili siyasi amillәrә aiddir: (Çәki: 1)
qanunvericilik aktlarına әmәl edilmәsi üzәrindә nәzatәt sistemi
sahibkarlığın normativhüquqi bazası
sahibkarların mәnafeyini qeyrimükәmmәl sahibkarlıq fәaliyyәtindәn müdafiә edәn

amillәr
dövlәt aparatı
istehlakçıların hüquqlarının müdafiәsi üzrә dövlәt tәşkilatları

Sual: Marketinqin bu әtraf mühiti amili hüquqi amillәrә aiddir: (Çәki: 1)
qanunvericilik aktlarına әmәl edilmәsi üzәrindә nәzatәt sistemi
xaricdәn mәhsul almaya mühasibәt
sahibkarların mәnafeyini qeyrimükәmmәl sahibkarlıq fәaliyyәtindәn müdafiә edәn

amillәr
dövlәt aparatı
istehlakçıların hüquqlarının müdafiәsi üzrә dövlәt tәşkilatları

Sual: Marketinqin bu әtraf mühiti amili istehlakçıların hüquqlarının müdafiәsi amillәrinә
aiddir: (Çәki: 1)

siyasi stabillik
sahibkarlığın normativhüquqi bazası
valyuta mәhdudiyyәtlәri
dövlәt aparatı
istehlakçıların hüquqlarının müdafiәsi üzrә dövlәt tәşkilatları



Sual: Marketinqin bu әtraf mühiti amili istehlakçıların hüquqlarının müdafiәsi amillәrinә
aiddir: (Çәki: 1)

dövlәt aparatı[yeni cavab]
siyasi stabillik
sahibkarlığın normativhüquqi bazası
valyuta mәhdudiyyәtlәri
istehlakçıların mәnafeyinin haqsız rәqabәtdәn müdafiә amillәri

Sual: İnsanların birbirinә münasibәtlәri marketinqin bu әtraf mühiti amillәrinә aiddir:
(Çәki: 1)

sosial mühit amillәrinә
siyasi mühit amillәrinә
mәdәni mühit amillәrinә[yeni cavab]
hüquqi mühit amillәrinә
mikromühit amillәrinә

Sual: Marketinqin iqtisadi mühit amillәrinә aid deyildir: (Çәki: 1)
ölkәnin tәsәrrüfat tipi
qiymәtin sәviyyәsi
inflyasiya sәviyyәsi
ölkәnin nәqliyyat sistemi
işsizlik sәviyyәsi

Sual: Marketinqin hüquqi mühiti: (Çәki: 1)
sahibkarlıq etikası vә istehlakçıların hüquqlarının müdafiәsi üzrә dövlәt vә ictimai

tәşkilatların mәcmusudur
ölkәdә sahibkarlıq fәaliyyәtinin hәyata keçirilmәsini vә tәnzimlәnmәsini tәmin edәn

qanunlar vә qanunvericilik aktlarınin mәcmusudur
dövlәt idarәçiliyi aparatı
ayrıayrı siyasi vә dövlәt xadimlәri ilә qarşılıqlı münasibәtlәrin tәnzimlәnmәsi

qaydasıdır
valyuta mәhdudiyyәtlәridir

Sual: Marketinqin mikromühitinin tәdqiqi zamanı bu amillәr öyrәnilir: (Çәki: 1)
iqtisadi amillәr
istehlakçılar
sosial amillәr
demoqrafik amillәr
siyasihüquqi amillәr

Sual: Marketinqin mikromühitinin tәdqiqi zamanı bu amillәr öyrәnilir: (Çәki: 1)
iqtisadi amil
sosial amillәr



rәqiblәr
demoqrafik amillәr
siyasihüquqi amillәr

Sual: Marketinhqin makromühitinә daxil deyil: (Çәki: 1)
sosial amillәr
müştәrilәr
mәdәni mühit amillәri
texnikitexnoloji amillәr
tәbii mühit amillәri

Sual: Bu amillәr marketinqin müәssisәdәnkәnar mikromühitinә aid deyildir: (Çәki: 1)
malgöndәrәnlәr
vasitәçılәr
istehlakçıların hüquqlarının müdafiәsi tәşkilatları
müştәrilәr
rәqiblәr

Sual: Bu amil müәssisәdaxili mühit amillәridir: (Çәki: 1)
korporativ mәdәniyyәt
rәqiblәr
müştәrilәr
mәhsulgöndәrәnlәr
maliyyә tәşkilatları

Sual: Aşağıda göstәrilәnlәrdәn marketinq vasitәçilәrinә aid deyildir: (Çәki: 1)
istehlakçılar
marketinq tәdqiqatları tәşkilatları
kredit–maliyyә dairәlәri
investisiya tәşkilatları
sığorta tәşkilatları

Sual: Bu amil marketinqin mәdәni mühitini xarakterizә edir: (Çәki: 1)
insanların hәyat sәviyyәsi
insanların cәmiyyәtlә münasibәti
insanların ictimai tәsisatlara münasibәti
sosial qruplar
referent qruplar

Sual: Müәssisәnin fәaliyyәtindә maraqlı olan vә eyni zamanda, müәssisәnin onların
fәaliyyәtindә maraqlı olduğu kontakt auditoriyasına aiddir: (Çәki: 1)

KİV
xeyriyyә tәşkilatları
maliyyә tәşkilatları



vergi orqanları
bәlәdiyә tәşkilatları

Sual: Müәssisәnin fәaliyyәtindә maraqlı olan vә lakin müәssisәnin onların fәaliyyәtindә
maraqlı olmadığı kontakt auditoriyasına aiddir: (Çәki: 1)

KİV
xeyriyyә tәşkilatları
maliyyә tәşkilatları
mәhsulgöndәrәnlәr
marketinq institutları

Sual: Müәssisәnin fәaliyyәtindә maraqlı olmayan vә lakin müәssisәnin onların
fәaliyyәtindә maraqlı olduğu kontakt auditoriyasına aiddir: (Çәki: 1)

KİV
xeyriyyә tәşkilatları
maliyyә tәşkilatları
vergi tәşkilatları
kredit tәşkilarları

Sual: Marketinqin müәssisәnin ali rәhbәrliyi tәrәfindәn müәyyәn edilәn müәәssisәdaxili
amillәrinә aiddir: (Çәki: 1)

qiymәt
müәssisәninu fәaliyyәt sahәsi
marketinqin mәqsәdi
mәqsәd bazarları
marketinq bölmәsinin struktru

Sual: Marketinqin müәssisәnin ali rәhbәrliyi tәrәfindәn müәyyәn edilәn müәәssisәdaxili
amillәrinә aiddir: (Çәki: 1)

bölüşdürmә
marketinqin mәqsәdi
müәssisәnin mәqsәdi
mәqsәd bazarları
marketinq bölmәsinin strukturu

Sual: Marketinqin müәssisәnin ali rәhbәrliyi tәrәfindәn müәyyәn edilәn müәәssisәdaxili
amillәrinә aiddir: (Çәki: 1)

bölüşdürmә
marketinqin mәqsәdi
mәqsәd bazarları
marketunq bölmәsinin strukturu
müssisәdaxili koorporativ mәdәniyyәt

Sual: Marketinqin müәssisәnin marketinq bölmәsi tәrәfindәn müәyyәn edilәn
müәәssisәdaxili amillәrinә aiddir: (Çәki: 1)



müәәssisәnin mәqsәdi
marketinqin mәqsәdi
müәssisәnin fәaliyyәt sahәsi
müәssisәnin idarәetmә struktiru
müssisәdaxili koorporativ mәdәniyyәt

Sual: Marketinqin müәssisәnin marketinq bölmәsi tәrәfindәn müәyyәn edilәn
müәәssisәdaxili amillәrinә aiddir: (Çәki: 1)

müәәssisәnin mәqsәdi
müәssisәnin fәaliyyәt sahәsi
müәssisәnin mәqsәd bazarı
müәssisәnin idarәetmә struktiru
müssisәdaxili koorporativ mәdәniyyәt

BÖLMӘ: 0203
Ad 0203

Suallardan 19

Maksimal faiz 19

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 3 %

Sual: Marketinqin bu әtraf mühiti amili müәssisә tәrәfindәn nәzarәt edilmәyәn amillәrә
aiddir: (Çәki: 1)

hәvәslәndirmә metodları
mәhsulgöndәrәnlәr
mәhsulların bölüşdürülmәsi vә satışı
qiymәt
mәhsul

Sual: Marketinqin bu әtraf mühiti amili siyasi amillәrә aiddir: (Çәki: 1)
ölkәdә sahibkarlıq fәaliyyәtinin tәnzimlәnmәsi tәmin edәn qanunlar
siyasi stabillik
Banklar vә bank fәaliyyәti haqqında Qanun
istehlakçıların mәnafeyini qeyrimükәmmәl sahibkarlıq fәaliyyәtindәn müdafiә edәn

amillәr
sahibkarlıq etikası

Sual: “A“ fabrikinin makro mühitinә daxil deyil: (Çәki: 1)
fabrikә xidmәt göstәrәn bank
әhalininn yaş qruplari üzrә qruluşu
qanunvericilik aktları
әtraf mühitin mühafizәsi tәşkilatları
istehlakçıların hüquqlarının müdafiәsi tәşkilatları



Sual: Marketinqin mikromühitinin tәdqiqi zamanı bu amillәr öyrәnilir: (Çәki: 1)
iqtisadi amil
sosial amillәr
demoqrafik amillәr
kontak auditoriyası
siyasihüquqi amillәr

Sual: Marketinqin mikromühitinin tәdqiqi zamanı bu amillәr öyrәnilir: (Çәki: 1)
iqtisadi amil
sosial amillәr
demoqrafik amillәr
siyasihüquqi amillәr
mәhsulgöndәrәnlәr

Sual: Kontakt auditoriyası: (Çәki: 1)
müәssisәinin qarşısına qoyduğu mәqsәdlәrә çatmaqda ona yardım göstәrәn tәşkilat

vә müәssisәlәrdir
müәssisә ilә birbaşa әlaqәdә olan vә onun mәhsullarını alan alıcılardır
müәssisә ilә birbaşa әlaqәdә olan vә onu mәhsullarla tәmin edәn tәchizatçılar
müәssisә ilә birbaşa әlaqәdә olan vә onun mәhsullarının satışını tәşkil edәn

tәşkilatlardır
müәssisәyә marketinq xidmәti göstәrәn tәşkilatlardır

Sual: “A“ fabrikinin mikro mühitinә daxil deyil: (Çәki: 1)
fabrikә xidmәt göstәrәn bank
qablaşdırma mallarının tәchizatçısı
vergi orqanı
fabrikin mәhsulunu alan müәssisә
fabrikin mәhsulunu satan müәssisә

Sual: Bu,kontakt auditoriyasına aiddir: (Çәki: 1)
mәhsulgöndәrәnlәr
müştәrilәr
rәqiblәr
vasitәçilәr
KİVlәr

Sual: Banklar «maliyyә dairәlәri»nә daxil olan kontakt auditoriyası kimi: (Çәki: 1)
müәssisәnin imicinin yaradılmasına kömәk edir
müәssisәnin tapşırığı ilә onun maliyyә fәaliyyәtini tәftiş edir
müәssisәnin fәaliyyәtinә nәzarәt edir
müәssisәnin hеsablaşmalarını aparır
müәssisәni maliyyә resuirsları ilә tәmin edir



Sual: Banklar «maliyyә vasitәçilәri» kimi: (Çәki: 1)
müәssisәnin imicinin yaradılmasına gömәk edir
müәssisәnin yüksәk tәdiyyә qabiliyyәtli olduğu haqda informasiya yayır
müәssisәnin etibarlı tәrәfdaş olduğu haqda informasiya yayır
müәssisәnin müflislәşmә әrәfәsindә olması haqqında onun kreditorlarına

mәlumatlar ötürür
müәssisәnin hesablaşmalarının hәyata keçirir vә onu kreditlә tәmin edir

Sual: Faydasız auditoriyaya aiddir: (Çәki: 1)
şәhәr vә qәsәbәlәrdә yaşayan istehlakçılar
müәssisәnin reklam etdiyi mәhsulla maraqlanmayan vә ya mәhsuldan istifadә

etmәyәn istehlakçılar
sәnaye vә kәnd tәsәrrüfatı mәhsullarının istehsalı ilә mәşğul olan sahibkarlar
әhalinin televiziya verilişlәrinә baxmayan, qәzet oxumayan hissәsi
alıcılıq qabiliyyәti olmayan, lakin reklam edilәn mәhsulu almaq niyyәtindә olan

istehlakçılar

Sual: Bu amil müәssisәdәn kәnar marketinq mühit amillәrinә aiddir: (Çәki: 1)
korporativ mәdәniyyәt
mәhsulgöndәrәnlәr
qiymәt
mәhsul
bölüşdürmә vә satış sistemi

Sual: Әhalinin riayәt etdiyi dәyәrlәr sistemindә baş verәn dәyişikliklәr bu marketinq
mühitin xarakterizә edir: (Çәki: 1)

iqtisadi mühit
siyasi hüquqi mühit
demoqrafik mühit
mәdәni mühit
elmi – texhiki mühit

Sual: Әhalinin sayında baş verәn artım müәssisәnin hәdәf bazarının tutumunun 1,5 dәfә
artımına sәbәb olmuşdur. Bu, marketinq mühitinin aşağıda qeyd edilәn amili hesabına
baş vermişdir: (Çәki: 1)

iqtisadi amil
qiymәt amili
mәhsulların satışı vә reklamı
mәdәni amil
demoqrafik amil

Sual: Ölkәdә uşaqların sayının artımı uşaqlar üçün qida mәhsulları istehsal edәn
müәssisәnin hәdәf bazarınin potensial tutumunun artımına sәbәb olmuşdur. Bu hal
marketinqin aşağıdakı amili hesabına baş vermişdir: (Çәki: 1)

istehlakçılar amili



demoqrafik amil
iqtisadi amil
elmi –texniki amil
siyasi – hüquqi amil

Sual: Dövlәt tәrәfindәn fundamental tәdqiqatlara ayrılan vәsaitlәr müәssisәlәrin
innovasiyalı inkişafını sürәtlәndirmişdir. Bu, marketinq mühitinin aşağıda qeyd edilәn
amili hesabına baş vermişdir: (Çәki: 1)

sosial amillәri
demoqrafik amillәri
iqtisadi amillәri
elmi – texniki amillәri
siyasi – hüquqi amillәri

Sual: Aşağıda göstәrilәnlәrdәn marketinq vasitәçilәrinә daxildir: (Çәki: 1)
mәhsulgöndәrәnlәr
marketinq tәdqiqatları tәşkilatları
kontakt auditoriyası
KİV
müştәrilәr

Sual: Marketinqin mikromühitindә biribirinә rәqib olan müәssisәlәrin sayının çoxalması
halında mәhsulların qiymәti: (Çәki: 1)

yüksәlә bilәr
dәyişmәz qalar
azala bilәr
bu amillә qiymәt arasında әlaqә yoxdur
bu amil qiymәtә tәsir etmir

Sual: Marketinqin mikromühitindә biribirinә rәqib olan müәssisәlәrin sayının azalması
halında mәhsulların qiymәti: (Çәki: 1)

yüksәlә bilәr
dәyişmәz qalar
azala bilәr
bu amillә qiymәt arasında әlaqә yoxdur
bu amil qiymәtә tәsir etmir
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Sual: Marketinq tәdqiqatlarının aparılmasının zәrurililiyi bu amillә әlaqәdardır: (Çәki: 1)
ölkә iqisadiyyatının inkişafı
qeyri müәyyәnlik sәviyyәsinin azaldılması
marketinq konsepsiyasının tәtbiqi
müәssisәnin fәaliyyәtinin planlaşdırılması
bazarda rәqiblәrin mövcudluğu

Sual: Satıcılar bazarında (Çәki: 1)
tәklifin hәcmi tәlәbin hәcminә bәrabәrdir
tәklifin hәcmi tәlәbin hәcmindәn çoxdur
tәklifin hәcmi tәlәbin hәcmindәn azdır
tәklif vә tәlәbin hәcmi stabildir
tәklif vә tәlәbin hәcmi qeyri stabildir

Sual: Alıcılar bazarında (Çәki: 1)
tәklifin hәcmi tәlәbin hәcminә bәrabәrdir
tәklifin hәcmi tәlәbin hәcmindәn çoxdur
tәklifin hәcmi tәlәbin hәcmindәn azdır
tәklif vә tәlәbin hәcmi stabildir
tәklif vә tәlәbin hәcmi qeyri stabildir

Sual: Satıclar bazarında bu müәssisәlәrin rәqabәti mövcudur (Çәki: 1)
yalnız dövlәt müәssisәlәrinin
yalnız inhisarçı müәssisәlәrin
yalnız özәl müәssisәlәrin
yalnız satıcı müәssisәlәrin
yalnız alıcı müәssisәlәrin

Sual: İnsanların hәyat tәrzindә baş verәn dәyişikliklәrin öyrәnilmәsi bu tәdqiqat tipinә
aiddir: (Çәki: 1)

kәşfiyyat tәdqiqatlarına
tәsviri tәdqiqatlara
kauzal tәdqiqalarta
gözlәnilmәz dәyişikliklәrlә bağlı tәdqiqatlara
intuitiv öncәgörmәlәrlә bağlı tәdqiqatlara

Sual: Marketinq tәdqiqatlarının nәticәlәrinә dair hesabatda әks olunmalıdır: (Çәki: 1)
marketinq konsepsiyasının mәzmunu
marketinqә aid anlayışlar
marketinq konsepsiyasının nәzәri әsasları
marketinq fәaliyyәtinә nәzarәt metodları
informasiyanın toplanması metodları



Sual: Müәssisәnin mikromühitinin tәdqiqinә sistemli yanaşmanın xarakterik cәhәti: (Çәki:
1)

mikromühiti formalaşdıran elementlәrin kompleks tәdqiqidir
mikromühiti formalaşdıran elementlәrin qarşılıqlı әlaqәlәrinin aşkarlanmasından vә

öyrәnilmәsidir
mikromühitin makromühitlә birgә tәdqiq etmәkdir
mikromühiti formalaşdıran elementlәri mәntiqi ardıcıllıqla öyrәnmәkdir
müәssisәni mikromühitdәn ayrılması tәrkib elementi kimi nәzәrdәn keçirmәkdir

Sual: Müәssisәnin marketinq xidmәtindәn әmәkdaşları Dövlәt Statistika Komitәsinin
mәlumatlarından istifadә etmәklә konkret növ mәhsul bazarının real tutumunu öyrәnmәk
istәyirlәr. Marketinq xidmәtindәn әmәkdaşların istifadә etdiyi informasiyalar bu tip
informasiyalara aiddir: (Çәki: 1)

ilkin informasiyaya
tәkrar informasiyaya
müәssisәnin hesabatlarından toplanmış informasiyaya
müşahidә әsasında toplanmış informasiyaya
sorğu metodu әsasında toplanmış informasiyaya

Sual: Marketinq tәdqiqatlarından seçmә metodunun tәtbiqini şәrtlәndirәn sәbәb: (Çәki:
1)

tәdqiqatın kompleksliliyi tәmin olunması
tәdqiqatın sistemliliyinin tәmin olunması
pul vәsaitlәrinә vә vaxta qәnaәt olunması
tәdqiqatın tamlığının tәmin olunması
tәdqiqatın müntәzәmliliyinin tәmin olunması

Sual: Bu amil marketinq informasiyaların xüsusiyyәtini әks etdirir: (Çәki: 1)
tәkrar informasiya olması
ilkin informasiya olması
xarici informasiya olması
müәssisәdaxili informasiya olması
informasiyanın obyektiv olması

Sual: Rәqiblәrin tәdqiqi prosesindә tәhlil edilir: (Çәki: 1)
bazarın mәhsul strukturu
mәhsulun qiymәtinin elastikliyi
strategiyaları
bazarın firma strukturu
marketinqin makromühiti mühiti

Sual: Marketinq tәdqiqatlarının aparılması üçün müxtәlif әdәbiyyatlardan informasiya
toplanması bu tәdqiqat tipinә aiddir: (Çәki: 1)

kabinet tәdqiqatlarına
kabinetdәn kәnar (sәhra) tәdqiqatlarına
kauzal tәdqiqatlara



elmi tәdqiqatlara
fundemental tәdqiqatlara

Sual: Marketinq tәdqiqatlarının aparılması üçün sorğu metodu ilә informasiya toplanması
bu tәdqiqat tipinә aiddir: (Çәki: 1)

kabinet tәdqiqatlarına
kabinetdәn kәnar (sәhra) tәdqiqatlarına
kauzal tәdqiqatlara
elmi tәdqiqatlara
fundemental tәdqiqatlara

Sual: Bazar tәdqiqinin bu növünә müxtәlif statistik әdәbiyyatların vә mәlumat
kitabçalarının öyrәnilmәsi aiddir: (Çәki: 1)

kabinet tәdqiqatlarına
әrazi tәdqiqatlarına
kauzal tәdqiqatlarına
elmi tәdqiqatlarına
kәşfiyyat tәdqiqatlarına

Sual: Marketinq informasiya sisteminin fәaliyyәtinin nәticәsi: (Çәki: 1)
müәssisәnin marketinq mühitinin vәziyyәti barәdә mәlumatlar bazası vә marketinq

tәdqiqatı hesabatları
ilkin vә tәkrar informasiya mәnbәlәri
modellәr vә metodlar bankı
planlaşdırma sistemi
müәssisәnin missiyası

Sual: F. Kotlerә görә marketinq informasiya sistemi (MİS): (Çәki: 1)
marketinqә dair qәrarların qәbulu üçün yaradılmış mәlumatlar bankının, bu

mәlumatların toplanmasını hәyata keçirәn mütәxәssislәr vә mәlumatların emalında
isttifadә edilәn avadanlıqların mәcmusudur

marketinq qәrarlarının qәbulu üçün zәruri olan aktual vә dәqiq informasiyanın
toplanması, tәsniflәşdirmәsi, tәhlili, qiymәtlәndirilmәsi vә yayımını hәyata keçirәn
mütәxәssislәrin, hәmçinin bu informasiyanın toplanmasının metodoloci üsullarının vә
bunun üçün lazım olan avadanlıqların mәcmusudur

marketinq qәrarlarının qәbulu üçün zәruri olan aktual vә dәqiq informasiyanın
toplanması, onun tәhlili, sistemlәşdirilmәsi vә qiymәtlәndirilmәsi prosesi, hәmçinin bu
informasiyanın toplanmasının metodoloci üsulları vә işlәnmәsindә istifadә olunan
avadanlıqların mәcmusudur

marketinq qәrarlarının qәbulu üçün zәruri olan aktual vә dәqiq informasiyanın
toplanması, onun tәhlili, sistemlәşdirilmәsi vә qiymәtlәndirilmәsi prosesi, hәmçinin bu
informasiyanın toplanmasının metodoloci üsulları vә işlәnmәsindә istifadә olunan
avadanlıqların mәcmusudur

marketinq qәrarlarının qәbulu üçün zәruri olan aktual vә dәqiq informasiyanın
toplanması, onun tәhlili, sistemlәşdirilmәsi vә mәlumatlar bankının yaradılması,
hәmçinin yaradılmış mәlumatlar bankı ilә dialoq sistemini tәmin edәn modellәr vә
tәlimatların mәcmusudur



marketinq qәrarlarının qәbulu üçün zәruri olan aktual vә dәqiq informasiyanın
toplanması, onun tәhlili, sistemlәşdirilmәsi vә qiymәtlәndirilmәsi, hәmçinin
informasiyanı özündә birlәşdirәn mәlumatlar bankının yaradılması prosesidir

Sual: Zondlaşdırma (kәşfiyyat) marketinq tәdqiqatının mәqsәdi: (Çәki: 1)
qapalı rejimdә işlәyәn müәssisәlәrin fәaliyyәti haqqında informasiya toplanması vә

onun fәaliyyәtinin qiymәtlәndirilmәsi
hökumәtin iqtisadi inkişafa dair proqramlarının tәhlili vә onların müәssisәnin

marketinq fәaliyyәtindә nәzәrә alınması
marketinq fәaliyyәtindә olan problemlәrin aşkar vә hәll edilmәsi
marketinq fәaliyyәtindә olan problemlәrin aşkar edilmәsi vә tәdqiqat

metodologiyasının hazırlanması üçün informasiyanın toplanması
öyrәnilәn hadisәlәr arasında sәbәbnәticә әlaqәlәrinin aşkar edilmәsi

Sual: Marketinq informasiya sisteminin formalaşdırılmasında mәqsәd: (Çәki: 1)
müәssisәnin fәaliyyәtinin qiymәtlәndirilmәsi vә ona nәzarәtin hәyta keçirilmәsi
marketinq fәaliyyәtinә dair informasiyanın obyektivliyinin qiymәtlәndirilmәsi
marketinq konsepsiyasının vә onun funksiyalarının realizasiyası
marketinq üzrә menecerlәrin informasiya ilә tәmin olunması
marketinq qәrarlarının qәbul edilmәsi üçün zәruri informasiya bazarsının

yaradılması

Sual: Marketinqin informasiya sisteminin effektli fәaliyyәti üçün aşağıdakıların olması
zәruridir: (Çәki: 1)

mükәmmәl idarәetmә strukturu
mükәmmәl idarәetmә strukturu vә informasiyanın tәhlili metodları
informasiyanın tәhlili metodları vә tәhlil üçün zәruri tәlimatların mövcudluğu
mükәmmәl nәzarәt vә planlaşdırma sistemi
informasiyanın toplanması vә işlәnmәsi sahәsindә tәcrübәsi olan mütәxәssislәr,

zәruri avadanlıq vә tәlimatlar

Sual: Nәticә amilinin sәbәb amilindәn asıllıq sәviyyәsini (dәrәcәsini) müәyyәnlәşdirmәk
üçün bu tәhlil metodundan istifadә edilir: (Çәki: 1)

sistemli tәhlildәn
kompleks tәhlilindәn
reqressiya tәhlilindәn
variasiya tәhlilindәn
qruplaşdırmadan
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Sual: Alıcılar bazarında bu müәssisәlәrin rәqabәti mövcudur (Çәki: 1)
yalnız dövlәt müәssisәlәrinin
yalnız inhisarçı müәssisәlәrin
yalnız özәl müәssisәlәrin
yalnız satıcı müәssisәlәrin
yalnız alıcı müәssisәlәrin

Sual: Bu bazar istehlakçıların (alıcıların) tipologiyasına görә bazarın formasıdır (Çәki: 1)
alıcılar bazarı
satıcılar bazarı
son istehlakçıları bazar
potensial bazar
hәdәf bazarı

Sual: Marketinq tәdqiqatları: (Çәki: 1)
intiusiyaya әsaslanmaqla marketinq fәaliyyәtinә dair idarәetmә qәrarların qәbulu

prosesidir
marketinq fәaliyyәtindә meydana çıxan problemlәr üzrә mәlumatların toplanması,

tәhlili vә tövsiyyәlәrin hazırlanması prosesidir
mövcud informasiyanın toplanması vә tәhlili, marketinq informasiya sisteminin

yaradılması prosesidir
mövcud informasiyanın toplanması vә tәhlilinә әsaslanmaqla mәhsulların

satınalınmasına dair idarәetmә qәrarların qәbulu prosesidir
marketinq informasiya sisteminin yaradılması prosesidir

Sual: Bu bazar istehlakçıların (alıcıların) tipologiyasına görә bazarın formasıdır (Çәki: 1)
alıcılar bazarı
satıcılar bazarı
vasitәçilәr bazarı
imkanlılar bazarı
sәriştәli imkanlılar bazarı

Sual: Kәşfiyyat tәdqiqtlarında (Çәki: 1)
problemә dair unformasiya toplanılır vә iqtisadi tәhlil aparılır
problemlә ona tәsir edәn amillәr arasındakı әlaqәnin sәviyyәsi öyrәnilir
problemlә ona tәsir edәn amillәr arasındakı әlaqәnin xarakteri öyrәnilir
problemin mahiyyәtinin dәqiqlәşdirilmәsi üçün hipotezlәr irәli sürülür
problemin hәllinә dair qәrar qәbul edilir vә tövsiyyәlәr hazırlanır

Sual: Tәsviri tәdqiqtlarda (Çәki: 1)
problemә dair informasiya toplanılır vә iqtisadi tәhlil aparılır
problemlә ona tәsir edәn amillәr arasındakı asılılığın sәviyyәsi öyrәnilir



problemlә ona tәsir edәn amillәr arasındakı әlaqәnin xarakteri vә ya dәyişmә meyli
öyrәnilir

problemin mahiyyәtinin dәqiqlәşdirilmәsi üçün hipotezlәr irәli sürülür
problemin hәllinә dair qәrar qәbul edilir vә tövsiyyәlәr hazırlanır

Sual: Kauzal tәdqiqatlarda: (Çәki: 1)
problemә dair unformasiya toplanılır vә iqtisadi tәhlil aparılır
problemlә ona tәsir edәn amillәr arasındakı asılılığın dәrәcәsi öyrәnilir
problemlә ona tәsir edәn amillәr arasındakı әlaqәnin xarakteri öyrәnilir
problemin mahiyyәtinin dәqiqlәşdirilmәsi üçün hipotezlәr irәli sürülür
problemin hәllinә dair qәrar qәbul edilir vә tövsiyyәlәr hazırlanır

Sual: Tәkrar informasiya: (Çәki: 1)
sorğular yolu ilә toplanan informasiyadır
müşahidә yolu ilә toplanan informasiyadır
müsahibә yolu ilә toplanan informasiyadır
Delfi metodu ilә toplanan informasiyadır
statistik mәnbәlәrdәn әldә olunan informasiyadır

Sual: İlkin informasiya: (Çәki: 1)
әdәbiyyatın öyrәnilmәsi yolu ilә toplanan informasiyadır
keyslәrin öyrәnilmәsi yolu ilә toplanan informasiyadır
statistik mәnbәlәrdәn әldә olunan informasiyadır
müәssisәnin hesabatlarından toplanan informasiyadır
müşahidәlәrin aparılması yolu ilә toplanan informasiyadır

Sual: Sorğuların aparılması yolu toplanan informasiya bu informasiya tipinә aiddir: (Çәki:
1)

müәssisәdaxili informasiya tipinә
tәkrar informasiya tipinә
nüfuzlu şәxslәrlә söhbәtlәr әsasında toplanan informasiya tipinә
ilkin informasiya tipinә
sindikativ informasiya tipinә

Sual: Müşahidә yolu toplanan informasiya bu informasiya tipinә aiddir: (Çәki: 1)
müәssisәdaxili informasiya tipinә
ilkin informasiya tipinә
nüfuzlu şәxslәrlә söhbәtlәr әsasında toplanan informasiya tipinә
sindikativ informasiya tipinә
xarici şlkәlәrin statistik nәşrlәrindәn әldә edilәn informasiya tipinә

Sual: Eksperiment yolu toplanan informasiya bu informasiya tipinә aiddir: (Çәki: 1)
müәssisәdaxili informasiya tipinә
ilkin informasiya tipinә
nüfuzlu şәxslәrlә söhbәtlәr әsasında toplanan informasiya tipinә



sindikativ informasiya tipinә
xarici şlkәlәrin statistik nәşrlәrindәn әldә edilәn informasiya tipinә

Sual: Fokusqrup metodu ilә toplanan informasiya bu informasiya tipinә aiddir: (Çәki: 1)
müәssisәdaxili informasiya tipinә
ilkin informasiya tipinә
nüfuzlu şәxslәrlә söhbәtlәr әsasında toplanan informasiya tipinә
sindikativ informasiya tipinә
xarici ölkәlәrin statistik nәşrlәrindәn әldә edilәn informasiya tipinә

Sual: İstehlakçı paneli metodu ilә toplanan informasiya bu informasiya tipinә aiddir:
(Çәki: 1)

müәssisәdaxili informasiya tipinә
ilkin informasiya tipinә
nüfuzlu şәxslәrlә söhbәtlәr әsasında toplanan informasiya tipinә
sindikativ informasiya tipinә
xarici şlkәlәrin statistik nәşrlәrindәn әldә edilәn informasiya tipinә

Sual: İmitasiya metodu ilә toplanan informasiya bu informasiya tipinә aiddir: (Çәki: 1)
müәssisәdaxili informasiya tipinә
ilkin informasiya tipinә
nüfuzlu şәxslәrlә söhbәtlәr әsasında toplanan informasiya tipinә
sindikativ informasiya tipinә
xarici şlkәlәrin statistik nәşrlәrindәn әldә edilәn informasiya tipinә

Sual: Delfi metodu ilә toplanan informasiya bu informasiya tipinә aiddir: (Çәki: 1)
müәssisәdaxili informasiya tipinә
ilkin informasiya tipinә
nüfuzlu şәxslәrlә söhbәtlәr әsasında toplanan informasiya tipinә
sindikativ informasiya tipinә
xarici şlkәlәrin statistik nәşrlәrindәn әldә edilәn informasiya tipinә

Sual: İnformasiyanın informatorla şәxsi әlaqә yaratmaqla toplanması informasiyanın
toplanmasının bu metoduna aiddir: (Çәki: 1)

Delfi metoduna
istehlakçı paneli metoduna
imitasiya metoduna
müşahidә metoduna
sorğu metoduna

Sual: İnformatorla şәxsi әlaqә yaratmadan toplanan informasiya informasiyanın
toplanmasının bu metoduna aiddir: (Çәki: 1)

istehlakçı paneli metoduna
imitasiya metoduna



müşahidә metoduna
sorğu metoduna
delfi metoduna

Sual: Marketinq informasiya sisteminin fәaliyyәti üçün resurs qismindә lazımdır: (Çәki: 1)
informasiyanın yığılması, işlәnmәsi, tәhlili, sistemlәşdirilmәsi vә saxlanması
müәssisәnin idarәedilmәsi üçün qәrarların qәbulu
marketinqin idarәedilmәsi üçün qәrarların qәbulu
müәssisәnin marketinq aktivlәri qiymәtlәndirilmәlidir
müәssisәnin mәqsәdlәri dәqiqlәşdirilmәlidir

Sual: Marketinq informasiya sisteminin fәaliyyәti üçün resurs qismindә lazımdır: (Çәki: 1)
informasiyaların yığılması vә işlәnmәsi vәrdişlәrinә malik ixtisaslı heyәt
mәqsәdlәrin iyerarxiyası
strategiyaların әlaqәlәndirilmәsi
müәssisәnin maliyyә potensialı
mәhsul çeşidi siyasәti

Sual: Mağazaya gәlәnlәr arasında alış edәnlәrin faizini müәyyәnlәşdirmәk lazımdır. Bu
zaman informasiyanın toplanmasının bu metodundan istifadә etmәk mәqsәdәuyğundur:
(Çәki: 1)

müşahidә
Delfi
eksperiment
fokusqrup
istehlakçı paneli

Sual: Dövrü mәtbuatın öyrәnilmәsi marketinq tәdqiqatlarının bu növünә aiddir: (Çәki: 1)
vaxtaşırı aparılan marketinq tәdqiqatlarına
daima aparılan marketinq tәdqiqatlarına
kabinet tәdqiqatlarına
kabinetdәn kәnar tәdqiqatlara
marketinq tәdqiqatlarına aid deyildir

Sual: Sorğular vә müşahidә marketinq tәdqiqatlarının bu növünә aiddir: (Çәki: 1)
vaxtaşırı aparılan marketinq tәdqiqatlarına
daima aparılan marketinq tәdqiqatlarına
kabinet tәdqiqatlarına
kabinetdәn kәnar tәdqiqatlara
marketinq tәdqiqatlarına aid deyildir
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Sual: Marketinq informasiya sisteminin layihәlәşdirilmәsinә nәdәn başlanır: (Çәki: 1)
әtraf mühitin öyrәnilmәsindәn
marketinq planının tәrtib olunmasından
marketinq fәaliyyәtinә dair qәrar qәbul edәn şәxslәrin informasiyaya tәlәbatlarının

dәqiqlәşdirilmәsindәn
informasiyanın toplanması metodlarının seçilmәsindәn
anketlәrin tәrtib edilmәsindәn

Sual: Marketinq tәdqiqatlarının aparılması üçün bu tәdqiqat metodundan istifadә edilir:
(Çәki: 1)

ümumi elmi metodlardan
müştәrәk tәhlil metodlardan
kompromis tәhlil metodlardan
tәdqiqatı aparan şәxslәrin intuisiyasından
şәbәkә metodundan

Sual: Marketinq tәdqiqatlarında istifadә edilәn bu metod ümumelmi metodlara aiddir:
(Çәki: 1)

xәtti proqnozlaşdırma metodu
sistemli tәhlil metodu
әks әlaqә metodu
işgüzar oyunlar
iqtisadistatistik metodlar

Sual: Marketinq tәdqiqatlarında istifadә edilәn analitik proqnozlaşdırma metodlarına aid
edilir: (Çәki: 1)

sistemli tәhlil metodu
situasiyalı tәhlil metodu
iqtisadiriyazi metodlar
SWOTanaliz
proqrammәqsәdli yanaşma metodu

Sual: Marketinq tәdqiqatlarında istifadә olunan başqa bilik sahәlәrindәn mәnimsәnilmiş
metodlara aid edilir: (Çәki: 1)

psixoloji metodlar
sistemli tәhlil metodu
kütlәvi xidmәt nәzәriyyәsi
әks әlaqә metodu
işgüzar oyunlar



Sual: Bu hal, marketinq fәaliyyәtindә meydana çıxan problemin әlamәtidir: (Çәki: 1)
yeni mәhsulun hazırlanması
mәhsulun modifikasiyası
müәssisәnin satışının vә bazar payının azalması
strategiyanın hazırlanması
inkişaf imkanlarının yaranması

Sual: Müәssisәnin marketinq xidmәtinin әmәkdaşları hәmin müәssisәnin mәhsulunu
daha intensiv alan «orta» alıcının profilini almaq istәyir. Bu, hansı tәdqiqat tipinә aiddir:
(Çәki: 1)

kauzal tәdqiqatlara
tәsviri tәdqiqatlara
kәşfiyyat tәdqiqatlarına
gözlәnilmәz dәyişikliklәrlә bağlı tәdqiqatlara
intuitiv öncәgörmәlәrlә bağlı tәdqiqatlara

Sual: Müәssisәnin marketinq xidmәtinin әmәkdaşları reklama çәkilәn xәrclәrin bir faiz
artması müqabilindә bazar payının neçә faiz artdığını dәqiqlәşdirmәk mәqsәdi ilә
tәdqiqat aparırlar. Bu taqiqat hansı tәdqiqat tipinә aiddir: (Çәki: 1)

tәsviri tәdqiqatlara
kauzal tәdqiqatlara
kәşfiyyat tәdqiqatlarına
gözlәnilmәz dәyişikliklәrlә bağlı tәdqiqatlara
intuitiv önjәgörmәlәrlә bağlı tәdqiqatlara

Sual: Müәssisәnin marketinq xidmәtinin әmәkdaşları mәhsula әsaslandırılmış qiymәt
müәyyәnlәşdirmәkdәn ötrü bazarın rәqabәt strukturunu öyrәnirlәr. Bu: (Çәki: 1)

kәşfiyyat tәdqiqatlarına aiddir
kauzal tәdqiqatlara aiddir
tәsviri tәdqiqatlara aiddir
intuitiv öncәgörmәlәrlә bağlı tәdqiqatlara aiddir
gözlәnilmәz dәyişikliklәrlә bağlı tәdqiqatlara aiddir

Sual: Müәssisәnin marketinq xidmәtinin әmәkdaşları mәhsulun qabının dәyişdirilmәsinin
satışın hәcminin nә qәdәr artıracağını öyrәnirlәr. Bu: (Çәki: 1)

tәsviri tәdqiqatlara aiddir
kauzal tәdqiqatlara aiddir
kәşfiyyat tәdqiqatlarına aiddir
gözlәnilmәz dәyişikliklәrlә bağlı tәdqiqatlara aiddir
panellәrin tәtbiqi vasitәsilә aparılan tәdqiqatlara aiddir

Sual: Marketinq informasiya sisteminin fәaliyyәt göstәrmәsi üçün nәlәr edilmәlidir: (Çәki:
1)

informasiyanın yığılması, işlәnmәsi, tәhlili, sistemlәşdirilmәsi vә saxlanması
müәssisәnin idarәedilmәsi üçün qәrarların qәbulu



marketinqin idarәedilmәsi üçün qәrarların qәbulu
müәssisәnin marketinq aktivlәri qiymәtlәndirilmәlidir
müәssisәnin mәqsәdlәri dәqiqlәşdirilmәlidir

Sual: Marketinq informasiyasının tәhlili sisteminә daxildir: (Çәki: 1)
mәlumatlar bazası
marketinq informasiya sistemi
modellәr vә metodlar bankı
daxili hesabat alt sistemi
xarici hesabat alt sistemi

Sual: Modellәr bankının tәyinatı: (Çәki: 1)
qarşılıqlı asılılığın aşkar edilmәsi üçün
informasiyanın gerçәkliyinin yoxlanması üçün
kommunikasiyanın tәşkili üçün
fәrdi satışın tәşkili üçün
mәhsulun konsepsiyasının hazırlanması üçün

Sual: Bir rayonda 50 vә daha artıq yaşlı qadınlar seçilmişdir. Bütün qadınlardan ay
әrzindә gündәlik olaraq hansı mağaza vә köşklәrә baş çәkdyini qeyd etmәyi
tapşırmışdılar. Bu, informasiyanın toplanmasının aşağıdakı metoduna aiddir: (Çәki: 1)

istehlakçı paneli
pәrakәndә tacirlәrin auditi
pәrakәndә tacirlәr paneli
çoxluqların bölüşmәsinin tәdqiqi
fokusqrup

Sual: Marketinqә dair informasiyanın toplanmasında istifadә edilmir: (Çәki: 1)
müşahidә vә sorğu metodları
eksperment vә fokusqrup metodları
imitasiya metodu
Delfi vә fokusqrup metodları
informasiyanın iqtisadi tәhlil metodu

Sual: Marketinq informasiya sisteminin digәr informasiya mәnbәlәrindәn fәrqi budur:
(Çәki: 1)

әlyetәrli olması
ucuz başa gәlmәsi
müәssisәnin mütәxәssislәri tәrәfindәn formalaşdırılması
strukturlaşdırılmış olması
müәssisәdәn kәnar informasiyaya әsaslanması
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Sual: Marketinq baxımından mәhsul: (Çәki: 1)
birbirinә uyğun gәlәn bütün nemәtlәrdir
bütün fiziki obyektlәrdir
tәlәbat ödәmә qabiliyyәtinә malik bütün nemәtlәrdir
yalnız fiziki formaya malik olmayan bütün nemәtlәrdir
yalnız fiziki formaya malik olan bütün nemәtlәrdir

Sual: Mәhsul nomenklaturası: (Çәki: 1)
mәhsulların müxtәlif növlülüyünü xarakterizә edir;
müәssisә tәrәfindәn bazara tәklif edilәn bütün növ mәhsulların mәcmusudur;
mәhsulun istehlak xüsusiyyәtlәrini әks etdirir;
mәhsulun marka adını ifadә edir;
onun xarici tәrtibatının müxtәlifliyini әks etdirir

Sual: Mәhsul nomenklaturasının dәrinliyi (Çәki: 1)
yeni növtipölçülü mәhsulların sayıdır
mәhsulların çeşid müxtәlifliyidir
mәhsullara yeni marka adlarının verilmәsidir
müәssisәnin bazara tәklif etdiyi mәhsul çeşidlәrinin sayıdır
mәhsul çeşidinә daxil olan müxtәlif növlәrinin, modellәrinin orta sayıdır

Sual: Mәhsul çeşidinin genişliyi (Çәki: 1)
yeni mәhsulların istehsalının tәşkilidir
mәhsul çeşidi qruplarının sayıdır
yeni növtipölçülü mәhsulların sayıdır
mәhsulların modifikasiya edilmәsidir
mәhsulların keyfiyyәt parametrlәrinin yüksәldilmәsidir

Sual: Mәhsul çeşidinin dәrinliyi: (Çәki: 1)
yeni mәhsulların istehsalının tәşkilidir
mәhsul çeşidinin yeni mәhsul qrupları hesabına artırılmasıdır
hәr hansı bir mәhsul çeşidinә daxil olan mәhsulların sayıdır
mәhsulların modifikasiya edilmәsidir
mәhsulların keyfiyyәt parametrlәrinin yüksәldilmәsidir

Sual: Mәhsul nomenklaturasının genişliyi: (Çәki: 1)
müәssisә tәrәfindәn istehsal edilәn bütün mәhsul kateqoriyalarının sayıdır



mәhsullara yeni marka adlarının veirilmәsidir
müәssisәnin bazara tәklif etdiyi mәhsul növlәrinin, modellәrinin ümumi sayıdır
mәhsul çeşidinә daxil olan müxtәlif növlәrinin, modellәrinin orta sayıdır
әvәzediçi mәhsulların ümumi sayıdır

Sual: Yük avtomobillәri istehsal edәn müәssisә bazara kiçik tonajlı avtomobillәrlә yanaşı
iri tonajlı avtomobillәr dә tәklif etmәyә başlamışdır. Bu halda müәssisә mәhsul çeşidinin
genişlәndirilmәsinin bu formasından istifadә etmişdir: (Çәki: 1)

aşağıdan yuxrıya genişlәndirilmә
yuxarıdan aşağıya genişlәndirilmә
hәr iki istiqamәtdә genişlәndirilmә
üfiqi istiqamәtdә genişlәndirilmә
şaquli istiqamәtdә genişlәndirilmә

Sual: Kiçik tonajlı yük avtomobillәri istehsal edәn müәssisә bu avtomobillәrlә yanaşı iri
tonajlı avtomobillәr vә kiçik motosikllәrin istehsalına başlamaqla özünün mәhsul
çeşidinin genilәndirilmәsinә dair qәbul etmişdir. Bu halda müәssisә mәhsul çeşidinin
genilәndirilmәsinin bu formasından istifadә etmişdir: (Çәki: 1)

aşağıdan yuxrıya genişlәndirilmә
yuxarıdan aşağıya genişlәndirilmә
hәr iki istiqamәtdә genişlәndirilmә
üfiqi istiqamәtdә genişlәndirilmә
şaquli istiqamәtdә genişlәndirilmә

Sual: Maddi mәhsullardan fәrqli olaraq xidmәtlәr: (Çәki: 1)
tәlәbat ödәmә qabiliyyәtinә malikdir
problem hәll etmә qabiliyyәtinә malikdir
duyulmazdır
istehsal tәyinatlıdır
istehlak tәyinatlıdır

Sual: Maddi mәhsullardan fәrqli olaraq xidmәtlәr: (Çәki: 1)
tәlәbat ödәmә qabiliyyәtinә malikdir
problem hәll etmә qabiliyyәtinә malikdir
faydalılığa malikdir
mәnbәyindәn ayrılmazdır
istehlak tәyinatlıdır

Sual: Bu, xidmәtin xüsusiyyәtlәrinә aid deyilir: (Çәki: 1)
nәqledilmәzliyi
saxlana bilinmәzliyi
keyfiyyәtin qeyristabilliyi
sahib olmağın mümkünsüzliyi
pәrakәndә ticarәt şәbәkәsi vasitәsi ilә yayımı



Sual: “Roliks” qol saatları bu mәhsul tipinә aiddir: (Çәki: 1)
gündәlik tәlәbat mәhsullarına
ilkin seçim mәhsullarına
xüsusi tәlәbat mәhsullarına
qısamüddәt istifadә olunan mәhsullara
әvәzedici mәhsullara

Sual: Eyni mәhsul çeşidinә daxil olan mәhsullar arasındakı rәqabәt: (Çәki: 1)
oxşar mәhsulların rәqabәtidir
funksional rәqabәtidir
növ rәqabәtidir
olqopolik rәqabәtidir
inhisarçı rәqabәtidir

Sual: Hava nәqliyyatı ilә avtomobil nәqliyyatı arasındakı rәqabәt: (Çәki: 1)
oxşar mәhsulların rәqabәtidir
funksional rәqabәtidir
növ rәqabәtidir
oliqopolik rәqabәtidir
inhisarçı rәqabәtidir

Sual: Yeni mәhsulun yaradılmasına bu mәrhәlәdәn başlanır: (Çәki: 1)
satışın hәcminin tәhlilindәn
mәhsulun yaradılmasından
ideyanın verilmәsindәn
mәhsulun konsepsiyasının yaradılmasından
ideyanın seçilmәsihdәn

Sual: Keyfiyyәtin yüksәldilmәsi әsasında mәhsulun modifikasiyası bu halda
mәqsәdәuyğundur: (Çәki: 1)

mәhsulun keyfiyyәtini yüksәldilmәsini tәmin edәn texnologiyanın olması zamanı
yalnız ETTKİnin aparılması üçün resursların olması zamanı
marketinq tәdqiqatı nәticәlәrini әldә edәndәn sonra
yalnız maliyyә resursları cәlb edildiyi halda
modifikasiya istehlakçı tәrәfindәn yenilik kimi qәbul edildiyi halda

Sual: Mәhsulun hәyat dövranı: (Çәki: 1)
mәhsulun istehsal müddәtidir
mәhsulun istehsalçıdan istehlakçıya çatdırılması müddәtidir
mәhsulun bazarda olma müddәtidir
mәhsulun saxlanılma müddәtidir
mәhsulun sifariş edilmә müddәtidir

Sual: Bu, mәhsulun hәyat dövranının mәrhәlәlәrinә aid deyildir: (Çәki: 1)
hazırlanma



artım
stabillik
bazara çıxarılma
böhran

Sual: Mәhsulun hәyat dövranının bu mәrhәlәsindә müәssisә ziyanla işlәyir (Çәki: 1)
sınaq satışı mәrhәlәsindә
bazara çıxma mәrhәlәsindәdir
artım mәrhәlәsindәdir
stabilik mәhәlәsindә
böhran mәrhәlәsindәdir

Sual: Ticarәt markası: (Çәki: 1)
istehsalçının mәhsulunun identifikasiyası üçün istifadә olunan vә tәlәffüz edilә bilәn

ad vә sözlәr vә ya onların mәcmusudur
istehsalçının mәhsulunun identifikasiyası üçün istifadә olunan simvol, işarә, ad vә

sözlәr vә ya onların mәcmusudur
müәyyәn edilmiş qaydada qeydiyyatdan keçmiş, hüquqla müdafiә edilәn vә

sahibinin ona müstәsna hüququ olduğu ticarәt markasıdır
istehsalçının mәhsulunun identifikasiyası üçün istifadә olunan vә tanına bilәn, lakin

tәlәffüz edilә bilmıyәn ticarәt markası hissәsidir
ticarәt markasının dәyәridir, pulla ifadәsidir

Sual: Marka adı: (Çәki: 1)
istehsalçının mәhsulunun identifikasiyası üçün istifadә olunan vә tәlәffüz edilә bilәn

ad vә sözlәr vә ya onların mәcmusudur
istehsalçının mәhsulunun identifikasiyası üçün istifadә olunan simvol, işarә, ad vә

sözlәr vә ya onların mәcmusudur
müәyyәn edilmiş qaydada qeydiyyatdan keçmiş, hüquqla müdafiә edilәn vә

sahibinin ona müstәsna hüququ olduğu ticarәt markasıdır
istehsalçının mәhsulunun identifikasiyası üçün istifadә olunan vә tanına bilәn, lakin

tәlәffüz edilә bilmıyәn ticarәt markası hissәsidir
ticarәt markasının dәyәridir, pulla ifadәsidir

Sual: Marka emblemi: (Çәki: 1)
istehsalçının mәhsulunun identifikasiyası üçün istifadә olunan vә tәlәffüz edilә bilәn

ad vә sözlәr vә ya onların mәcmusudur
istehsalçının mәhsulunun identifikasiyası üçün istifadә olunan simvol, işarә, ad vә

sözlәr vә ya onların mәcmusudur
müәyyәn edilmiş qaydada qeydiyyatdan keçmiş, hüquqla müdafiә edilәn vә

sahibinin ona müstәsna hüququ olduğu ticarәt markasıdır
istehsalçının mәhsulunun identifikasiyası üçün istifadә olunan vә tanına bilәn, lakin

tәlәffüz edilә bilmıyәn ticarәt markası hissәsidir
ticarәt markasının dәyәridir, pulla ifadәsidir

Sual: Ticarәt nişanı: (Çәki: 1)



istehsalçının mәhsulunun identifikasiyası üçün istifadә olunan vә tәlәffüz edilә bilәn
ad vә sözlәr vә ya onların mәcmusudur

istehsalçının mәhsulunun identifikasiyası üçün istifadә olunan simvol, işarә, ad vә
sözlәr vә ya onların mәcmusudur

müәyyәn edilmiş qaydada qeydiyyatdan keçmiş, hüquqla müdafiә edilәn vә
sahibinin ona müstәsna hüququ olduğu ticarәt markasıdır

istehsalçının mәhsulunun identifikasiyası üçün istifadә olunan vә tanına bilәn, lakin
tәlәffüz edilә bilmıyәn ticarәt markası hissәsidir

ticarәt markasının dәyәridir, pulla ifadәsidir

Sual: Marka kapitalı: (Çәki: 1)
istehsalçının mәhsulunun identifikasiyası üçün istifadә olunan vә tәlәffüz edilә bilәn

ad vә sözlәr vә ya onların mәcmusudur
istehsalçının mәhsulunun identifikasiyası üçün istifadә olunan simvol, işarә, ad vә

sözlәr vә ya onların mәcmusudur
müәyyәn edilmiş qaydada qeydiyyatdan keçmiş, hüquqla müdafiә edilәn vә

sahibinin ona müstәsna hüququ olduğu ticarәt markasıdır
istehsalçının mәhsulunun identifikasiyası üçün istifadә olunan vә tanına bilәn, lakin

tәlәffüz edilә bilmıyәn ticarәt markası hissәsidir
ticarәt markasının dәyәridir, pulla ifadәsidir

Sual: Real mәhsul: (Çәki: 1)
bazara çıxarılan bütün maddi nemәtlәrdir
konkret parametrlәrә vә xüsusiyyәtlәrә malik olan mәzmunca mәhsuldur
öz xüsusiyyәtlәrinә görә başqa mәhsullardan fәrqilәnәn mәhsullardır
istehlakçının tәlәbatını ödәyәn vә ya onun problemini hәll etmәyә imkan verәn

mәhsullardır
orjinal mәhsullardır

Sual: Yeni mәhsula hansı mәhsullar aid edilmir (Çәki: 1)
mövcud bazarlar üçün istehsal edilәn mövcud mәhsullar
hәm müәssisә tәrәfindәn ilk dәfә istehsal edilәn, hәm dә bazara ilk dәfә çıxarılan

mәhsullar
müәssisә tәrәfindәn ilk dәfә istehsal edilәn bütün mәhsullar
mövcud bazarlara yeni çıxarılan mәhsullar
yeni bazarlara çıxarılan mövcud mәhsullar

Sual: Marketinq baxımından mәhsulun rәqabәt qabiliyyәtliliyi: (Çәki: 1)
konkret zaman kәsiyindә konkret regionda әn yüksәk keyfiyyәtli olmasıdır
qiymәtin aşağı olmasıdır;
konkret zaman kәsiyindә konkret regionda mәhsulun eyni növdәn (eyni qәbildәn)

olan mәhsullara nisbәtәn özünü daha effektlә «sata bilmә» qabiliyyәtidir;
konkret zaman kәsiyindә konkret regionda satışın hәcminin vә bazar payının

artmasıdır;
mәhsulun yüksәk keyfiyyәtә malik olması qabiliyyәtidir;



Sual: Yeni mәhsulun hazırlanmasına hansı mәrhәlәdәn başlanılır: (Çәki: 1)
mәhsulun eskizlәrinin vә çertyojlarının hazırlanmasından;
mәhsulun sınaq nümunәlәrinin hazırlanmasından;
mәhsulun yaradılmasına dair ideyanın verilmәsindәn;
istehsal güclәrinin mövcudluğunun tәhlilindәn;
mәhsulun istehsal üçün zәruri olan material resurslarının әldә edilmәsi imkanlarının

tәhlilindәn;

Sual: Yeni mәhsulun hazırlanmasını bu halda hәyata keçirmәk daha mәqsәdәuyğundur:
(Çәki: 1)

mәhsul patentlәşdirildikdә
kәnardan lizensiya alındıqda
müәssisәnin sәrbәst istehsal gücü olduqda
xarici firmalarla әmәkdaşlıq mümkün olduqda
bu, müәssisәnin mәqsәdi vә resursların mövcudluğundan asılı olaraq müәyyәn

edilir;

Sual: Mәhsul çeşidi: (Çәki: 1)
müәyyәn mәhsul kateqoriyasına daxil olan vә eyni bir mәhsul markası ilә buraxılan

mәhsulların mәcmusudur;
mәhsul nomenklaturasından daha geniş anlayışdır vә müәssisә tәrәfindәn istehsal

edilәn bütün mәhsulları әhatә edir;
mәhsulun istehlak xüsusiyyәtlәrini әks etdirir;
mәhsulun müxtәlif növlülüyünü ifadә edir;
mәhsul çeşidi anlayışından istifadә edilmir

Sual: «Fәrdi marka» strategiyasının üstünlüyü (Çәki: 1)
markasının şöhrәtinin saxlanması vә qorunmasına çәkilәn xәrclәrin sәviyyәsinin

aşağı olmasıdır
mәhsulun yüksәk keyfiyyәtliliyini tәmin etmәsidir
konkret çeşid vahidinin uğursuzluğunun digәr çeşid vahidlәrinin bazar mövqeyinә

tәsir etmәmәsidir
hәr bir çeşidin bazara yeridilmәsi ilә әlaqәdar olan xәrclәrin sәviyyәsinin aşağı

olmasıdır
markaya ad verilmәsi prosesinin sadәliyidir

Sual: «Fәrdi marka» strategiyasının çatışmazlığı (Çәki: 1)
markasının şöhrәtinin saxlanması vә qorunmasına çәkilәn xәrclәrin sәviyyәsinin

yüksәk olmasıdır
mәhsulun yüksәk keyfiyyәtliliyini tәmin etmәmәsidir
konkret mәhsul çeşidinin uğursuzluğunun digәr çeşidlәrin bazar mövqeyinә tәsir

etmәsidir
hәr bir çeşid vahidinin bazara irәlilәdilmәsi xәrclәrinin sәviyyәsinin yüksәk olmasıdır
markaya ad verilmәsi prosesinin mürәkkәbliyidir

Sual: «Ümumi marka» strategiyasının üstünlüyü (Çәki: 1)



markasının şöhrәtinin saxlanması vә qorunmasına çәkilәn xәrclәrin sәviyyәsinin
yüksәk olmasıdır

mәhsulun yüksәk keyfiyyәtliliyini tәmin etmәsidir
konkret mәhsul çeşidinin uğursuzluğunun digәr çeşidlәrin bazar mövqeyinә tәsir

etmәmәsidir
hәr bir çeşidin bazara yeridilmәsi ilә әlaqәdar olan xәrclәrin sәviyyәsinin aşağı

olmasıdır
markaya ad verilmәsi prosesinin sadәliyidir

Sual: «Ümumi marka» strategiyasının çatışmazlığı (Çәki: 1)
markasının şöhrәtinin saxlanması vә qorunmasına çәkilәn xәrclәrin sәviyyәsinin

yüksәk olmasıdır
mәhsulun yüksәk keyfiyyәtliliyini tәmin etmәmәsidir
konkret mәhsul çeşidinin uğursuzluğunun digәr çeşidlәrin mövqeyinә tәsir etmәsidir
hәr bir çeşidin bazara yeridilmәsi xәrclәrinin sәviyyәsinin aşağı olmasıdır
markaya ad verilmәsi prosesinin mürәkkәbliyidir

Sual: Yeni mәhsulun hazırlanması hansı mәrhәlәlәri әhatә edir (Çәki: 1)
ideyanın verilmәsi (yaranması), ideyanın seçilmәsi, qәbul edilmiş ideyaların

yoxlanması, iqtisadi tәhlil, mәhsulun hazırlanması, reklam fәaliyyәtinin tәhlili, sınaq
satışı

mәhsulun yaranması ideyasının seçilmәsi, qәbul edilmiş ideyaların yoxlanması,
iqtisadi tәhlil, mәhsulun hazırlanması, sınaq satışı, kommersiya realizasiyası

ideyanın verilmәsi (yaranması), ideyanın seçilmәsi, qәbul edilmiş ideyaların
yoxlanması, iqtisadi tәhlil, mәhsulun hazırlanması, mәhsulun mövqelәşdirilmәsi,
reklam fәaliyyәtinin tәhlili, sınaq satışı

ideyanın verilmәsi (yaranması), ideyanın seçilmәsi, qәbul edilmiş ideyaların
yoxlanması, iqtisadi tәhlil, mәhsulun hazırlanması, sınaq satışı, kommersiya
realizasiyası

ideyanın verilmәsi (yaranması), ideyanın seçilmәsi, qәbul edilmiş ideyaların
yoxlanması, iqtisadi tәhlil, mәhsulun hazırlanması, mәhsulun mövqelәşdirilmәsi, sınaq
satışı, kommersiya realizasiyası

Sual: Mәhsulun hәyat dövranının hansı mәrhәlәsindә müәssisә daha çox mәnfәәt әldә
edir (Çәki: 1)

bazara çıxma mәrhәlәsindә
sınaq satışı mәrhәlәsindә
artım mәrhәlәsindә
stabilik mәhәlәsindә
böhran mәrhәlәsindә

Sual: Ticarәt nişanı: (Çәki: 1)
hüquqi müdafiәsi tәmin olunmuş marka vә ya onun hissәsidir;
patentlәşdirilmiş marka adıdır;
ticarәt markasıdır;
marka adıdır;
ticarәt markasında istifadә edilәn simvollardır



BÖLMӘ: 0402
Ad 0402

Suallardan 23

Maksimal faiz 23

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 2 %

Sual: İstehlakçının hәr hansı bir problemini hәll etmәk qabiliyyәtinә malik olan mәhsul:
(Çәki: 1)

mәzmunca mәhsuldur
real mәhsuldur
güclәndirilmiş mәhsuldur
birbirini tamamlayan mәhsullardır
rәqib mәhsullardır

Sual: Fәrqlәndirici xüsusiyyәtlәrә (keyfiyәtә, dizayna, marka adına vә s.) malik olan
mәhsul: (Çәki: 1)

mәzmunca mәhsuldur
real mәhsuldur
güclәndirilmiş mәhsuldur
birbirini tamamlayan mәhsullardır
rәqib mәhsullardır

Sual: Satışsonrası servis xidmәti ilә müşayәt olunan mәhsul: (Çәki: 1)
mәzmunca mәhsuldur
real mәhsuldur
güclәndirilmiş mәhsuldur
birbirini tamamlayan mәhsullardır
rәqib mәhsullardır

Sual: Eyni tәlәbatları ödәmәk üçün nәzәrdә tutulan qohum, oxşar mәhsulların mәcmusu:
(Çәki: 1)

mәhsul kateqoriyasıdır
mәhsul çeşididir
mәhsul nomenklaturasıdır
mәhsul növüdür
güclәndirilmiş mәhsuldur

Sual: Eyni bir mәhsul kateqoriyasına daxil olan vә fәrqlәndirici istehlak xüsusiyyәtlәrinә
(ölçüyә, modelә, rәngә vә s.) malik mәhsulların mәcmusu: (Çәki: 1)

mәhsul kateqoriyasıdır
mәhsul çeşididir



mәhsul nomenklaturasıdır
mәhsul növüdür
güclәndirilmiş mәhsuldur

Sual: Müәssisә tәrәfindәn bazara tәklif olunan bütün mәhsulların mәcmusu: (Çәki: 1)
mәhsul kateqoriyasıdır
mәhsul çeşididir
mәhsul nomenklaturasıdır
mәhsul növüdür
güclәndirilmiş mәhsuldur

Sual: Eyni bir mәhsul çeşidinә daxil olan, lakin fәrqlәndirici istehlak xüsusiyyәtlәrinә
(ölçüyә, modelә, rәngә, qiymәtә vә s.) malik olan mәhsul: (Çәki: 1)

mәhsul kateqoriyasıdır
mәhsul çeşididir
mәhsul nomenklaturasıdır
mәhsul növüdür
güclәndirilmiş mәhsuldur

Sual: A müәssisәsi әtriyyat, diş pastası, dodaq pomadası, şampun vә üz kremi istehsal
edir. Bu müәssisәnin mәhsul çeşidinin genişliyi: (Çәki: 1)

2yә bәrabәrdir
3ә bәrabәrdir
4ә bәrabәrdir
5ә bәrabәrdir
6ya bәrabәrdir

Sual: Neft maşınqayırma zavodu mancanaq dәzgahları, fontan armaturları, monifold
blokarı, ştanqlı quyu nasoskarı, qazma maşınları, qazma nasoslarının monifoldları vә
atqıya qarşı avadanlıq istehsal edir. Bu müәssisәnin mәhsul çeşidinin genişliyi: (Çәki: 1)

3ә bәrabәrdir
4ә bәrabәrdir
5ә bәrabәrdir
6ya bәrabәrdir
7yә bәrabәrdir

Sual: Müәssisә “Kredo”, “Dizintars21”, “Biotonik”, “3 plyus”, “Kort” vә ”Nivea” adlı
kremlәr istehsal edir. Bu müәssisәnin mәhsul çeşidinin genişliyidir: (Çәki: 1)

3ә bәrabәrdir
4ә bәrabәrdir
6ya bәrabәrdir
7yә bәrabәrdir
5ә bәrabәrdir

Sual: Müәssisә “Miss Riqa”, “3 plyus”, “Kredo”, “Şarm” vә “Dizintars21” adlı dodaq



pomadası istehsal edir. Bu müәssisәnin mәhsul çeşidinin genişliyi: (Çәki: 1)
3ә bәrabәrdir
4ә bәrabәrdir
5ә bәrabәrdir
6ya bәrabәrdir
7yә bәrabәrdir

Sual: Müәssisәnin mәhsul nomenklaturasının dәrinliyi: (Çәki: 1)
müәssisә tәrәfindәn istehsal edilәn bütün mәhsul kateqoriyalarının sayıdır
müәssisә tәrәfindәn istehsal edilәn bütün mәhsul növlәrinin ümumi sayıdır
mәhsul çeşidinә daxil olan müxtәlif növlәrinin, modellәrinin orta sayıdır
birbirini tamamlayan mәhsuların orta sayıdır
әvәzediçi mәhsulların ümumi sayıdır

Sual: Minik avtomobillәri istehsalçısı olan müәssisә bu avtomobillәrlә yanaşı kiçik
moto¬sikl¬lәrin istehsalına başlamaqla özünün mәhsul çeşidinin genilәndirilmәsinә dair
qәrar qәbul etmişdir. Bu halda müәssisә mәhsul çeşidinin genişlәndirilmәsinin bu
formasından istifadә etmişdir: (Çәki: 1)

aşağıdan yuxrıya genişlәndirilmә
yuxarıdan aşağıya genişlәndirilmә
hәr iki istiqamәtdә genişlәndirilmә
üfiqi istiqamәtdә genişlәndirilmә
şaquli istiqamәtdә genişlәndirilmә

Sual: Metal emalı zavodunda istismar edilәn torna dәzgahı bu mәhsul tipinә aiddir:
(Çәki: 1)

kömәkçi avadanlıqlara
әsas avadanlıqlara
xüsusi tәlәbat mәhsullarına
dәstlәşdirici avadanlıqlara
istehlak mәhsullarına

Sual: Nәqliyyat müәssisәsindә istismar edilәn torna dәzgahı bu mәhsul tipinә aiddir:
(Çәki: 1)

kömәkçi avadanlıqlara
әsas avadanlıqlara
xüsusi tәlәbat mәhsullarına
dәstlәşdirici avadanlıqlara
istehlak mәhsullarına

Sual: Mәhsulun satışının hәcminin artım tempinin yüksәk, satışının hәcminin artım tempi
ilә müqayisәdә irәlilәdilmә xәrclәrinin artım tempinin az olması mәhsulun hәyat
dövranının bu mәrhәlәsi üçün xarakterikdir: (Çәki: 1)

hazırlanma mәrhәlәsi
bazara çıxma mәrhәlәsi
artım mәrhәlәsi



yetkinlik mәrhәlәsi
böhran mәrhәlәsi

Sual: Mәhsulun satışının vә mәnfәәtin hәcminin artımında stabilliyin yaranması
mәhsulun hәyat dövranının bu mәrhәlәsi üçün xarakterikdir: (Çәki: 1)

hazırlanma mәrhәlәsi
bazara çıxma mәrhәlәsi
artım mәrhәlәsi
yetkinlik mәrhәlәsi
böhran mәrhәlәsi

Sual: Mәhsulun satışının vә mәnfәәtin hәcminin azalması mәhsulun hәyat dövranının bu
mәrhәlәsi üçün xarakterikdir: (Çәki: 1)

hazırlanma mәrhәlәsi
bazara çıxma mәrhәlәsi
artım mәrhәlәsi
yetkinlik mәrhәlәsi
böhran mәrhәlәsi

Sual: Bazara genişmiqyaslı daxilolma strategiyasından әsasәn mәhsulun hәyat
dövranının bu mәrhәlәsindә istifadә olunur: (Çәki: 1)

hazırlanma mәrhәlәsindә
bazara çıxma mәrhәlәsindә
artım mәrhәlәsindә
yetkinlik mәrhәlәsindә
böhran mәrhәlәsindә

Sual: Bazarın genişlәndirilmәsi vә mәhsulların modifikasiyası strategiyasından әsasәn
mәhsulun hәyat dövranının bu mәrhәlәsindә istifadә olunur: (Çәki: 1)

hazırlanma mәrhәlәsindә
bazara çıxma mәrhәlәsindә
artım mәrhәlәsindә
yetkinlik mәrhәlәsindә
böhran mәrhәlәsindә

Sual: Diversifikasiya vә mәhsulun özәlliklәrinin tәkmillәşdirilmәsi strategiyasından
әsasәn mәhsulun hәyat dövranının bu mәrhәlәsindә istifadә olunur: (Çәki: 1)

hazırlanma mәrhәlәsindә
bazara çıxma mәrhәlәsindә
artım mәrhәlәsindә
yetkinlik mәrhәlәsindә
böhran mәrhәlәsindә

Sual: Biçim vә satışın hәvәslәndirilmәsi xәrclәrinin azaldılması strategiyasından



mәhsulun hәyat dövranının bu mәrhәlәsindә istifadә olunur: (Çәki: 1)
hazırlanma mәrhәlәsindә
bazara çıxma mәrhәlәsindә
artım mәrhәlәsindә
yetkinlik mәrhәlәsindә
böhran mәrhәlәsindә

Sual: Mәhsulun konsepsiyası yeni mәhsulun yaradılması prosesinin bu mәrhәlәsindә
hazırlanır: (Çәki: 1)

ideyaların verilmәsi mәrhәlәsindә
verilmiş ideyaların seçilmәsi mәrhәlәsindә
verilmiş ideyaların yoxlanılması mәrhәlәsindә
iqtisadi tәhlil mәrhәlәsindә
mәhsulun hazırlanması mәrhәlәsindә

BÖLMӘ: 0501
Ad 0501

Suallardan 26

Maksimal faiz 26

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 3 %

Sual: Mәhsulların bölüşdürülmәsi vә satışının mәqsәdi: (Çәki: 1)
mәhsulların bazara irәlilәdilmәsinin tәmin edilmәsidir
mәhsulların nәql edilmәsinin tәşkil edilmәsidir
tәlәb olunan mәhsulun lazımi yerdә vә lazım olan vaxtda alıcıya çatdırılmasıdır
tәlәb olunan mәhsulun müәyyәn olunmuş standartlara uyğun saxlanılmasının tәmin

edilmәsidir
tәlәb olunan mәhsulun topdansatışının tәşkil edilmәsidir

Sual: Mәhsulların satışı: (Çәki: 1)
mәhsulların istehsalçıdan istehlakçı vә vasitәçilәrә çatdırılmasında iştrak edәn

müәssisә vә tәşkilatların mәcmusudur
mәhsulların istehsalçıdan istehlakçı vә vasitәçilәrә çatdırılmasında iştrak edәn

nәqliyyat tәşkilatların mәcmusudur
mәhsulların alqısatqısının hәyata keçirilmәsi ilә әlaqәdar olan әmәliyyatların tәşkil

edilmәsidir
mәhsulların yerdәyişmәsi (hәrәkәti) zamanı yerinә yetirilın bütün әmәliyyatların

mәcmusudur
mәhsulların bazara irәlilәdilmәsindә iştrak edәn müәssisә vә tәşkilatların

mәcmusudur

Sual: Mәhsulların bölüşdürülmәsi: (Çәki: 1)



mәhsulların istehsalçıdan istehlakçılara vә vasitәçilәrә çatdırılmasında iştrak edәn
bütün müәssisә vә tәşkilatların mәcmusudur

mәhsulların istehsalçıdan son istehlakçı vә vasitәçilәrә çatdırılmasında iştrak edәn
nәqliyyat tәşkilatların mәcmusudur

mәhsulların alqısatqısının hәyata keçirilmәsi ilә әlaqıdar olan әmәliyyatların tәşkil
edilmәsidir

mәhsulların yerdәyişmәsi (hәrәkәti) zamanı yerinә yetirilın bütün әmәliyyatların
mәcmusudur

mәhsulların bazara irәlilәdilmәsindә iştrak edәn müәssisә vә tәşkilatların
mәcmusudur

Sual: Mәhsulun fiziki bölüşdürülmәsi: (Çәki: 1)
mәhsulların istehsalçıdan istehlakçılara vә vasitәçilәrә çatdırılmasında iştrak edәn

bütün müәssisә vә tәşkilatların mәcmusudur
mәhsulların istehsalçıdan son istehlakçı vә vasitәçilәrә çatdırılmasında iştrak edәn

nәqliyyat tәşkilatların mәcmusudur
mәhsulların alqısatqısının hәyata keçirilmәsi ilә әlaqıdar olan әmәliyyatların tәşkil

edilmәsidir
mәhsulların yerdәyişmәsi (hәrәkәti) zamanı yerinә yetirilәn bütün әmәliyyatların

mәcmusudur
mәhsulların bazara irәlilәdilmәsindә iştrak edәn bütün müәssisә vә tәşkilatların

mәcmusudur

Sual: Marketinqin bu funksiyası mәkan, zaman vә sahibolma faydalılığı yaradır: (Çәki: 1)
mәhsulların bazara irәlilәdilmәsi
marketinq kommunikasiyası
tәlәbin formalaşdırılmasә vә stimullaşdırılması
mәhsulların satışı vә bölüşdürülmәsi
ictimaiyyәtlә әlaqә vә tәbliğat

Sual: Mәhsulların satıış prosesindә mәhsula mülkiyyәt hüququnun ötürülmәsi: (Çәki: 1)
sosial faydalılıqdır
funksional faydalılıqdır
mәkan faydalılığıdır
zaman faydalılığıdır
sahibolma faydalılığıdır

Sual: İstehlakçıların lazım olan mәhsulu özlәrinә münasib yerdә ala bilmәsi: (Çәki: 1)
sosial faydalılıqdır
funksional faydalılıqdır
mәkan faydalılığıdır
zaman faydalılığıdır
sahibolma faydalılığıdır

Sual: İstehlakçıların lazım olan mәhsulu özlәrinә münasib vaxtda ala bilmәsi: (Çәki: 1)
sosial faydalılıqdır



funksional faydalılıqdır
mәkan faydalılığıdır
zaman faydalılığıdır
sahibolma faydalılığıdır

Sual: Bu, marketinqin mәhsulların bölüşdürülmәsi vә satışı funksiyasına aid deyil: (Çәki:
1)

sifarişlәrin qәbulu vә işlәnmәsi
ehtiyatların yaradılması vә idarә edilmәsi
mәhsulların mülkiyyәtçisinin dәyişdirilmәsi
mәhsullarin mövqeylәşdirilmәsi
mәhsulların nәql edilmәsinin tәşkili

Sual: Bu axınlar mәhsulların bölüşdürülmәsi vә satışının yaratdığı axınlar deyil: (Çәki: 1)
texnoloji axınlar
informasiya axınları
pul axınları
fiziki axınlar
sifariş axınları

Sual: Birbaşa satış kanalından istifadә edilmәsi: (Çәki: 1)
bölüşdürmә kanalına nәzarәtin zәiflәmәsinә sәbәb olur
satış kanalına tam nәzarәt etmәyә imkan yaradır
mәhsulların tәdavul sferasında olması müddәtini artırır
mәhsulların nәql edilmәsi xәrclәrini artırır
alıçının bazarlıq etmәyә sәrf etdiyi vaxtı qısaltmağa imkan yaradır

Sual: Satış kanalının eyni bir sәviyәsindә iştirak edәn eyni tip vasitәçilәrin sayı: (Çәki: 1)
satış kanalının sәviyәsidir
satış kanalının genişliyidir
әnәnәvi satış kanalıdır]
şaquli satış kanalıdır
müqavlә әsasında fәaliyyәt göstәrәn satış kanalıdır

Sual: Müәssisә ilә kontrakt әsasında işlәyәn agent neçә pillәli (sәviyәli) bölüşdürmә
kanalına aiddir: (Çәki: 1)
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Sual: «İstehsalçıagenttopdansatış müәssisәsipәrakәndә ticarәtistehlakçı»
bölüşdürmә sistemi neçә pillәli (sәviyәli) bölgü kanallına aiddir (Çәki: 1)
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Sual: Mәhsul müәssisәnin xüsusi (firma) mağazası vasitәsi ilә satış neçә pillәli (sәviyәli)
bölüşdürmә kanalına aiddir: (Çәki: 1)

0
1
2
3
4

Sual: Birbaşa marketinq kanalı neçә pillәli (sәviyәli) bölgü kanallına aiddir (Çәki: 1)
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Sual: «İstehsalçıagenttopdansatış müәssisәsikiçik topdansatış müәssisәsipәrakәndә
ticarәtistehlakçı» bölüşdürmә sistemi neçә pillәli (sәviyәli) bölgü kanallına aiddir (Çәki:
1)
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Sual: Bazarın әhatә olunmasının bu formasında istehsalçının satış kanalı üzәrindә
üzәrindә nәzarәti digәr formalara nisbәtәn daha güclüdür: (Çәki: 1)

intensiv satış formasında
selektiv (seçmә) satış formasında
qarışıq satış formasında
eksklyuziv satış formasında
sәnaye agentlәri vasitәsi ilә satış formasında

Sual: Bazarın әhatә olunmasının bu formasında istehsalçının satış kanalı üzәrindә
nәzarәti digәr formalara nisbәtәn daha zәifdir: (Çәki: 1)

intensiv satış formasında
selektiv (seçmә) satış formasında
qarışıq satış formasında
eksklyuziv satış formasında
sәnaye agentlәri vasitәsi ilә satış formasında



Sual: Bu ticarәt müәssisәsindә aşağıda göstәrilәn digәr ticarәt müәssisәlәrilә
müqayisәdә mәhsul çeşidi daha mәhdud vә xidmәtin sәviyyәsi daha aşağıdır: (Çәki: 1)

supermarketlәrdә
superstorlarda
hipermarketlәrdә
anbar tipli mağazalarda
universal topdansatış müәssilәrindә

Sual: Bunlar satdıqları mәhsula mülkiyyәt hüququna malik deyil: (Çәki: 1)
topdan satış mağazaları
pәrakәndә satış mağazaları
brokerlәr
hipermarketlәr
diskaunter mağazalar

Sual: Mәhsulların işgüzar istehlakçılara vә digәr aralıq vasitәçilәrә satışı, bir qayda
olaraq, bu ticarәt mәssisәsi vasitәsi ilә hәyata keçirilir: (Çәki: 1)

pәrakәndә ticarәt müәssisәsi
topdansatış ticarәt müәssisәsi
hipermarketlәr
anbar klublar vә anbar mağazalar
superstorlar

Sual: Topdansatış ticarәti: (Çәki: 1)
mәhsulların istehsalçı müәssisәlәrә vә pәrakәndә tacirlәrә satışı üzrә fәaliyyәtdir
mәhsulların istehsalçı müәssisәlәrә vә pәrakәndә tacirlәrә satışı üzrә fәaliyyәtdir
mәhsulları şәxsi istehlakı üçün alan şәxslәrә satışıdır
mәhsulların şәhәr әhalisinә satışı üzrә fәaliyyәtdir
mәhsulların kәnd әhalisinә satışı üzrә fәaliyyәtdir

Sual: Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı parakәndә ticarәt müәssisәlәrinә aiddir (Çәki: 1)
istehsalçının agentlәri
satış agentlәri
tәdarükat mәrkәzlәri
brokerlәr
univermaqlar

Sual: İntеnsiv bölüşdürmә аşаğıdа göstәrilәn mәhsullar üçün хаrакtеriкdir: (Çәki: 1)
ilkin sеçim mәhsullаrı
pаssiv tәlәbаt mәhsullаrı
qurğulаr
gündәliк tәlәbаt mәhsullаrı
biznеsхidmәtlәr

Sual: İstehsal xәtlәrinin vә texnologiyanın satışında aşağıdakı formanın tәtbiqi



mәqsәdәuyğundur: (Çәki: 1)
yarmarkalar;
sәrgilәr;
tenderlәr;
topdansatış ticarәt;
agentlәr;

BÖLMӘ: 0502
Ad 0502

Suallardan 34

Maksimal faiz 34

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 3 %

Sual: Birbaşa satış kanalından istifadә edilmәsi: (Çәki: 1)
mәcmu material ehtiyatlarının hәcmini azaldır
mәhsulların tәdavul sferasında olma müddәtini azaldır
mәhsulların tәdavul sferasında olma müddәtini artırır
mәhsulların nәql edilmәsi xәrclәrini artırır
alıçının bazarlıq etmәyә sәrf etdiyi vaxtı qısaltmağa imkan yaradır

Sual: Birbaşa satış kanalından istifadә edilmәsi: (Çәki: 1)
mәcmu material ehtiyatlarının hәcmini azaldır
istehsalçılarla istehlakçılar arasındakı әlaqәlәrin sayını azaldır
istehsalçılarla istehlakçılar arasındakı әlaqәlәrin sayını atırır
mәhsulların nәql edilmәsi xәrclәrini artırır
alıçının bazarlıq etmәyә sәrf etdiyi vaxtı qısaltmağa imkan yaradır

Sual: Dolayı (vasitәçilәrlә) satış kanalından istifadә edilmәsi: (Çәki: 1)
mәhsulların tәdavul sferasında olma müddәtini azaldır
mәhsulların tәdavul sferasında olma müddәtini artırır
bölüşdürmә kanalına tam nәzarәt etmәyә imkan yaradır
mәhsulların nәql edilmәsi xәrclәrini azaldır
mәcmu ehtiyatların manevirliliyini azaldır

Sual: Dolayı (vasitәçilәrlә) satış kanalından istifadә edilmәsi: (Çәki: 1)
bölüşdürmә kanalına tam nәzarәt etmәyә imkan yaradır
istehsalçılarla istehlakçılar arasındakı әlaqәlәrin sayını azaldır
istehsalçılarla istehlakçılar arasındakı әlaqәlәrin sayını atırır
mәhsulların nәql edilmәsi xәrclәrinin hәcmini azaldır
alıçının bazarlıq etmәyә sәrf etdiyi vaxtı qısaltmağa imkan yaradır



Sual: 4 istehlakçı müәssisә 5 istehsalçı müәssisәdәn mәhsul alır. Vasitәçilәrlә (dolayı)
satış kanalından istifadә edildiyi halda alqәsatqı iştirakçıları arasındakı alqısatqı
iştirakçıları arasındakı әlaqәlәrin sayı: (Çәki: 1)

4ә bәrabәr olacaqdır
5ә bәrabәr olacaqdır
9a bәrabәr olacaqdır
20yә bәrabәr olacaqdır
24ә bәrabәr olacaqdır

Sual: 4 istehlakçı müәssisә 5 istehsalçı müәssisәdәn mәhsul alır. Birbaşa satış
kanalından istifadә edildiyi halda alqısatqı iştirakçıları arasındakı әlaqәlәrin sayı: (Çәki:
1)

4ә bәrabәr olacaqdır
5ә bәrabәr olacaqdır
9a bәrabәr olacaqdır
20yә bәrabәr olacaqdır
24ә bәrabәr olacaqdır

Sual: 5 istehlakçı müәssisә 6 istehsalçı müәssisәdәn mәhsul alır. Birbaşa satış
kanalından istifadә edildiyi halda alqısatqı iştirakçıları arasındakı әlaqәlәrin sayı: (Çәki:
1)

5ә bәrabәr olacaqdır
6ya bәrabәr olacaqdır
11ә bәrabәr olacaqdır
24ә bәrabәr olacaqdır
30a bәrabәr olacaqdır

Sual: 4 istehlakçı müәssisә 7 istehsalçı müәssisәdәn mәhsul alır. Birbaşa satış
kanalından istifadә edildiyi halda alqısatqı iştirakçıları arasındakı әlaqәlәrin sayı: (Çәki:
1)

5ә bәrabәr olacaqdır
6ya bәrabәr olacaqdır
11ә bәrabәr olacaqdır
28ә bәrabәr olacaqdır
30a bәrabәr olacaqdır

Sual: 4 istehlakçı müәssisә 7 istehsalçı müәssisәdәn mәhsul alır. Vasitәçilәrlә (dolayı)
satış kanalından istifadә edildiyi halda alqısatqı iştirakçıları arasındakı әlaqәlәrin sayı:
(Çәki: 1)

5ә bәrabәr olacaqdır]
6ya bәrabәr olacaqdır
11ә bәrabәr olacaqdır
28ә bәrabәr olacaqdır
30a bәrabәr olacaqdır

Sual: Bölüşdürmәnin birbaşa kanalından istifadә zamanı mәhsulun satışı bu şәxslәr



vasitәsilә hәyata keçirilir: (Çәki: 1)
sәnaye agentlәri vasitәsilә
müәssisәnin firma mağazası vasitәsilә
brokerlәr vasitәsilә
dәlallar vasitәsilә
françayzinq vasitәsilә

Sual: Bölüşdürmәnin birbaşa kanalından istifadә zamanı mәhsulun satışı bu şәxslәr
vasitәsilә hәyata keçirilir:[Yeni sual] (Çәki: 1)

sәnaye agentlәri vasitәsilә
müәssisә ilә kontrakt әsasında işlәyәn agentlәr vasitәsilә
brokerlәr vasitәsilә
maklerlәr vasitәsilә
françayzinq vasitәsilә

Sual: Bölüşdürmәnin vasitәçilәrlә (dolayı) satış kanalından istifadә zamanı mәhsulun
satışı bu şәxslәr vasitәsilә hәyata keçirilir: (Çәki: 1)

sәnaye agentlәri vasitәsilә
müәssisә ilә kontrakt әsasında işlәyәn agentlәr vasitәsilә
poçt vasitәsilә
kataloqlar vasitәsilә
internet vasitәsilә

Sual: Bölüşdürmәnin vasitәçilәrlә (dolayı) satış kanalından istifadә zamanı mәhsulun
satışı bu şәxslәr vasitәsilә hәyata keçirilir: (Çәki: 1)

elektron mağaza vasitәsilә
müәssisә ilә kontrakt әsasında işlәyәn agentlәr vasitәsilә
müstәqil ticarәt agentlәri vasitәsilә
kataloqlar vasitәsilә
internet vasitәsilә

Sual: Bu satış forması vasitәçilәrlә satış formalarına aid deyildir: (Çәki: 1)
topdansatış ticarәti
pәrakәndә satış ticarәti
agentlәr
brokerlәr
elektron mağaza

Sual: Mәhsulların istehsalçıdan istehlakçıya çatdırılması prosesindә müәyyәn funksiyalar
yerinә yetirәn vә mәhsulun mülkiyyәt hüququnun digәr kanal iştirakçısına verilmәsini
tәmin edәn vasitәçilәr: (Çәki: 1)

satış kanalının sәviyәsidir
satış kanalının genişliyidir
әnәnәvi satış kanalıdır
şaquli satış kanalıdır
müqavlә әsasında fәaliyyәt göstәrәn satış kanalıdır



Sual: Müәssisә istehlak etdiyi mәhsulları 6 topdansatış tacirindәn vә 4 pәrakәndә ticarәt
mağazasından alır. Bu halda satış kanalının genişliyl: (Çәki: 1)

4ә bәrabәrdir
5ә bәrabәrdir
6ya bәrabәrdir
10a bәrabәrdir
24ә bәrabәrdir

Sual: Müәssisә istehlak etdiyi mәhsulları 5 topdansatış tacirindәn vә 3 pәrakәndә ticarәt
mağazasından alır. Bu halda satış kanalının genişliyl: (Çәki: 1)

3ә bәrabәrdir
4ә bәrabәrdir
5ya bәrabәrdir
8ә bәrabәrdir
15ә bәrabәrdir

Sual: İntensiv satış formasında bazarın әhatә olunması bunlar vasitәsi ilә hәyata keçirilir:
(Çәki: 1)

ixtisaslaşmış mağazalar şәbәkәsi vasitәsilә
kütlәvi xarakterli çoxsaylı mağazalar vasitәsilә
mәshsulu birbaşa istehlakçılara çatdırmaqla
diskaunter mağazalar şәbәkәsi vasitәsilә
anbar klublar vә anbar mağazalar vasitәsilә

Sual: Mәhsulların müәyyәn bir әrazidә çoxlu sayda ticarәt müәssisәlәri vasitәsi ilә satışı
bazarın әhatә olunmsının bu formasına aiddir: (Çәki: 1)

intensiv satışa
selektiv (seçmә) satışa
fәrdi satışa
eksklyuziv satışa
birbaşa satışa

Sual: Mәhsulların müәyyәn bir әrazidә mәhdud sayda mağazalar vasitәsi ilә satışı
bazarın әhatә olunmsının bu formasına aiddir: (Çәki: 1)

intensiv satışa
selektiv (seçmә) satışa
fәrdi satışa
eksklyuziv satışa
birbaşa satışa

Sual: İstehsalçının öz mәhsullarının satışını müәyyәn bir әrazidә yalnız bir vasitәçiyә
hәvalә etdiyi satış forması bazarın әhatә olunmsının bu formasına aiddir: (Çәki: 1)

intensiv satışa
selektiv (seçmә) satışa



fәrdi satışa
eksklyuziv satışa
birbaşa satışa

Sual: Gündәlik tәlәbat mәhsullarının satışının tәşkilindә bazarın әhatә olunmasının bu
formasından istifadә etmәk daha mәqsәdәuyğundur: (Çәki: 1)

intensiv satışdan
selektiv (seçmә) satışdan
fәrdi satışdan
eksklyuziv satışdan
birbaşa satışdan

Sual: İlkin seçim mәhsullarının satışının tәşkilindә bazarın әhatә olunmasının bu
formasından istifaә etmәk daha mәqsәdәuyğundur: (Çәki: 1)

intensiv satışdan
selektiv (seçmә) satışdan
fәrdi satışdan
eksklyuziv satışdan
birbaşa satışdan

Sual: Mәişәt elektrik cihazlarının vә avadanlıqların satışının tәşkilindә bazarın әhatә
olunmasının bu formasından istifadә etmәk daha mәqsәdәuyğundur: (Çәki: 1)

intensiv satışdan
selektiv (seçmә) satışdan
fәrdi satışdan
eksklyuziv satışdan
birbaşa satışdan

Sual: Xüsusi tәlәbat mәhsullarının satışının tәşkilindә bazarın әhatә olunmasının bu
formasından istifaә etmәk daha mәqsәdәuyğundur: (Çәki: 1)

intensiv satışdan
selektiv (seçmә) satışdan
fәrdi satışdan
eksklyuziv satışdan
birbaşa satışdan

Sual: Unikal xarakterstikasıya malik stereoaparaturanın satışının tәşkilindә bazarın әhatә
olunmasının bu formasından istifadә etmәk daha mәqsәdәuyğundur: (Çәki: 1)

intensiv satışdan
selektiv (seçmә) satışdan
fәrdi satışdan
eksklyuziv satışdan
birbaşa satışdan

Sual: Mәhsulların son istehlakçılara satışı, bir qayda olaraq, bu ticarәt mәssisәsi vasitәsi



ilә hәyata keçirilir: (Çәki: 1)
müәssisәnin satış şöbәsi
topdansatış ticarәt müәssisәsi
hipermarketlәr
brokerlәr
agentlәr

Sual: Qısa mәsafәlәrә yükdaşımalarda әn sәrfәli nәqilyyat növü: (Çәki: 1)
avtomobil nәqilyyatıdır
dәmiryol nәqilyyatıdır
su nәqilyyatıdır
hava nәqilyyatıdır
boru kәmәridir

Sual: Ölkәnin istәnilәn nöqtәsinә yükdaşımaya bu nәqilyyat növü imkan verir: (Çәki: 1)
avtomobil nәqilyyatı
dәmiryol nәqilyyatı
su nәqilyyatı
hava nәqilyyatı
boru kәmәri

Sual: Tez xarab olan vә tәcili yüklәrin uzaq mәsafәlәrә çatdırılmasında bu nәqilyyat
növündәn istifadә etmәk daha mәqsәdәuyğundur: (Çәki: 1)

dәmiryol nәqilyyatından
su nәqilyyatından
hava nәqilyyatından
boru kәmәrindәn
avtomobil nәqilyyatından

Sual: Yükdaşımalarda әn bahalı nәqliyyat növü: (Çәki: 1)
avtomobil nәqilyyatıdır
dәmiryol nәqilyyatıdır
su nәqilyyatıdır
hava nәqilyyatıdır
boru kәmәridir

Sual: Yükdaşımalarda әn ucuz nәqliyyat növü: (Çәki: 1)
avtomobil nәqilyyatıdır
dәmiryol nәqilyyatıdır
su nәqilyyatıdır
hava nәqilyyatıdır
boru kәmәridir

Sual: Ekoloji cәhәtdәn әn tәmiz nәqliyyat növü: (Çәki: 1)
avtomobil nәqilyyatıdır



dәmiryol nәqilyyatıdır
su nәqilyyatıdır
hava nәqilyyatıdır
boru kәmәridir

Sual: Әn manevirli nәqliyyat növü: (Çәki: 1)
avtomobil nәqilyyatıdır
dәmiryol nәqilyyatıdır
su nәqilyyatıdır
hava nәqilyyatıdır
boru kәmәridir

BÖLMӘ: 0601
Ad 0601

Suallardan 30

Maksimal faiz 30

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 3 %

Sual: Marketinq kommunikasiyasının bu forması әn yüksәk kommunikasiya imkanlarına
malikdir: (Çәki: 1)

şәxsi (fәrdi) satış
ictimayyәtlә әlaqә
birbaşa satış
reklam
sәrgilәr vә yarmarkalar

Sual: Kommunikasiya: (Çәki: 1)
reklam fәaliyyәtinin hәyata keçirilmәsidir
satışın hәcminin artırılması mәqsәdilә hәdәf (mәqsәd) auditoriyasına tәsir

göstәrilmәsi vasitәlәrinin mәcmusudur
satışın hәvәslәndirilmәsi üzrә tәdbirlәr kompleksidir
satış hәcminin artırılması mәqsәdilә mәhsulun yayımı vә satışın tәşkili prosesidir
mәhsula tәlәbatın formalaşdırılmasıdır

Sual: Hәr nәfәrә vә ya bir kontakta düşәn xәrclәrin hәcminә görә әn bahalı
kommunikasiya forması: (Çәki: 1)

reklamdır
satışın hıvәslәndirilmәsidir
ictimaiyyәtlә әlaqәdir
şәxsi (fәrdi) satışdır
sәrgi vә yarmarkalardır



Sual: Göndәricinin (kommunikatorun) qәbul edәnә (kommunikanta) nә demәk vә necә
demәk istәdiyi öz әksini bu kommunikasiya elementindә tapır: (Çәki: 1)

mәlumatlarda
kodlaşdırmada
kodların açılmasında (dşifrәdә)
cavab reaksiyasında
әks әlaqәdә

Sual: Göndәricinin (kommunikatorun) qәbul edәnә (kommunikanta) nә demәk vә necә
demәk istәdiyi kommunikasiya prosesinin bu elementi vasitәsi ilә simvollara, mәtnlәrә,
şәkil vә rәmzlәrә çevrilir: (Çәki: 1)

mәlumatlarda
kodlaşdırmada
kodların açılmasında (dşifrәdә)
cavab reaksiyasında
әks әlaqәdә

Sual: Kommunikasiya prosesinin nәticәsi olaraq istehlakçı, yәni informasiyanı qәbul
edәn şәxs haqqında mәlumat verilәn mәhsulun satın alınmasına dair qәrar qәbul
etmişdir. Onun hәrәkәti kommunikasiya prosesinin bu elementinә aiddir: (Çәki: 1)

mәlumatlara
kodlaşdırmaya
kodların açılmasına (dşifrәyә)
cavab reaksiyasına
әks әlaqәyә

Sual: Reklam: (Çәki: 1)
istehlakçılarda mәhsula xoş münasibәt yaratmaqla onları hәmin mәhsulu almağa

sövq edәn pullu qeyrişәxsi kommunikasiyadır
istehlakçılarda mәhsula xoş münasibәt yaratmaqla onları hәmin mәhsulu almağa

sövq edәn pullu qeyrikütlәvi kommunikasiyadır
istehlakçılarda mәhsula xoş münasibәt yaratmaqla onları hәmin mәhsulu almağa

sövq edәn pullu şәxsi kommunikasiyadır
istehlakçılarda mәhsula xoş münasibәt yaratmaqla onları hәmin mәhsulu almağa

sövq edәn ikitәrәfli şәxsi kommunikasiyadır
istehlakçılarda mәhsula xoş münasibәt yaratmaqla onları hәmin mәhsulu almağa

sövq edәn vә pulsuz hәyata keçirilәn ikitәrәfli kommunikasiyadır

Sual: Bu reklamlarda әsas diqqәt reklamın emosional olmasına, mәhsulun istifadә
şәraitinә vә edilәcәk güzәştlәrә yetirilir: (Çәki: 1)

istehlak mәhsullarının reklamlarında
istehsaltexniki tәyinatlı mәhsulların reklamlarında
institusional reklamlarda
müdafiә reklamlarında
rәqabәt reklamlarında



Sual: Bu reklamlarda әsas diqqәt mәhsulun texnikiistismar parametrlәrinә yetirilir: (Çәki:
1)

istehlak mәhsullarının reklamlarında
istehsaltexniki tәyinatlı mәhsulların reklamlarında
institusional reklamlarda
müdafiә reklamlarında
rәqabәt reklamlarında

Sual: İnformasiya xarakterli reklamlardan әn çox mәhsulun hәyat dövranının bu
mәrhәlәsindә istifadә edilir (Çәki: 1)

bazara çıxma mәrhәlәsindә
inkişaf (artım) mәrhәlәsindә
dircәliş mәrhәlәsindә
stabillik (yetkinlik) mәrhәlәsindә
böhran mәrhәlәsindә

Sual: Mәslәhәtverici (tövsiyә xarakterli) reklamlardan әn çox mәhsulun hәyat dövranının
bu mәrhәlәsindә istifadә edilir: (Çәki: 1)

bazara çıxama mәrhәlәsindә
inkişaf (artım) mәrhәlәsindә
dirçәliş mәrhәlәsindә
stabillik (yetkinlik) mәrhәlәsindә
böhran mәrhәlәsindә

Sual: Xatırladıcı reklamlardan әn çox mәhsulun hәyat dövranının bu mәrhәlәsindә
istifadә edilir: (Çәki: 1)

bazara çıxama mәrhәlәsindә
inkişaf (artım) mәrhәlәsindә
dircәliş mәrhәlәsindә
stabillik (yetkinlik) mәrhәlәsindә
böhran mәrhәlәsindә

Sual: Mәhsulun istehlak xüsusiyyәtlәri, onlardan istifadә qaydaları, onları haradan
almağın mümkünlüyü vә mәhsulun digәr özәlliklәrә barәdә istehlakçıları
mәlumatlandırmaq reklamın bu formasının vәzifәsidir: (Çәki: 1)

informasiya xarakterli reklamların
tövsiyә xarakterli (mәslәhәtverici) reklamların
xatırladıcı reklamların
müdafiә reklamlarının
rәqabәt reklamlarının

Sual: Mәhsulun bazarda olmasını istehlakçıların yadına salınması, mәhsul haqqında
istehlakçıların biliklәrinin vә mәlumatların möhkәmlәndirilmәsi reklamın bu formasının
vәzifәsidir: (Çәki: 1)

informasiya xarakterli reklamların



tövsiyә xarakterli (mәslәhәtverici) reklamların
xatırladıcı reklamların
müdafiә reklamlarının
rәqabәt reklamlarının

Sual: İstehlakçıları rәqiblәrlә müqayisәdә müәssisәnin mәhsullarını seçmәyә inandırmaq
reklamın bu formasının vәzifәsidir: (Çәki: 1)

informasiya xarakterli reklamların
tövsiyә xarakterli (mәslәhәtverici) reklamların
xatırladıcı reklamların
müdafiә reklamlarının
rәqabәt reklamlarının

Sual: Bu vә ya digәr mәsәlәlәrә dair müәssisәnin mövqeyi bu reklam vasitәsi ilә bәyan
edilir: (Çәki: 1)

informasiya xarakterli reklamların
tövsiyә xarakterli (mәslәhәtverici) reklamların
xatırladıcı reklamların
müdafiә reklamlarının
rәqabәt reklamlarının

Sual: Bu amillәr beynәlxalq bazarlarda standartlaşdırılmış reklam kampaniyalarının
tәşkilinә mane olur: (Çәki: 1)

müxtәlif ölkәlәrin istehlakçılarının adәtәnәnәlәrnin eyni olması
müxtәlif ölkәlәrin istehlakçılarının davranışının eyni olması
müxtәlif ölkәlәrin istehlakçılarının davranışının müxtәlif olması
müxtәlif ölkәlәrin istehlakçılarının tәlәbatlarının eyni olması
müxtәlif ölkәlәrin istehlakçılarının hәr hansı bir simvolu eyni cür qavraması

Sual: ANSin «Xәbәrçi» proqramının efirә verilmәsi zamanı ekranda «Omeqa» saatı
vasitәsi ilә vaxt göstәrilir. Bu, hәmin saatın: (Çәki: 1)

reklam kampaniyasıdır
satışının hәvәslәndirilmәsi tәdbiridir
ictimaiyyәtlә әlaqәsinin tәşkilidir
onun mövqelәşdirilmәsidir
telebirja vasitәsi ilә satışının tәşkilidir

Sual: “Maşınşou” proqramının transilyasiyası zamanı proqramın aparıcısı onun
kostyumunun “Eminente” firması tәrәfindәn tikildiyini teztez elan edir. Bu, marketinq
kommunikasiyasının aşağıdakı formasına aiddir: (Çәki: 1)

reklama
satışın hәvәslәndirilmәsinә
ictimaiyyәtlә әlaqәyә
mәhsulun mövqelәşdirilmәsinә
reklam yayımı vasitәlәrinә



Sual: Satışın bu forması birbaşa satışa aid deyildir: (Çәki: 1)
poçtla satış
telemarketinq
 topdansatış
internetlә satış
kataloqlarla satış

Sual: İstehsalçı bu halda reklamdan istifadә etmәyә bilәr: (Çәki: 1)
azalan tәlәbdә
mәnfi tәlәbdә
sabit tәlәbdә
hәdsiz dәrәcәdә çox tәlәbdә
tәrәddüd edәn tәlәbdә

Sual: Satışın bu forması birbaşa marketinqin metodlarına aid deyildir: (Çәki: 1)
birbaşa poçt göndәrişlәri
kataloqlarla satış
sәnaye agentlәri vasitәsi ilә satiş
telemarketinq
interaktiv marketinq

Sual: Bu mәhsullar bazarında kommunikasiyanın şәxsi satış formasından istifadә
edilmәsi daha mәqsәdәuyğundur: (Çәki: 1)

istehlak tәyinatlı mәhsullar bazarında
istehsaltәyinatlı mәhsullar bazarında
kişi paltarları bazarında
әrzaq mәhsulları bazarında
kündәlik tәlәbat mәhsulları

Sual: Ümumi formada ictimaiyyәtlә әlaqәnin mәqsәdi: (Çәki: 1)
mәhsulların istehlakçıların ilk baxışda görә bilmәdiyi özәlliklәri haqqında onlara

mәlumatlar verilmәsi vә bunun әsasında hәmin mәhsullara tәlәbatın
formlaşdırılmasıdır

ictimaiyyәtlә müәssisәnin ümumi maraqlarının aşkar edilmәsi üçün ikitәrәfli
ünsiyyәtin yaradılması әsasında müәssisәyә vә ya onun mәhsullarına xoş münasibәtin
formalaşdırılmasıdır

ictimaiyyәtlә müәssisә arasında ünsiyyәt yaratmaqla müәssisәnin mәhsullarının
bazar mövqeyinin müәyyәnlәşdirilmәsidir

vasitәçilәri müәssisәnin mәhsullarının satışı üçün әlverişli şәraitin yaradılmasnın
onlar üçün faydalı olmasına inandırmaqdır

satışın hәvәslәndirmә metodlarından istifadә etmәklә mәhsullara tәlәbatın
forma¬laş¬dırılmasına vә satışın hәcminin artırılmasına nail olunmasıdır

Sual: İctimaiyyәtlә әlaqә: (Çәki: 1)
müәssisә ilә ictimaiyyәt arasında qarşılıqlı anlaşmanın yaradılmasına vә onların



saxlanmasına yönәldilәn uzunmüddәtli tәdbirlәr kompleksidir
müәssisә ilә mәhsulgöndәrәnlәr arasında qarşılıqlı anlaşmanın yaradılmasına vә

onların saxlanmasına yönәldilәn uzunmüddәtli tәdbirlәr kompleksidir
müәssisә ilә maliyyә dairәlәri arasında qarşılıqlı anlaşmanın yaradılmasına vә

onların saxlanmasına yönәldilәn uzunmüddәtli tәdbirlәr kompleksidir
müәssisә ilә ünsiyyәt auditoriyası arasında qarşılıqlı anlaşmanın yaradılmasına vә

onların saxlanmasına yönәldilәn uzunmüddәtli tәdbirlәr kompleksidir
müәssisә ilә ünsiyyәt auditoriyası arasında qarşılıqlı anlaşmanın yaradılmasına vә

onların saxlanmasına yönәldilәn uzunmüddәtli tәdbirlәr kompleksidir

Sual: Mәhsulun hәyat dövranının yetkinlik mәrhәlәsindә reklamın bu formasından istifadı
edilir: (Çәki: 1)

informasiya xarakterli reklamlardan
informasiya xarakterli reklamlardan
xatırladıcı reklamlardan
müdafiә reklamlarından
rәqabәt reklamlarından

Sual: Bu, reklama olan tәlәblәrә aid deyil: (Çәki: 1)
reklam yalnız reklam agentliklәri tәrәfindәn hәyata keçirilmәlidir
reklam qәbul edilmiş ümumi normalara zidd olmamalıdır
reklam millәtin vә xalqların adәtәnәnәlәrinә zidd olmamalıdır
reklam mәhsulun istehlakçının ilk baxışdan görә bilmәdiyi özәlliklәri haqqında

mәlumat vermәlidir
reklam mәhsulun hәyat dövranına uyğunlaşdırılmalıdır

Sual: Bu, reklama olan tәlәblәrә aid deyil: (Çәki: 1)
reklam kampaniyaları iqtisadiyyatın sürәtli inkişaf etdiyi dövrdә daha aktiv

aparılmalıdır
reklamlar yalnız axşam saatlarında – ailәnin bütün üzvlәrinin evdә olduğu vaxt

verilmәlidir
reklam kampaniyaları sosial mәsuliyyәti vә haqlı rәqabәt şәraitini nәzәrә almaqla

tәşkil olunmalıdır
reklam mәhsulun istehlakçının ilk baxışdan görә bilmәdiyi özәlliklәri haqqında

mәlumat vermәlidir
reklam mәhsulun hәyat dövranına uyğunlaşdırılmalıdır

Sual: Reklamın planlaşdırılmasına bununla başlanılır: (Çәki: 1)
reklam daşıyıcılarının imkanlarının tәhlilindәn
mәsәlәnin qoyuluşundan
reklam proqramlarının әsaslandırılmasından
reklam proqramlarının tәrtib edilmәsindәn
reklam büdcәsinin tәrtib edilmәsindәn

Sual: Reklamın planlaşdırılması bununla yekunlaşır: (Çәki: 1)
reklam yayım vasitәlәrinin seçilmәsi ilә



reklam yayım vasitәlәrinin qiymәtlәndirilmәsi ilә
reklam fәaliyyәtinin qiymәtlәndirilmәsi ilә
reklam büdcәsi haqqında qәrarın qәbul edilmәsi ilә
reklam müraciәti haqqında qәrarın qәbul edilmәsi ilә

BÖLMӘ: 0602
Ad 0602

Suallardan 28

Maksimal faiz 28

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 2 %

Sual: Bu marketinq elementi kommunikasiya sisteminin elementlәrinә aid deyildir: (Çәki:
1)

reklam
satışın hәvәslәndirilmәsi
mәhsulun mövqelәşdirilmәsi
şәxsi (fәrdi) satış
ictimaiyyәtlә әlaqә

Sual: Marketinq kommunikasiya prosesi özündә bu elementlәri birlәşdirir: (Çәki: 1)
göndәricini, mәlumatları, ştrixli kodları, informasiya yayımı vasitәlәrini, mәhsulun

qablarındakı şәrti işarәlәri, qәbul edәni, cavab reaksiyasını, әks әlaqәni vә manelәri
göndәricini, mәlumatları, kodlaşdırmanı, informasiya yayımı vasitәlәrini, kodların

açılmasını (deşifrәsini), qәbul edәni, cavab reaksiyasını, әks әlaqәni vә manelәri
göndәricini vә onun kodunu, informasiya yayımı vasitәlәrini, mәhsulun qablarındakı

şәrti işarәlәri, qәbul edәni vә onun kodunu, cavab reaksiyasını, әks әlaqәni vә
manelәri

göndәricini vә onun kodunu, informasiya yayımı vasitәlәrini, mәhsulun qablarındakı
şәrti işarәlәri, qәbul edәni vә onun kodunu, cavab reaksiyasını, әks әlaqәni vә onun
qiymәtlәndirilmәsini

göndәricini, kodlaşdırmanı, informasiya yayımı vasitәlәrini, mәhsulun qablarındakı
şәrti işarәlәri, kodların açılmasını (deşifrәsini), qәbul edәni, cavab reaksiyasını, әks
әlaqәni vә onun qiymәtlәndirilmәsini

Sual: Müasir dövrdә marketinqin kommunikasiya sisteminin inkişafına bu amil güclü
tәkan vermişdir: (Çәki: 1)

reklama vә satışın hәvәslәndirilmәsinә çәkilәn xәrılәrin hәcminin artması
yeni irәlilәdilmә strategiyalarının hazırlanmsı
internetin yaranması vә sürәtli inkişafı
inteqrasiya olunmuş kommunikasiya sisteminin yaranması
kommunikasiya siyasәti üzrә mütәxәssislәrin mövcudluğu

Sual: Bu element kommunikasiya prosesinin elementi deyil: (Çәki: 1)



әks әlaqә
mәlumatlar
kodlaşdırma
ştrixli kodlar
maneәlәr

Sual: Satışın hәvәslәndirilmәsindәn fәrqli olaraq reklam: (Çәki: 1)
ani effekt yaradır
uzunmüddәtli effekt yaradır
satışın hәcminә qısamüddәt әrzindә tәsir edir
satışın hәcminә qısamüddәt әrzindә tәsir edir
istehsalçı müәssisәyә xeyirxah münasibәt formalaşdırır

Sual: Reklamdan fәrqli olaraq satışın hәvәslәndirilmәsi: (Çәki: 1)
mәhsulun özәlliklәrini ön plana çәkir
uzunmüddәtli effekt yaradır
satışın hәcminә qısamüddәt әrzindә tәsir edir
istehlakçı ilә birbaşa әlaqә yaradır
istehsalçı müәssisәyә xeyirxah münasibәt formalaşdırır

Sual: Reklamdan vә satışın hәvәslәndirilmәsindәn fәrqli olaraq şәxsi (fәrdi) satış: (Çәki:
1)

ani effekt yaradır
uzunmüddәtli effekt yaradır
satışın hәcminә qısamüddәt әrzindә tәsir edir
istehlakçı ilә birbaşa әlaqә yaradır
istehsalçı müәssisәyә xeyirxah münasibәt formalaşdırır

Sual: Reklamdan fәrqli olaraq ictimaiyyәtlә әlaqә: (Çәki: 1)
haqqı ödәnilmәklә (pullu) hәyata keçirilir
haqqı ödәnilmәmәklә (pulsuz) hәyata keçirilir
satışın hәcminә qısamüddәt әrzindә tәsir edir
istehlakçı ilә birbaşa әlaqә yaradır
onun auditoriyası mәhduddur

Sual: İstehlak mәhsulları bazarında hәr nәfәrә vә ya bir kontakta düşәn xәrclәrin
hәcminә görә әn ucuz kommunikasiya forması: (Çәki: 1)

reklamdır
satışın hıvәslәndirilmәsidir
ictimaiyyәtlә әlaqәdir
şәxsi (fәrdi) satışdır
sәrgi vә yarmarkalardır

Sual: Avropa ölkәlәrindә kommunikasiya xәrclәrinin tәrkibindә bu kommunikasiya
formasına sәrf edilәn xәrclәr әn böyük xüsusi çәkiyә malikdir: (Çәki: 1)



reklam
satışın hıvәslәndirilmәsi
ictimaiyyәtlә әlaqә
şәxsi (fәrdi) satış
sәrgi vә yarmarkalar

Sual: İstehlakçının (kommunikantın) cavab reaksiyasının öyrәnilmәsinin çәtinliyi
kommunikasiyanın bu formasına xasdır: (Çәki: 1)

şәxsi kommunikasiyaya
qeyrişәxsi kommunikasiyaya
birbaşa kommunikasiyaya
irәlilәdilmә strategiyasına
cәlbetmә strategiyasına

Sual: Kommunikasiyanın bu formasında göndәricinin göndәrdiyi xәbәrә (mәlumata)
istehlakçının (kommunikantın) cavab reaksiyasının öyrәnilmәsi asandır: (Çәki: 1)

şәxsi kommunikasiyada
qeyri şәxsi kommunikasiyada
bazara lәng daxilolma strategiyasında
kommunikasiyanın irәlilәdilmә strategiyasında
kommunikasiyanın cәlbetmә strategiyasında

Sual: İstehsalçı mәhsullarının satışa qәbul edilmәsi, onların piştaxtalarda sәmәrәli
yerlәşdi¬ril¬mәsi vә nümayiş etdirilmәsi, satışının sürәtlәndirilmәsi mәqsәdi ilә özünün
kommunikasiya sәylәrini vasitәçilәrә tәsir etmәyә yönәldir. Bu halda istehsalçı bu
kommunikasiya strategiyasından istifadә edir: (Çәki: 1)

kommunikasiyanın irәlilәdilmә strategiyasından
kommunikasiyanın cәlbetmә strategiyasından
kommunikasiyanın bazara lәng daxilolma strategiyasından
kommunikasiyanın bazara sürәtlә daxilolma strategiyasından
kommunikasiyanın qamağın sürәtlә yığılması strategiyasından

Sual: İstehsalçı mәhsullarına tәlәbat yaratmaq vә münasibәt formalaşdırmaq mәqsәdi ilә
özünün kommunikasiya siyasәtini istehlakçılara vә mәqsәd seqmentinә tәsir etmәyә
yönәldir. Bu halda istehsalçı bu kommunikasiya strategiyasından istifadә edir: (Çәki: 1)

kommunikasiyanın irәlilәdilmә strategiyasından
kommunikasiyanın cәlbetmә strategiyasından
kommunikasiyanın bazara lәng daxilolma strategiyasından
kommunikasiyanın bazara sürәtlә daxilolma strategiyasından
kommunikasiyanın bazara sürәtlә daxilolma strategiyasından

Sual: Reklamın ünvansız (qeyrişәxsi) olması (Çәki: 1)
onu hәyata keçirәn müәssisәnin adının mәlum olmamasını göstәrir
onu hәyata keçirәn müәssisәnin imicinin yüksәk olmamasını göstәrir
onu hәyata keçirәn müәssisәnin poçt ünvanının mәlum olmadığını göstәrir
bir tәkliflә geniş istehlakçı auditoriyasına müraciәt edilmәsini göstәrir



onu hazırlayan vә hәyata keçirәn reklam firmasının mәlum olmamasını göstәrir

Sual: Qlobal amillәrin tәsiri zәif, lokal amillәrin tәsiri güclü olduğu halda beynәlxalq
bazarlarda bu strategiyadan istifadә edilmәsi daha mәqsәdә uyğundur: (Çәki: 1)

qlobal brend vә qlobal reklam
qlobal brend vә lokal reklam
lokal brend vә harmonik reklam
lokal brend vә lokal reklam
qlobal brend vә harmonik reklam

Sual: Bu amillәr beynәlxalq bazarlarda lokallaşdırılmış reklam kampaniyalarının tәşkilini
zәruri edir: (Çәki: 1)

müxtәlif ölkәlәrdә eyni bir ifadәnin vә ya simvolun müxtәlif cür başa düşülmәsi
müxtәlif ölkәlәrin istehlakçılarının davranışının eyni olması
müxtәlif ölkәlәrin istehlakçılarının tәlәbatlarının eyni olması
bütün dünya ölkәlәrindә reklam fәaliyyәtinә dair qanunvericilik aktlarının eyni olması
müxtәlif ölkәlәrin istehlakçılarının adәtәnәnәlәrnin eyni olması

Sual: Ictimaiyyәtlә әlaqә sahәsindә әldә edilmiş uğurlar vә uğursuzluqlar onun tәşkili
prosesinin bu mәrhәlәsindә aşkar edilir: (Çәki: 1)

mәsәlәnin tәhlili vә qoyuluşu mәrhәlәsindә
tәdbirlәr proqramının tәrtibi mәrhәlәsindә
smetanın tәrtibi mәrhәlәsindә
proqramın icrası mәrhәlәsindә
fәaliyyәtin qiymәtlәndirilmәsi mәrhәlәsindә

Sual: İstehlakçılar mәhsullar haqqında marketinq kommunikasiyasının bu formasında
verilәn informasiyaya onun digәr formaları ilә verilәn informasiyaya nisbәtәn daha çox
inanır vә etibar edirlәr: (Çәki: 1)

reklamlarda verilәn informasiyaya
sәrgilәrdә verilәn informasiyaya
yarmarkalarla verilәn informasiyaya
ictimaiyyәtlә әlaqәlәr vasitәsilә verilәn informasiyaya
şaiyәlәrә

Sual: Aşağıdakı vәzifәlәrdәn hansı ictimaiyәtlә әlaqәyә aid deyildir? (Çәki: 1)
firmaya müsbәt münasibәtlәrin formalaşdırılması
tәşkilatlarla, istehlakçı qrupları ilә әlaqәlәr yaradılması
xoşәgәlmәz şaiyәlәrin qarşısının alınması
mәsulların keyfiyyәtinin yaxşılaşdırılması
arzuolunmaz, yanlış mәlumatların aradan qaldırılması

Sual: Satışın hәvәslәndirilmәsi strategiyasının hazırlanması hәvәslәndirmәnin tәşkili
prosesinin bu mәrhәlәsindә hәyata keçirilir: (Çәki: 1)



mәsәlәnin qoyuluşu
hәvәslәndirmә subyektlәrinin müәyyәnlәşdirilmәsi
hәvәslәndirmә metodlarının seçilmәsi
hәvәslәndirmә proqramlarının hazırlanması
hәvәslәndirmә proqramlarının realizasiyası

Sual: Müәssisәnin nә istehsal edә bilmәsi, hansı xidmәtlәri göstәrә bilmәsi, onun harada
yerlәşmәsi haqqında mәlumatların verilmәsi reklamın bu formasının vәzifәsidir: (Çәki: 1)

informasiya xarakterli reklamların
mәslәhәtverici (tövsiyә xarakterli) reklamların
xatırladıcı reklamların
müdafiә reklamlarının
rәqabәt reklamlarının

Sual: İstehlakçılara rәqib müәssisә ilә müqayisәdә müәssisәnin üstünlüklәrini göstәrmәk
vә izah etmәklә onların diqqәtini bu müәssisәyә cәlb etmәk reklamın bu formasının
vәzifәsidir: (Çәki: 1)

informasiya xarakterli reklamların
tövsiyә xarakterli (mәslәhәtverici) reklamların
xatırladıcı reklamların
müdafiә reklamlarının
rәqabәt reklamlarının

Sual: Müәssisәnin adını mәqsәd (hәdәf) bazarlarının diqqәtinә çatdırmaq vә bunun
sayәsindә hәmin bazarların onu unutmamasına, yada saxlamasına nail olunması
reklamın bu formasının vәzifәsidir: (Çәki: 1)

informasiya xarakterli reklamların
tövsiyә xarakterli (mәslәhәtverici) reklamların
xatırladıcı reklamların
müdafiә reklamlarının
rәqabәt reklamlarının

Sual: Mәhsulun hәyat dövranının bazara çıxma mәrhәlәsindә reklamın bu formasından
istifadә edilir: (Çәki: 1)

informasiya xarakterli reklamlardan
tövsiyә xarakterli (mәslәhәtverici) reklamlardan
xatırladıcı reklamlardan
müdafiә reklamlarından
rәqabәt reklamlarından

Sual: Mәhsulun hәyat dövranının artım (inkişaf) mәrhәlәsindә reklamın bu formasından
istifadı edilir: (Çәki: 1)

informasiya xarakterli reklamlardan
tövsiyә xarakterli (mәslәhәtverici) reklamlardan
xatırladıcı reklamlardan
müdafiә reklamlarından



rәqabәt reklamlarından

Sual: Müraciәt variantlarının qiymәtlәndirilmәsi vә seçilmәsi reklamın planlaşdırılmasının
bu mәrhәlәsindә hәyata keçirilir: (Çәki: 1)

mәsәslәnin qoyuluşu mәrhәlәsindә
situasiyalı tәhlil mәrhәlәsindә
reklam mәtnlәrinin hazırlanması mәrhәlәsindә
reklam elanlarının hazırlanması mәrhәlәsindә
reklamın verilmә vaxtının müәyyәn edilmәsi mәrhәlәsindә

Sual: Kommunikasiya: (Çәki: 1)
reklam fәaliyyәtinin hәyata keçirilmәsidir
satışın hәvәslәndirilmәsi üzrә tәdbirlәr kompleksidir
mәhsula tәlәbatın formalaşmasıdır
satışın hәcminin artırılması mәqsәdilә mәhsulun yayımı vә satışın tәşkilidir
satışın hәcminin artırılması mәqsәdilә hәdәf (mәqsәd) auditoriyasına tәsir

göstәrilmәsi vasitәlәrinin mәcmusudur

BÖLMӘ: 0603
Ad 0603

Suallardan 14

Maksimal faiz 14

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 2 %

Sual: Marketinqişn kommunikasiya sisteminin mәqsәdi: (Çәki: 1)
mәhsula tәlәbatın formadlaşdırılması vә satışının stimullaşdırılmasıdır
bazarın vә istehlakçıların tәlәbatını aşkar edilmәsi vә öyrәnilmәsidir
yeni mәhsulun hazırlanması vә mövcud mәhsul çeşidinin tәkmillәşdirilmәsidir
mәhsulların bölüşdürülmәsi vә satışının tәşkilidir
mәhsullara münasib qiymәtin müәyyәnlәşdirilmәsidir

Sual: Marketinq kommunikasiya kompleksinә müәssisәnin maliyә imkanları çәrçivәsindә
vәsaitin ayırılması marketinq kommunikasiyasının büdcәsisnin tәrtib edilmәsinin bu
metodunun mahiyyәtini tәşkil edir: (Çәki: 1)

“mövcud vәsaitlәrә görә” hesablama metodunun
“satışn hәcminә görә faizlә” hesablama metodunun
rәqabәt bәrabәrliyi (paritetliyi) metodunun
mәqsәd vә vәzifәlәrә görә hesablama metodunun
xәrclәrdә liderliyә görә hesablama metodunun

Sual: İstehsalçı müәssisә plan ilindә mәhsul satışının hәcmini 20% artıraraq 24 mln.



AZNә çatdırmağı planlaşdırır. O, qarşısına qoyduğu mәqsәdә nail olmaq üçün
marketinq kommunkasiyasına ayrılan vәsaitlәrin mәblәğini dә satış hәcminin artım
tempinә proporsinal olaraq artırmağı nәzәrdә tutur. Bu zaman müәssisә marketinq
kommunikasiyası büdcәsinin tәrtib edilmәsinin bu metodundan istifadә etmәlidir: (Çәki:
1)

“mövcud vәsaitlәrә görә” hesablama metodundan
“satışın hәcminә görә faizlә” hesablama metodundan
rәqabәt bәrabәrliyi (paritetliyi) metodundan
mәqsәd vә vәzifәlәrә görә hesablama metodundan
xәrclәrdә liderliyә görә hesablama metodundan

Sual: İstehsalçı müәssisә plan ilindә yeni mәhsulunu bazara çıxarmağı planlaşdırır.
Bunun üçün o, marketinq kommunikasiya sistemini dә әhatә edәn marketinq proqramı
tәrtib etmәyi vә bu proqramda hәyata keçirlәcәk kommunkasiya tәdbirlәrini vә hәmin
tәdbirlәrә ayrılmali olan vәsaitlәrin mәblәğnin әks etdirilmәsini dә nәzәrdә tutur. Bu
halda müәssisә marketinq kommunkasiyasının büdcәsini bu metoddan istifadә etmәklә
tәrtib etmәlidir: (Çәki: 1)

“mövcud vәsaitlәrә görә” hesablama metodundan
“satışın hәcminә görә faizlә” hesablama metodundan
rәqabәt bәrabәrliyi (paritetliyi) metodundan
mәqsәd vә vәzifәlәrә görә hesablama metodundan
xәrclәrdә liderliyә görә hesablama metodundan

Sual: Bazar ardıcılı olan müәssisә marketinq siyasәtini, o cümlәdәn kommunikasiya
siyasәtini lider firmanın siyasәtinә uyğun olaraq tәrtib edir. Lider firma plan ilindә özünün
kommunikasiya büdcәsindә dәyişiklik edәcәyi halda müәssisә marketinq
kommunkasiyasının büdcәsini bu metoddan istifadә etmәklә tәrtib etmәlidir: (Çәki: 1)

“mövcud vәsaitlәrә görә” hesablama metodundan
“satışn hәcminә görә faizlә” hesablama metodundan
rәqabәt bәrabәrliyi (paritetliyi) metodundan
mәqsәd vә vәzifәlәrә görә hesablama metodundan
xәrclәrdә liderliyә görә hesablama metodundan

Sual: Texniki vә texnoloji cәhәtdәn mürәkkәb mәhsulların satışında marketinq
kommunikasiyasının bu formasından istifadә edilmәsi digәr formalarla müqayisәdә daha
mәqsәdәuyğundur: (Çәki: 1)

istehsal tәyinatlı mәhsulların reklamından
şәxsi (fәrdi) satışdan
ictimaiyyәtlә әlaqәdәn
satşın hәvәslәndirilmәsindәn
sәrgilәrdәn

Sual: İri istehlakçılara mәhsul satışında marketinq kommunikasiyasının bu formasından
istifadә edilmәsi digәr formalarla müqayisәdә daha mәqsәdәuyğundur: (Çәki: 1)

reklamdan
şәxsi (fәrdi) satışdan
ictimaiyyәtlә әlaqәdәn



satşın hәvәslәndirilmәsindәn
sәrgilәrdәn

Sual: Bu reklam nәzәriyyәsi vә ya strategiyası istehlakçıların mәhsulu alıbalmamasına
dair qәrar qәbul etmәsinin aşağıdakı ardıcıllıqla baş vermәsini nәzәrdә tutur: reklam
mürәciәtlәrı mәhsul haqqında istehlakçılara mәlumatlar verir, bu onlarda mәhsula
maraq, maraq isә onu almaq istәyi yaradır vә bundan sonra o, mәhsulun alınıb
almamasına dair qәrar qәbul edir (Çәki: 1)

zәif reklam nәzәriyyәsi
güclü reklam nәzәriyyәsi
bazara sütәtlә daxilolma strategiyası
bazara lәng daxilolma strategiyası
xamanın yığılması strategiyası

Sual: Bu reklam nәzәriyyәsi vә ya strategiyası istehlakçıların mәhsulu alıbalmamasına
dair qәrar qәbul etmәsinin aşağıdakı ardıcıllıqla baş vermәsini nәzәrdә tutur: reklam
mürәciәtlәrı mәhsul haqqında istehlakçılara mәlumatlar verir vә ona maraq yaradır,
istehlakçılar reklam edilәn mәhsulu sınaqdan keçirir vә yalnız bundan sonra mәhsulun
alınıbalmamasına dair qәrar qәbul edir: (Çәki: 1)

zәif reklam nәzәriyyәsi
güclü reklam nәzәriyyәsi
bazara sütәtlә daxilolma strategiyası
bazara lәng daxilolma strategiyası
xamanın yığılması strategiyası

Sual: Hәm qlobal amillәrin, hәm dә lokal amillәrin tәsiri zәif olduğu halda beynәlxalq
bazarlarda bu strategiyadan istifadә edilmәsi daha mәqsәdәuyğundur: (Çәki: 1)

qlobal brend vә qlobal reklam
qlobal brend vә qlobal reklam
lokal brend vә harmonik reklam
lokal brend vә lokal reklam
qlobal brend vә harmonik reklam

Sual: Hәm qlobal amillәrin, hәm dә lokal amillәrin tәsiri güclü olduğu halda beynәlxalq
bazarlarda bu strategiyadan istifadә edilmәsi daha mәqsәdәuyğundur: (Çәki: 1)

qlobal brend vә qlobal reklam
qlobal brend vә lokal reklam
lokal brend vә harmonik reklam
lokal brend vә lokal reklam
qlobal brend vә harmonik reklam

Sual: Qlobal amillәrin tәsiri güclü, lokal amillәrin tәsiri isә zәif olduğu halda beynәlxalq
bazarlarda bu strategiyadan istifadә edilmәsi daha mәqsәdәuyğundur: (Çәki: 1)

qlobal brend vә qlobal reklam
qlobal brend vә lokal reklam
lokal brend vә harmonik reklam



lokal brend vә lokal reklam
qlobal brend vә harmonik reklam

Sual: Müәssisә rәhbәrliyi reklam büdcәsini satış dövriyyәsinin 5%i hәcmindә
müәyyәnlәşdirmәsi haqqında qәrar qәbul etmişdir. Әgәr әvvәlki ildә satışın hәcmi 1,2
milyon AZN olmuşdursa vә cari ildә 6%lik artım planlaşdırılırsa, cari ildә reklam büdcәsi
nә qәdәr olmalıdır (Çәki: 1)

57 400 AZN
60 000 AZN
63 600 AZN
64 000 AZN
65000 AZN

Sual: “xxx” disko klubu müştәrilәrә xüsusi güzәşt kartları tәqdim edir. Klub rәhbәrliyi kart
sahiblәrinә beşinci gәlişdә 25% qiymәt güzәşti etmәyi qәrara almışdır. Bu tәdbirin
mәqsәdi: (Çәki: 1)

yeni bazar seqmentlәrinә çıxmanı tımin etmәkdir
gәlişlәrin sayını artırmaqdır
vizitin orta müddәtini artırmaqdır
markanın tanınmasını tәmin etmәkdir
markanın mövqeylәşdirilmәsini tәmin etmәkdir

BÖLMӘ: 0701
Ad 0701

Suallardan 19

Maksimal faiz 19

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 2 %

Sual: Mәhsulun qiymәti: (Çәki: 1)
mәhsulun istehsalına, satışına vә mәnimsәnilmәsinә çәkilәn xәrclәrin ümumi

mәblәğidir
mәhsulun nominal qiymәti ilә istismar müddәtindә ona çәkilәn bütün xәrclәrin

(quraşdırılma vә daşınma xәrclәri dә daxil olmaqla) ümumi mәblәğidir
istehlakçının mәhsuldan almağı nәzәrdә tutduğu fayda müqabilindә ödәmәyә hazır

olduğu vәsaitin ümumi mәblәğidir
mәhsulun istehsalı vә satışı ilә әlaqәdar olan dәyişәn (birbaşa) vә sabit (qaimә)

xәrclәrinin ümumi mәblәğidir
mәhsulun istehsalı, satışı vә servis xidmәtinin göstәrilmәsi ilә әlaqәdar olan

xәrclәrinin ümumi mәblәğidir

Sual: Mәhsulun satış qiymәti: (Çәki: 1)
mәhsulun satışına çәkilәn xәrclәrin mәblәğidir
mәhsulun nominal qiymәtidir



mәhsulun quraşdırılmasına vә servis xidmәtinin göstәrilmәsinә çәkilәn xәrclәrin
mәblәğidir

mәhsulun nominal qiymәti ilә istismar müddәtindә ona çәkilәn bütün xәrclәrin
(quraşdırılma vә daşınma xәrclәri dә daxil olmaqla) cәmidir

mәhsulun istehsalı ilә әlaqәdar olan dәyişәn (birbaşa) vә sabit (qaimә) xәrclәrinin
mәblәğidir

Sual: Mәhsulun qiymәtinin artması (Çәki: 1)
tәklifin hәcminin artmasına sәbәb olur
tәklifin hәcminә tәsir etmir
tәklifin hәcminin azalmasına sәbәb olur
istehsalın hәcminin azalmasına sәbәb olur
mәhsul istehsalının ixtisar edilmәsinә sәbәb olur

Sual: Mәhsulun qiymәtinin azalması (Çәki: 1)
tәlәbin hәcminin artmasına sәbәb olur
tәlәbin hәcminә tәsir etmir
tәlәbin hәcminin azalmasına sәbәb olur
istehlakın hәcminә tәsir etmir
satışın hәcminә tәsir etmir

Sual: Bu qiymәtqoyma metodu «xәrclәrә әsaslanan qiymәtqoyma» metodudur: (Çәki: 1)
son hәdd qiymәtqoyma metodu;
qiymәtlәrin cari sәviyyәsinә görә qiymәtqoyma metodu
tam xәrclәrә görә qiymәtqoyma metodu;
marketinq strategiyasına әsaslanan qiymәtqoyma metodu;
mәhsulun keyfiyyәtinә görә qiymәtqoyma metodu;

Sual: Bu qiymәtqoyma metodu «xәrclәrә әsaslanan qiymәtqoyma» metodudur: (Çәki: 1)
lideri tәqibetmә metodu;
satış yerinә görә qiymәtqoyma metodu
mәhsulun içtehlakçı üçün qiymәtliliyinә görә qiymәtqoyma
birbaşa xәrclәrә görә qiymәtqoyma metodu
son hәdd qiymәtqoyma metodu

Sual: Bu qiymәtqoyma metodu rәqabәtә әsaslanan qymәtqoyma metodlarına aiddr:
(Çәki: 1)

son hәdd qiymәtqoyma metodu
qiymәtlәrin cari sәviyyәsinә görә qiymәtqoyma metodu
investisyanın rentabelliyi normasına görә qiymәtqoyma metodu
mәhssul çeşidi qruruna görә qiymәtqoyma metodu
zәrәrsiz çevik qiymәtqoyma metodu

Sual: Bu qiymәtqoyma metodu rәqabәtә әsaslanan qymәtqoyma metodlarına aiddr:
(Çәki: 1)



lideri tәqlidetmә metodu;
zәrәrsiz çevik qiymәtqoyma metodu;
satış yerinә görә qiymәtqoyma metodu;
istehsal yerinә görә qiymәtqoyma metodu;
çeşid qrupuna görә qiymәtqoyma metodu;

Sual: Bu qiymәtqoyma metodu rәqabәtә әsaslanan qymәtqoyma metodlarına aiddr:
(Çәki: 1)

marketinq strategiyasına әsaslanan qiymәtqoyma metodu
zәrәrsiz çevik qiymәtqoyma metodu
son hәdd qiymәtqoyma metodu
tender әsasında qiymәtqoyma metodu
investisiyanın rentabelliyinә görә qiymәtqoyma metodu

Sual: Bu qiymәtqoyma metodu tәlәbә әsaslanan qymәtqoyma metodlarına aiddr: (Çәki:
1)

son hәdd qiymәtqoyma metodu
qiymәtlәrin cari sәviyyәsinә görә qiymәtqoyma metodu
investisyanın rentabelliyi normasına görә qiymәtqoyma metodu
mәhssul çeşidi qruruna görә qiymәtqoyma metodu
tender әsasında qiymәtqoyma metodu

Sual: Bu qiymәtqoyma metodu tәlәbә әsaslanan qymәtqoyma metodlarına aiddr: (Çәki:
1)

zәrәrsiz çevik qiymәtqoyma metodu
qiymәtlәrin cari sәviyyәsinә görә qiymәtqoyma metodu
investisyanın rentabelliyi normasına görә qiymәtqoyma metodu
mәhsul çeşidi qruruna görә qiymәtqoyma metodu
tender әsasında qiymәtqoyma metodu

Sual: Bu qiymәtqoyma metodu tәlәbә әsaslanan qymәtqoyma metodlarına aiddr: (Çәki:
1)

investisiyanın rentabelliyinә görә qiymәtqoyma metodu
qiymәtlәrin cari sәviyyәsinә görә qiymәtqoyma metodu
tender әsasında qiymәtqoyma metodu
satış yerinә görә qiymәtqoyma metodu
marketinq strategiyasına әsaslanan qiymәtqoyma metodu

Sual: Bu qiymәtqoyma metodu tәlәbә әsaslanan qymәtqoyma metodlarına aiddr: (Çәki:
1)

lideri tәqlid etmә metodu
marketinq strategiyasına әsaslanan qiymәtqoyma metodu
mәhsulun keyfiyyәtinә görә qiymәtqoyma metodu
mәhsulun içtehlakçı üçün qiymәtliliyinә görә qiymәtqoyma metodu
mövsümlüyә görә qiymәtqoyma metodu



Sual: Müәssisә mәnimsәnilmәsi xәrclәri 20 min manat, istifadә edildiyi dövr әrzindә
istismar xәrclәri 100 min manat olan mәhsulunun satış qiymәtini rәqib mәhsulun istehlak
vә satış qiymәti әsasında müәyyәnlәşdirmәyi qәrara almşdır. Bunun üçün o, rәqib
mәhsulun satış vә istehlak qiymәtini öyrәnmişdir. Tәhlil nәticәsindә mәlum olmuşdur ki,
rәqib mәhsulun satış qiymәti 50 min manat, istehlak qiymәti isә 200 min manat tәşkil
edir. Bu halda müәssisәnin mәhsulunun satış qiymәti: (Çәki: 1)

120 min man.
200 min man.
51 min man. – 80 min man. diapazonunda
120 min man. – 200 min man. diapazonunda
80 min man. 120 min man. diapazonunda

Sual: Bu halda mәhsulun qiymәti dünya bazar qiymәti kimi qәbul oluna bilmәz: (Çәki: 1)
idxalixrac әmәliyyatları müntәzәm xarakter daşıdığı halda
idxalixrac әmәliyyatları kommersiya xarakteri daşıdığı halda
idxalixrac әmәliyyatları dövlәtlәrarası sazişlәr әsasında hәyata keçirildiyi halda
idxalixrac әmәliyyatlarının azad ticarәt vә siyasi rejimdә hәyata keçirildiyi halda
idxalixrac әmәliyyatlarının dönәrli valyuta ilә hәyata keçirildiyi halda

Sual: Aşağıdakılardan hansı qiymәtqoyma metodlarına aid deyildir: (Çәki: 1)
xәrclәrә әsaslanan qiymәtqoyma metodu
tәlәbә әsaslanan qiymәtqoyma mrtodu
rәqiblәrә әsaslanan qiymәtqoyma metodu
müqavilә әsasında qiymәtqoyma metodu
marketinqә әsaslanan qiymәtqoyma metodu

Sual: Aşağıdakılardan hansı mәhsulgöndәrmәnin bazis şәrtlәrindә satıcının öhdәliklәrinә
aid deyildir: (Çәki: 1)

müqavilәyә uyğun olaraq mәhsulun göndәrilmәsi
mәhsulların daşıyıcılarını seçmәk
mәhsulun yoxlanması, markalanması vә sertifikatlaşdırılması xәrclәrinin ödәnilmәsi
alıcıya tәmiz konosament verilmәsi
mәhsulların qablaşdırılması

Sual: Mәhsulgöndәrmәnin bu bazis şәrtindә kontrakt qiymәtinin tәrkibinә a) mәhsulun
dәyәri, b) satıcının әrazisindәki göstәrilmiş yerә çatdırılması vә c) orada boşaldılması ilә
әlaqәdar olan bütün xәrclәr daxildir: (Çәki: 1)

frankozavod (EXW)
sәrhәdә çatdırılmışdır (DAF)
rüsum ödәnilmәdәn satılmışdır (DDU)
dәyәr, sığota vә fraxt ödәnilmişdir (CIF)
gәmidә satılmışdır (DES)

Sual: Mәhsulgöndәrmәnin bu bazis şәrtindә kontrakt qiymәtinin tәrkibinә a) mәhsulun
dәyәri vә b) onun sәrhәddә göstәrilmiş yerә qәdәr çatdırılması ilә әlaqәdar olan



nәqliyyat xәrclәri daxildir: (Çәki: 1)
frankozavod (EXW)
sәrhәdә çatdırılmışdır (DAF)
rüsum ödәnilmәdәn satılmışdır (DDU)
dәyәr, sığota vә fraxt ödәnilmişdir (CIF)
gәmidә satılmışdır (DES)

BÖLMӘ: 0702
Ad 0702

Suallardan 44

Maksimal faiz 44

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 2 %

Sual: Mәhsulun istehlak qiymәti: (Çәki: 1)
mәhsulun cari qiymәtidir
mәhsulun nominal qiymәti ilә mәqsәd mәnfәәtin cәmidir
mәhsulun nominal qiymәti ilә ondan istifadәnin öyrәdilmәsinә çәkilәn xәrclәrin

cәmidir
mәhsulun nominal qiymәti ilә onun istismarı vә quraşdırılmasına çәkilәn xәrclәrin

cәmidir
mәhsulun nominal qiymәti ilә onun daşınması vә quraşdırılmasına çәkilәn xәrclәrin

cәmidir

Sual: Bu bәnddә göstәrilәnlәrin hamısı qiymәtin funksiyasına aiddir: (Çәki: 1)
tәlәblә tәklifin tarazlaşdırılması, informasiya vermә, stimullaşdırma, uçot vә gәlirlәrin

bölüşdürmәsi
hesabat, tәlәblә tәklifin tarazlaşdırılması, informasiya vermә, uçot vә gәlirlәrin

bölüşdürmәsi
tәlәblә tәklifin tarazlaşdırılması, maya dәyәrinin kalkulyasiyası, stimullaşdırma, uçot

vә gәlirlәrin bölüşdürmәsi
ölçü, maya dәyәrinin kalkulyasiyası, stimullaşdırma, uçot vә gәlirlәrin bölüşdürmәsi
tәlәblә tәklifin tarazlaşdırılması, maya dәyәrinin kalkulyasiyası, stimullaşdırma

Sual: Mәhsulun qiymәtinin artması (Çәki: 1)
tәlәbin hәcminin artmasına sәbәb olur
tәlәbin hәcminә tәsir etmir
tәlәbin hәcminin azalmasına sәbәb olur
istehlakın hәcminin artmasına sәbәb olur
satışın hәcminә tәsir etmir

Sual: Bazar qiymәtlәrinin sәviyyәsi vә onların dәyişmә meyllәri qiymәtqoyma prosesinin
bu mәrhәlәsindә tәhlil edilir: (Çәki: 1)



mәsәlәnin qoyuluşu mәrhәlәsindә
qiymәtqoyma amillәrinin tәhlili mәrhәlәsindә
qiymәt strategiyasının hazırlanması mәrhәlәsindә
ilkin qiymәtin müәyyәnlәşdirilmәsi mәrhәlәsindә
qiymәt güzәştlırinin müәyyәnlәşdirilmәsi mәrhәlәsindә

Sual: Tәlәbin quymәtә görә elastikliyi qiymәtqoyma prosesinin bu mәrhәlәsindә tәhlil
edilir: (Çәki: 1)

mәsәlәnin qoyuluşu mәrhәlәsindә
qiymәtqoyma amillәrinin tәhlili mәrhәlәsindә
qiymәt strategiyasının hazırlanması mәrhәlәsindә
ilkin qiymәtin müәyyәnlәşdirilmәsi mәrhәlәsindә
qiymәt güzәştlırinin müәyyәnlәşdirilmәsi mәrhәlәsindә

Sual: Tәlәbin hәcmi qiymәtqoyma prosesinin bu mәrhәlәsindә tәhlil edilir: (Çәki: 1)
mәsәlәnin qoyuluşu mәrhәlәsindә
qiymәtqoyma amillәrinin tәhlili mәrhәlәsindә
qiymәt strategiyasının hazırlanması mәrhәlәsindә
ilkin qiymәtin müәyyәnlәşdirilmәsi mәrhәlәsindә
qiymәt güzәştlırinin müәyyәnlәşdirilmәsi mәrhәlәsindә

Sual: Mәhsulun istehsalı vә satışına çәkilәn xәrclarin hәcmi qiymәtqoyma prosesinin bu
mәrhәlәsindә tәhlil edilir: (Çәki: 1)

mәsәlәnin qoyuluşu mәrhәlәsindә
qiymәtqoyma amillәrinin tәhlili mәrhәlәsindә
qiymәt strategiyasının hazırlanması mәrhәlәsindә
ilkin qiymәtin müәyyәnlәşdirilmәsi mәrhәlәsindә
qiymәt güzәştlırinin müәyyәnlәşdirilmәsi mәrhәlәsindә

Sual: Mәhsulun qiymәtinin azalması (Çәki: 1)
tәklifin hәcminin artmasına sәbәb olur
tәklifin hәcminә tәsir etmir
tәklifin hәcminin azalmasına sәbәb olur
ölkәdә iqtisadi fәalığı yüksәldir
istehsalın miqyasının genişlәndirilmәsinә sәbәb olur

Sual: Rәqiblәrin vә vasitәçilәrin qiymәtә reaksiyası qiymәtqoyma prosesinin bu
mәrhәlәsindә tәhlil edilir: (Çәki: 1)

mәsәlәnin qoyuluşu mәrhәlәsindә
qiymәtqoyma amillәrinin tәhlili mәrhәlәsindә
qiymәt strategiyasının hazırlanması mәrhәlәsindә
ilkin qiymәtin müәyyәnlәşdirilmәsi mәrhәlәsindә
qiymәt güzәştlırinin müәyyәnlәşdirilmәsi mәrhәlәsindә

Sual: Mәhsulun istehsalı ilә әlaqәdar olan birbaşa xәrclәrә: (Çәki: 1)



ümumi mәblәği istehsalın hәcminin artmasına (azalmasına) uyğun olaraq artan
(azalan) xәrclәr aiddır

ümumi mәblәği istehsalın hәcmindәn asılı olmayan xәrclәr aiddır
ümumi mәblәği istehsalın hәcminin artıbazalmasından aslı olmayaraq dәyişmәz

qalan xәrclәr aiddır
istehsalın hәcmi azaldığı halda ümumi mәblәği artan xәrclәr aiddır
istehsalın hәcmi artdığı halda ümumi mәblәği azalan xәrclәr aiddır

Sual: Tәlәb bu halda elastik hesab olunur: (Çәki: 1)
qiymәtin azalması tәlәbi әhәmiyyәtli dәrәcәdә artırdığı halda
qiymәtin әhәmiyyәtli azalması tәlәbi cüzi artırdığı halda
qiymәtin dәyişmәsi zamanı tәlәbin dәyişmәdiyi halda
tәlәb qiymәtdәn asılı olmayaraq dәyişdiyi halda
qiymәtin dәyişmәsindәn asılı olmayaraq tәlәbin sabit qaldığı halda

Sual: Elastiklik әmsalı 1ә bәrabәrdir olduğu halda qiymәtin 10% azalmasә tәlәbin
hәcmini: (Çәki: 1)

dәyişmәyәcәk
1% azaldacaqdır
1% artacaqdır
10 % azaldacaqdır
10 % artacaqdır

Sual: Qiymәtqoyma metodları qiymәtqoyma prosesinin bu mәrhәlәsindә seçilir: (Çәki: 1)
mәsәlәnin qoyuluşu mәrhәlәsindә
qiymәtqoyma amillәrinin tәhlili mәrhәlәsindә
qiymәt strategiyasının hazırlanması mәrhәlәsindә
ilkin qiymәtin müәyyәnlәşdirilmәsi mәrhәlәsindә
qiymәt güzәştlәrinin müәyyәnlәşdirilmәsi mәrhәlәsindә

Sual: Qqiymәtqoyma sahәsindә qarşıya qoyulmuş mәqsәdlәrdәn kәnarlaşmalar vә
onların sәbәblәri qiymәtqoyma prosesinin bu mәrhәlәsindә müәyyәnlәşdirilir: (Çәki: 1)

qiymәt strategiyasının hazırlanması mәrhәlәsindә
edilәcәk güzәştlәrin müәyyәnlәşdirilmәsi mәrhәlәsindә
ilkin qiymәtin müәyyәnlәşdirilmәsi mәrhәlәsindә
son qiymәtin müәyyәnlәşdirilmәsi mәrhәlәsindә
fәaliyyәtin nәticәlәrinin qiymәtlәndirilmәsi mәrhәlәsindә

Sual: Bu qiymәtqoyma metodu marketinqә әsaslanan qymәtqoyma metodlarına aiddr
(Çәki: 1)

zәrәrsiz çevik qiymәtqoyma metodu
qiymәtlәrin cari sәviyyәsinә görә qiymәtqoyma metodu
son hәdd qiymәtqoyma metodu
mәhsulun istehlakçı üçün iqtisadi faydalılığının tәhlili әsasında qiymәtqoyma metodu
tender әsasında qiymәtqoyma metodu



Sual: Bu qiymәtqoyma metodu marketinqә әsaslanan qymәtqoyma metodlarına aiddr
(Çәki: 1)

zәrәrsiz çevik qiymәtqoyma metodu
qiymәtlәrin cari sәviyyәsinә görә qiymәtqoyma metodu
investisiyanın rentabelliyi normasına görә qiymәtqoyma metodu
eksperiment әsasında qiymәtqoyma metodu
tender әsasında qiymәtqoyma metodu

Sual: Mәhsulun maya dәyәri 800 manat vә satış qiymәtinә nisbәtәn müәyyәn edilәn
ticarәt әlavәsi 20% tәşkil etdiyi halda bir mәhsulun satış qiymәti: (Çәki: 1)

960 man.
970 man.
980 man.
1000 man.
1100 man.

Sual: Mәhsulun maya dәyәri 603 manat vә satış qiymәtinә nisbәtәn müәyyәn edilәn
ticarәt әlavәsi 10% tәşkil etdiyi halda bir mәhsulun satış qiymәti neçә manat olacadır
(Çәki: 1)

650,7 man.
658,0 man.
670,0 man.
671,0 man.
673,0 man.

Sual: Mәhsulgöndәrmәnin bu bazis şәrtindә kontrakt qiymәtinin tәrkibinә a) mәhsulun
dәyәri, b) satıcının әrazisindәki göstәrilmiş yerә çatdırılması vә c) orada boşaldılması ilә
әlaqәdar olan bütün xәrclәr daxildir: (Çәki: 1)

frankozavod (EXW)
sәrhәdә çatdırılmışdır (DAF)
rüsum ödәnilmәdәn satılmışdır (DDU)
dәyәr, sığota vә fraxt ödәnilmişdir (CIF)
gәmidә satılmışdır (DES)

Sual: Zәrәrsizlik nöqtәsindә: (Çәki: 1)
әlavә istehsal edilәn hәr mәhsul vahidinin son hәdd gәlirlәri son hәdd xәrclәrindәn

çoxdur;
әlavә istehsal edilәn hәr mәhsul vahidinin son hәdd gәlirlәri son hәdd xәrclәrindәn

azdır;
әlavә istehsal edilәn hәr mәhsul vahidinin son hәdd gәlirlәri son hәdd xәrclәrinә

bәrabәrdir;
әlavә istehsal edilәn hәr mәhsul vahidinә çәkilәn dәyişәn (birbaşa) xәrclәr sabit

(qaimә) xәrclәrindәn çoxdur;
әlavә istehsal edilәn hәr mәhsul vahidinә çәkilәn dәyişәn (birbaşa) xәrclәr sabit

(qaimә) xәrclәrindәn azdır;



Sual: Qiymәtqoymanın lideri tәqibetmә metodunda sahәdә lider olan müәssisә
mәhsulun qiymәtini dәyişdiyi halda eyni növ mәhsul istehsal edәn rәqib firmalar
mәhsullarının qiymәtini: (Çәki: 1)

sabit saxlayır
liderin qiymәt dәyişmәlәrinә uyğun olaraq dәyişir
bazarda formalaşmış qiymәtin dәyişmә sәviyyәsinә uyğun olaraq dәyişir
mәhsulun istehsalina sәrf etdiyi xәrclırә uyğun qiymәt müәyyәn edir
istehlakçıların reaksiyasını nәzәzrә almaqla müәyyәn edir

Sual: Mәhsulgöndәrmәnin “frankozavod (göstәrilmiş yer) (EXW)” şәrtindә kontrakt
qiymәtinin tәrkibinә daxildir: (Çәki: 1)

a) mәhsulun dәyәri, b) onun göstәrilmiş yerә çatdırılması vә c) orada boşaldılması
ilә әlaqәdar olan bütün xәrclәr

a) mәhsulun dәyәri, b) göstәrilmiş yerә çatdırılması (hәmin yerә çatdırılana kimi
aralıq mәntәqәlәrdә yüklәmәboşaltma xәrclәri dә daxil olmaqla), c) göstәrilmiş yer
satıcının әrazisi olduğu halda mәhsulun hәmin әrazidә boşaldılması vә d) daşıyıcının
nәqliyyat vasitәsinә yüklәnmәsi ilә әlaqәdar olan bütün xәrclәr

a) mәhsulun dәyәri, b) mәhsulun göndәriş limanına çatdırılması (göndәriş limanına
çatdırılana kimi aralıq mәntәqәlәrdә yüklәmәboşaltma xәrclәri dә daxil olmaqla) vә c)
göndәriş limanında boşaldılması vә gәminin göyәrtәsi boyunca düzülmәsi ilә әlaqәdar
olan bütün xәrclәr

a) mәhsulun dәyәri, b) mәhsulun göndәriş limanına çatdırılması (göndәriş limanına
çatdırılana kimi aralıq mәntәqәlәrdә yüklәmәboşaltma xәrclәri dә daxil olmaqla), c)
göndәriş limanında boşaldılması vә gәminin göyәrtәsi boyunca düzülmәsi vә d)
mәhsulun gәminin göyәrtәsinә yüklәnmәsi ilә әlaqәdar olan bütün xәrclәr

a) mәhsulun dәyәri, b) mәhsulun göstәrilmiş tәyinat limanına çatdırılması (aralıq
mәntәqәlәrdә yüklәmәboşaltma xәrclәri dә daxil olmaqla) vә c) tәyinat limanında
boşaldılması (müqavilәdә bu nәzәrdә tutulmadığı hal istisna olmaqla) ilә әlaqәdar olan
bütün xәrclәr

Sual: Bazarda formalaşmış qiymәtlәrin cari sәviyyәsi dәyişdiyi halda rәqib firmalar
mәhsullarının qiymәtini: (Çәki: 1)

sabit saxlayır
liderin qiymәt dәyişmәlәrinә uyğun olaraq dәyişir
bazarda formalaşmış qiymәtin dәyişmә sәviyyәsinә uyğun olaraq dәyişir
mәhsulun istehsalina sәrf etdiyi xәrclırә uyğun qiymәt müәyyәn edir
istehlakçıların reaksiyasını nәzәzrә almaqla müәyyәn edir

Sual: Mәhsulgöndәrmәnin “frankodaşıyıcı (göstәrilmiş yer) (FCA)” şәrtindә kontrakt
qiymәtinin tәrkibinә daxildir: (Çәki: 1)

a) mәhsulun dәyәri, b) onun göstәrilmiş yerә çatdırılması vә c) orada boşaldılması
ilә әlaqәdar olan bütün xәrclәr

a) mәhsulun dәyәri, b) göstәrilmiş yerә çatdırılması (hәmin yerә çatdırılana kimi
aralıq mәntәqәlәrdә yüklәmәboşaltma xәrclәri dә daxil olmaqla), c) göstәrilmiş yer
satıcının әrazisi olduğu halda mәhsulun hәmin әrazidә boşaldılması vә d) daşıyıcının
nәqliyyat vasitәsinә yüklәnmәsi ilә әlaqәdar olan bütün xәrclәr

a) mәhsulun dәyәri, b) mәhsulun göndәriş limanına çatdırılması (göndәriş limanına
çatdırılana kimi aralıq mәntәqәlәrdә yüklәmәboşaltma xәrclәri dә daxil olmaqla) vә c)



göndәriş limanında boşaldılması vә gәminin göyәrtәsi boyunca düzülmәsi ilә әlaqәdar
olan bütün xәrclәr

) mәhsulun dәyәri, b) mәhsulun göndәriş limanına çatdırılması (göndәriş limanına
çatdırılana kimi aralıq mәntәqәlәrdә yüklәmәboşaltma xәrclәri dә daxil olmaqla), c)
göndәriş limanında boşaldılması vә gәminin göyәrtәsi boyunca düzülmәsi vә d)
mәhsulun gәminin göyәrtәsinә yüklәnmәsi ilә әlaqәdar olan bütün xәrclәr

a) mәhsulun dәyәri, b) mәhsulun göstәrilmiş tәyinat limanına çatdırılması (aralıq
mәntәqәlәrdә yüklәmәboşaltma xәrclәri dә daxil olmaqla) vә c) tәyinat limanında
boşaldılması (müqavilәdә bu nәzәrdә tutulmadığı hal istisna olmaqla) ilә әlaqәdar olan
bütün xәrclәr

Sual: A firması halhazırda mәhsulunu 120 manata satır. A firmasının daxil olduğu
sahәdә lider olan müәssisә eyni növ mәhsulunda heç bir tәkmillәşdirmә aparmadan
onun qiymәtini 5% artırmışdır. Bu halda A firması öz mәhsulunu bu qiymәtә satmalıdır:
(Çәki: 1)

120 man.
122 man.
124 man.
126 man.
127 man.

Sual: A firması halhazırda mәhsulunu 250 manata satır. A firmasının daxil olduğu
sahәdә lider olan müәssisә eyni növ mәhsulunun qiymәtini 10% aşağı salmışdır. Bu
halda A firması öz mәhsukunu bu qiymәtә satmalıdır: (Çәki: 1)

245 man.
240 man.
235 man.
230 man.
225 man.

Sual: Marketinq strategiyasına әsaslanan qiymәtqoyma metodunun xamanın sürәtlә
yığılması strategiyasında müәssisә: (Çәki: 1)

hәm mәhsuluna yüksәk qiymәt qoyur, hәm dә mәhsulun irәlilәdilmәsinә çәkilәn
xәrclәrim sәviyyәsini artırır

mәhsuluna yüksәk qiymәt qoyur, lakin mәhsulun irәlilәdilmәsinә az vәsait sәrf edir
mәhsuluna aşağı qiymәt müәyyәn edir, lakin mәhsulun irәlilәdilmәsinә çәkilәn

xәrclәrim sәviyyәsini artırır
hәm mәhsuluna aşağı qiymәt qoyur, hәm dә mәhsulun irәlilәdilmәsinә az vәsait

sәrf edir
mәhsulunun qiymәti vә mәhsulun irәlilәdilmәsi xәrclәrinin hәcmini qarşısına

qoyduğu mәqsәdlәrә uyğun olaraq müәyyәnlәşdirir

Sual: Marketinq strategiyasına әsaslanan qiymәtqoyma metodunun xamanın lәng
yığılması strategiyasında müәssisә: (Çәki: 1)

mәhsuluna yüksәk qiymәt qoyur, lakin mәhsulun irәlilәdilmәsinә az vәsait sәrf edir
hәm mәhsuluna yüksәk qiymәt qoyur, hәm dә mәhsulun irәlilәdilmәsinә çәkilәn

xәrclәrim sәviyyәsini artırır
mәhsuluna aşağı qiymәt müәyyәn edir, lakin mәhsulun irәlilәdilmәsinә çәkilәn



xәrclәrim sәviyyәsini artırır
hәm mәhsuluna aşağı qiymәt qoyur, hәm dә mәhsulun irәlilәdilmәsinә az vәsait

sәrf edir
mәhsulunun qiymәti vә mәhsulun irәlilәdilmәsi xәrclәrinin hәcmini qarşısına

qoyduğu mәqsәdlәrә uyğun olaraq müәyyәnlәşdirir

Sual: Mәhsulgöndәrmәnin “frankogöyәrtәdә (göstәrilmiş yüklәmә limanı) (FOB)”
şәrtindә kontrakt qiymәtinin tәrkibinә daxildir: (Çәki: 1)

a) mәhsulun dәyәri, b) onun göstәrilmiş yerә çatdırılması vә c) orada boşaldılması
ilә әlaqәdar olan bütün xәrclәr

a) mәhsulun dәyәri, b) göstәrilmiş yerә çatdırılması (hәmin yerә çatdırılana kimi
aralıq mәntәqәlәrdә yüklәmәboşaltma xәrclәri dә daxil olmaqla), c) göstәrilmiş yer
satıcının әrazisi olduğu halda mәhsulun hәmin әrazidә boşaldılması vә d) daşıyıcının
nәqliyyat vasitәsinә yüklәnmәsi ilә әlaqәdar olan bütün xәrclәr

a) mәhsulun dәyәri, b) mәhsulun göndәriş limanına çatdırılması (göndәriş limanına
çatdırılana kimi aralıq mәntәqәlәrdә yüklәmәboşaltma xәrclәri dә daxil olmaqla) vә c)
göndәriş limanında boşaldılması vә gәminin göyәrtәsi boyunca düzülmәsi ilә әlaqәdar
olan bütün xәrclәr

a) mәhsulun dәyәri, b) mәhsulun göndәriş limanına çatdırılması (göndәriş lima¬nına
çatdırılana kimi aralıq mәntәqәlәrdә yüklәmәboşaltma xәrclәri dә daxil olmaq¬la), c)
göndәriş limanında boşaldılması vә gәminin göyәrtәsi boyunca düzülmәsi vә d)
mәhsulun gәminin göyәrtәsinә yüklәnmәsi ilә әlaqәdar olan bütün xәrclәr

a) mәhsulun dәyәri, b) mәhsulun göstәrimiş tәyinat limanına çatdırılması (aralıq
mәntәqәlәrdә yüklәmәboşaltma xәrclәri dә daxil olmaqla) vә c) tәyinat limanında
boşaldılması (müqavilәdә bu nәzәrdә tutulmadığı hal istisna olmaqla) ilә әlaqәdar olan
bütün xәrclәr

Sual: Mәhsulgöndәrmәnin “dәyәr vә fraxt (göstәrilmiş tәyinat limanı) (CFR)” şәrtindә
kontrakt qiymәtinin tәrkibinә daxildir: (Çәki: 1)

a) mәhsulun dәyәri, b) onun göstәrilmiş yerә çatdırılması vә c) orada boşaldılması
ilә әlaqәdar olan bütün xәrclәr

a) mәhsulun dәyәri, b) göstәrilmiş yerә çatdırılması (hәmin yerә çatdırılana kimi
aralıq mәntәqәlәrdә yüklәmәboşaltma xәrclәri dә daxil olmaqla), c) göstәrilmiş yer
satıcının әrazisi olduğu halda mәhsulun hәmin әrazidә boşaldılması vә d) daşıyıcının
nәqliyyat vasitәsinә yüklәnmәsi ilә әlaqәdar olan bütün xәrclәr

a) mәhsulun dәyәri, b) mәhsulun göndәriş limanına çatdırılması (göndәriş limanına
çatdırılana kimi aralıq mәntәqәlәrdә yüklәmәboşaltma xәrclәri dә daxil olmaqla) vә c)
göndәriş limanında boşaldılması vә gәminin göyәrtәsi boyunca düzülmәsi ilә әlaqәdar
olan bütün xәrclәr

a) mәhsulun dәyәri, b) mәhsulun göndәriş limanına çatdırılması (göndәriş limanına
çatdırılana kimi aralıq mәntәqәlәrdә yüklәmәboşaltma xәrclәri dә daxil olmaqla), c)
göndәriş limanında boşaldılması vә gәminin göyәrtәsi boyunca düzülmәsi vә d)
mәhsulun gәminin göyәrtәsinә yüklәnmәsi ilә әlaqәdar olan bütün xәrclәr

a) mәhsulun dәyәri, b) mәhsulun göstәrilmiş tәyinat limanına çatdırılması (aralıq
mәntәqәlәrdә yüklәmәboşaltma xәrclәri dә daxil olmaqla) vә c) tәyinat limanında
boşaldılması (daşıma müqavlәsindә bu nәzәrdә tutulmadığı hal istisna olmaqla) ilә
әlaqәdar olan bütün xәrclәr

Sual: Marketinq strategiyasına әsaslanan qiymәtqoyma metodunun bazara sürәtlә



nüfuzetmә (daxilolma) strategiyasında müәssisә: (Çәki: 1)
hәm mәhsuluna yüksәk qiymәt qoyur, hәm dә mәhsulun irәlilәdilmәsinә çәkilәn

xәrclәrim sәviyyәsini artırır
mәhsuluna yüksәk qiymәt qoyur, lakin mәhsulun irәlilәdilmәsinә az vәsait sәrf edir
mәhsuluna aşağı qiymәt müәyyәn edir, lakin mәhsulun irәlilәdilmәsinә çәkilәn

xәrclәrim sәviyyәsini artırır
hәm mәhsuluna aşağı qiymәt qoyur, hәm dә mәhsulun irәlilәdilmәsinә az vәsait

sәrf edir
mәhsulunun qiymәti vә mәhsulun irәlilәdilmәsi xәrclәrinin hәcmini qarşısına

qoyduğu mәqsәdlәrә uyğun olaraq müәyyәnlәşdirir

Sual: Mәhsulgöndәrmәnin “dәyәr, sığorta vә fraxt (göstәrilmiş tәyinat limanı) (CİF)”
şәrtindә kontrakt qiymәtinin tәrkibinә daxildir: (Çәki: 1)

a) mәhsulun dәyәri, b) mәhsulun göstәrilmiş tәyinat limanına çatdırilması (aralıq
mәntәqәlәrdә yüklәmәboşaltma xәrclәri dә daxil olmaqla) vә c) mәhsulun tәyinat
limanında boşaldılması (daşınma müqavilәsindә bu nәzәrdә tutulmadığı hal istisna
olmaqla) ilә әlaqәdar olan bütün xәrclәr, d) mәhsulun sığorta etdirilmәsinә görә
ödәnilәn sığorta mәblәği

a) mәhsulun dәyәri, b) mәhsulun satıcıdan göstәrilmiş tәyinat yerinә çatdırilması
(aralıq mәntәqәlәrdә yüklәmәboşaltma xәrclәri dә daxil olmaqla) vә c) onun orada
boşaldılması (müqavilәdә bu nәzәzdә tutulmadığı hal istisna olmaqla) ilә әlaqәdar olan
bütün xәrclәr

a) mәhsulun dәyәri, b) mәhsulun göstәrilmiş tәyinat yerinә çatdırilması (satıcının
bağladığı daşıma müqavilәsinin tәrkibinә daxil olan boşaltma xәrclәri dә nәzәrә
alınmaqla) vә c) sığorta etdirilmәsinә görә ödәnilәn sığorta mәblәği

a) mәhsulun dәyәri vә b) mәhsulun sәrhәddә göstәrilmiş yerә qәdәr çatdırılması
(aralıq mәntәqәlәrdә yüklәmәboşaltma xәrclәri dә daxil olmaqla) ilә әlaqәdar olan
bütün xәrclәr

) mәhsulun dәyәri vә b) mәhsulun göstәrilmiş tәyinat limanına çatdırılması ilә
әlaqәdar olan bütün nәqletmә xәrclәri

Sual: Marketinq strategiyasına әsaslanan qiymәtqoyma metodunun bazara lәng
nüfuzetmә (daxilolma) strategiyasında müәssisә: (Çәki: 1)

hәm mәhsuluna yüksәk qiymәt qoyur, hәm dә mәhsulun irәlilәdilmәsinә çәkilәn
xәrclәrim sәviyyәsini artırır

mәhsuluna yüksәk qiymәt qoyur, lakin mәhsulun irәlilәdilmәsinә az vәsait sәrf edir
mәhsuluna aşağı qiymәt müәyyәn edir, lakin mәhsulun irәlilәdilmәsinә çәkilәn

xәrclәrim sәviyyәsini
hәm mәhsuluna aşağı qiymәt qoyur, hәm dә mәhsulun irәlilәdilmәsinә az vәsait

sәrf edir
mәhsulunun qiymәti vә mәhsulun irәlilәdilmәsi xәrclәrinin hәcmini qarşısına

qoyduğu mәqsәdlәrә uyğun olaraq müәyyәnlәşdirir

Sual: Müәssisә bazara çıxarmağı planlaşdırdığı mәhsulun qiymәtini alıcı reaksiyasına
görә qiymәtqoyma metodundan istifadә etmәklә müәyyәnlәşdirmәyi nәzәrdә tutur. Bu
mәqsәdlә o, alıcılara mәhsulun 5 qiymәt variantını  10 manat; 12 manat; 14 manat; 17
manat vә 20 manat tәklif etmiş vә onların bu qiymәt variantlarına onların reaksiyasını
öyrәnmәk üçün onlar arasında sorğu keçirmişdir. Aparılmış sorğu nәticәsindә mәlum
olmudur ki, alıcıların 15% mәhsulu 10 manata, 58%i 12 manata, 14%i 14 manata, 7%



i 17 manata vә 6%i 20 manata almağa razıdırlar. Müәssisә buna әsaslanaraq
mәhsulunu bu qiymәtә tәklif edәcәkdir: (Çәki: 1)

10 man.
14 man.
17 man.
20 man.
12 man.

Sual: Mәhsulgöndәrmәnin “sәrhәddә çatdırılmışdır (göstәrilmiş yerdә) (DAF)” şәrtindә
kontrakt qiymәtinin tәrkibinә daxildir: (Çәki: 1)

a) mәhsulun dәyәri, b) mәhsulun göstәrilmiş tәyinat limanına çatdırilması (aralıq
mәntәqәlәrdә yüklәmәboşaltma xәrclәri dә daxil olmaqla) vә c) mәhsulun tәyinat
limanında boşaldılması (müqavilәdә bu nәzәzdә tutulmadığı hal istisna olmaqla) ilә
әlaqәdar olan bütün xәrclәr, d) mәhsulun sığorta etdirilmәsinә görә ödәnilәn sığorta
mәblәği

a) mәhsulun dәyәri, b) mәhsulun satıcıdan göstәrilmiş tәyinat yerinә çatdırilması
(aralıq mәntәqәlәrdә yüklәmәboşaltma xәrclәri dә daxil olmaqla) vә c) onun orada
boşaldılması (müqavilәdә bu nәzәzdә tutulmadığı hal istisna olmaqla) ilә әlaqәdar olan
bütün xәrclәr

a) mәhsulun dәyәri, b) mәhsulun göstәrilmiş tәyinat yerinә çatdırilması (satıcının
bağladığı daşıma müqavilәsinin tәrkibinә daxil olan boşaltma xәrclәri dә nәzәrә
alınmaqla) bütün xәrclәr vә c) sığorta etdirilmәsinә görә ödәnilәn sığorta mәblәği

a) mәhsulun dәyәri vә b) mәhsulun sәrhәddә göstәrilmiş yerә qәdәr çatdırılması
(aralıq mәntәqәlәrdә yüklәmәboşaltma xәrclәri dә daxil olmaqla) ilә әlaqәdar olan
bütün xәrclәr

a) mәhsulun dәyәri vә b) mәhsulun göstәrilmiş tәyinat limanına çatdırılması ilә
әlaqәdar olan bütün nәqletmә xәrclәri

Sual: Bu qiymәtqoyma metodunda mәhsulun satış qiymәti onun istehlak qiymәti
әsasında müәyyәn edilir: (Çәki: 1)

alıcı reaksiyasına görә qiymәtqoyma metodunda
kompromis tәhlil әsasında qiymәtqoyma metodunda
mәhsulun keqfiyyәtinә görә qiymәtqoyma metodunda
mәhsulun istehlakçı üçün iqtisadi faydalılığının tәhlil әsasında qiymәtqoyma

metodunda
eksperiment әsasında qiymәtqoyma metodunda

Sual: Mәhsulgöndәrmәnin “gәmidәn satılmışdır (göstәrilmiş tәyinat limanı) (DES)”
şәrtindә kontrakt qiymәtinin tәrkibinә daxildir: (Çәki: 1)

a) mәhsulun dәyәri, b) mәhsulun göstәrilmiş tәyinat limanına çatdırilması (aralıq
mәntәqәlәrdә yüklәmәboşaltma xәrclәri dә daxil olmaqla) vә c) mәhsulun tәyinat
limanında boşaldılması (müqavilәdә bu nәzәzdә tutulmadığı hal istisna olmaqla) ilә
әlaqәdar olan bütün xәrclәr, d) mәhsulun sığorta etdirilmәsinә görә ödәnilәn sığorta
mәblәği

a) mәhsulun dәyәri, b) mәhsulun satıcıdan göstәrilmiş tәyinat yerinә çatdırilması
(aralıq mәntәqәlәrdә yüklәmәboşaltma xәrclәri dә daxil olmaqla) vә c) onun orada
boşaldılması (müqavilәdә bu nәzәrdә tutulmadığı hal istisna olmaqla) ilә әlaqәdar olan
bütün xәrclәr

a) mәhsulun dәyәri, b) mәhsulun göstәrilmiş tәyinat yerinә çatdırilması (satıcının



bağladığı daşıma müqavilәsinin tәrkibinә daxil olan boşaltma xәrclәri dә nәzәrә
alınmaqla) vә c) sığorta etdirilmәsinә görә ödәnilәn sığorta mәblәği

a) mәhsulun dәyәri vә b) mәhsulun sәrhәddә göstәrilmiş yerә qәdәr çatdırılması
(aralıq mәntәqәlәrdә yüklәmәboşaltma xәrclәri daxil olmaqla) vә c) idxalın
rәsmilәşdirilmәsi ilә әlaqәdar olan bütün xәrclәr

a) mәhsulun dәyәri vә b) mәhsulun göstәrilmiş tәyinat limanına çatdırılması ilә
әlaqәdar olan bütün xәrclәr

Sual: Mәhsulgöndәrmәnin “körpüdәn satılmışdır (göstәrilmiş tәyinat limanı) (DEQ)”
şәrtindә kontrakt qiymәtinin tәrkibinә daxildir: (Çәki: 1)

a) mәhsulun dәyәri vә b) mәhsulun sәrhәddә göstәrilmiş yerә qәdәr çatdırılması
(aralıq mәntәqәlәrdә yüklәmәboşaltma xәrclәri dә daxil olmaqla) ilә әlaqәdar olan
bütün xәrclәr

a) mәhsulun dәyәri vә b) mәhsulun göstrilmiş tәyinat limanına çatdırılması ilә
әlaqәdar olan bütün nәqletmә xәrclәri

a) mәhsulun dәyәri, b) mәhsulun göstrilmiş tәyinat limanına kimi çatdırılması vә c)
ora¬da körpüyә boşaldılması ilә әlaqәdar olan bütün xәrclәr

a) mәhsulun dәyәri vә b) mәhsulun tәyinat yerinә çatdırılması ilә әlaqәdar olan
bütün nәqilyyat xәrclәr

a) mәhsulun dәyәri, b) mәhsukun tәyinat yerinә çatdırılması ilә әlaqәdar olan bütün
nәqilyyat xәrclәri vә c) idxal vә alıcının ölkәsindә gömrük rәsmilәşdirilmәsi xәrclәri,
rüsumları vә vergilәri

Sual: Mәhsulgöndәrmәnin “rüsum ödәnilmәdәn çatdırılmışdır (göstәrilmiş tәyinat yeri)
(DDU)” şәrtindә kontrakt qiymәtinin tәrkibinә daxildir: (Çәki: 1)

a) mәhsulun dәyәri vә b) mәhsulun sәrhәddә göstәrilmiş yerә qәdәr çatdırılması
(aralıq mәntәqәlәrdә yüklәmәboşaltma xәrclәri dә daxil olmaqla) ilә әlaqәdar olan
bütün xәrclәr

a) mәhsulun dәyәri vә b) mәhsulun göstrilmiş tәyinat limanına çatdırılması ilә
әlaqәdar olan bütün nәqletmә xәrclәri

a) mәhsulun dәyәri, b) mәhsulun göstәrilmiş tәyinat yerinә çatdırılması vә c) ora¬da
körpüyә boşaldılması ilә әlaqәdar olan bütün xәrclәr

a) mәhsulun dәyәri vә b) mәhsulun tәyinat yerinә çatdırılması ilә әlaqәdar olan
bütün nәqilyyat xәrclәri

a) mәhsulun dәyәri, b) mәhsukun tәyinat yerinә çatdırılması ilә әlaqәdar olan bütün
nәqilyyat xәrclәri vә c) idxal vә alıcının ölkәsindә gömrük rәsmilәşdirilmәsi xәrclәri,
rüsumları vә vergilәri

Sual: Mәhsulgöndәrmәnin “dәyәr, sığorta vә fraxt (SİF)” bazis şәrtindәn fәrqli olaraq
“daşıma vә sığorta ödәnilmişdir (CİP)” şәrtindә mәhsulun mәhv olması vә ya
zәdәlәnilmәsi üzrә bütün risklәr: (Çәki: 1)

mәhsul göstәrilmiş yüklәnmә limaninda gәminin göyәrtәsi boyunca yerlәşdirildiyi
andan satıcıdan alıcıya kecir

mәhsul göstәrilmiş yüklәnmә limaninda gәminin tutacağından göyәrtәsinә keçәnә
kimi satıcıdan alıcıya keçir

mәhsul göstәrilmiş yüklәnmә limaninda gәminin tutacağından göyәrtәsinә
keçdikdәn sonra satıcıdan alıcıya keçir

mәhsul müqavilәdә göstәrilmiş yerdә daşıyıcıya, bir neçә daşıyıcı olduqda isә
birinci daşıyıcıya tәvil verdiyi andan satıcıdan alıcıya keçir



mәhsul tәyinat limanında gәminin tutacağından keçdikdәn sonra satıcıdan alıcıya
keçir

Sual: Mәhsulgöndәrmәnin bu bazis şәrtindә kontrakt qiymәtinin tәrkibinә a) mәhsulun
dәyәri, b) mәhsulun tәyinat limanına kimi çatdırılması vә c) mәhsulun tәyinat limanında
boşaldılması ilә әlaqәdar olan bütün xәrclәr, d) sığorta haqqı daxildir: (Çәki: 1)

frankozavod (EXW);
sәrhәdә çatdırılmışdır (DAF);
rüsum ödәnilmәdәn satılmışdır (DDU);
dәyәr, sığota vә fraxt ödәnilmişdir (CIF);
gәmidә satılmışdır (DES);

Sual: “Azinfo” müәssisәsi A mәhsulunu bazara hansı qiymәtlә tәklif etmәsini
dәqiqlәşdirmәk üçün rәqiblәrin eyni növ mәhsulu neçәyә satdığını öyrәnmişdir. Mәlum
olmuşdur ki, belә növ mәhsulu Gürcüstan firması 150$ satmışdır. Dolların kursunun 0,80
manatdır. Bu halda “Azinfo” müәssisәsi A mәnsulunu bazara bu qiymәtә tәklif edә bilәr:
(Çәki: 1)

150 AZN
140 AZN
120 AZN
110 AZN
100 AZN

Sual: “Azinfo” müәssisәsi 2011ci ildә A mәhsulunu bazara hansı qiymәtlә tәklif etmәsini
dәqiqlәş¬dir¬mәk üçün rәqiblәrin eyni növ mәhsulu neçәyә satdığını öyrәnmişdir.
Mәlum olmuşdur ki, belә növ mәhsulu Gürcüstan firması 2005ci ildә 150$ satmışdır vә
2010cı ildә hәmin mәhsulun qiymәti 2005ci illә 50% artmış vә 2011ci ildә dolların
kursunun 0,80 manat tәşkil edir. Bu halda “Azinfo” müәssisәsi A mәnsulunu bazara bu
qiymәtә tәklif edә bilәr: (Çәki: 1)

120 AZN
140 AZN
160 AZN
180 AZN
300 AZN

Sual: Ölkәmizin müәssisәlәrindәn biri ondan birinci dәfә mәhsul almaq istәyәn firma ilә
mәhsul alqısatqısına dair danşıqlar aparır. Mәhsulun satış qiymәtini müәyyәn etmәk
mәqsәdi ilә o, eyni növ mәhsul satan firmanın alqısatqı müqavillәrini tәhlil etmiş vә
hәmin firmanın mәhsulu daimi alıcılarına 10% güzәşt edәrәk 18 min manata satdığını
aşkar etmişdir. Bunu nәzәrә alan vüәssisә öz mәhsulunu ondan birinci dәfә mәhsul alan
firmaya bu qiymәtә tәklif edәcәkdir: (Çәki: 1)

16 min man.
17,5 min man.
20 min man.
21 min man
22 min man.

BÖLMӘ: 0703



Ad 0703

Suallardan 32

Maksimal faiz 32

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 3 %

Sual: «Qiymәt yuvarlaq rәqәm olmamalıdır» deyimi hansı amilә әsaslanır (Çәki: 1)
xәrclәrlә әlaqәdar olan amillәrә
rәqabәtlә әlaqәdar olan amillәrә
tәlәbatla әlaqәdar olan ammillәrә
psixoloji amillәrә
mәhsulun keyfiyyәti ilә әlaqәdar olan amillәrә

Sual: Mәhsulun xarici bazarlarda maya dәyәrindәn (normal bazar dәyәrindәn) aşağı
qiymәtә satılması (Çәki: 1)

barter adlanır
kütlәvi marketinq adlanır
aktiv marketinq adlanır
klirinq adlanır
dempinq adlanır

Sual: Aşağıda göstәrilәn qiymәtlәrdәn hansı taxılın dünya bazarı qiymәti kimi qәbul edilir
(Çәki: 1)

tender qiymәtlәri
hәrrac (auksion) qiymәtlәri
transfer qiymәtlәri
mәlumat qiymәtlәri
birja kotirovkaları

Sual: Tәlәbin qiymәtә görә elastikliyi: (Çәki: 1)
müxtәlif amillәrin tәsiri altında mәhsulun qiymәtinin dәyimә faizidir
miqyas effektinin qimәtin sәviyyәsinә tәsir dәrәcәsinin faizlә ifadәsidir
tәcrübә effektinә uyğun olaraq satışın miqrarının faiz ifadәsindә dәyişmәsidir
mәhsulun qiymәtinin dәyişmә faizinә uyğun olaraq satışın miqrarının faiz ifadәsindә

dәyişmәsidir
bazar konyunkturasına uyğun olaraq satışın miqrarının faiz ifadәsindә dәyişmәsidir

Sual: Qiymәtin 10% azalması tәlәbin qiymәt elastikliyinin birә bәrabәr olmasına gәtirib
çıxarmışdır. Belә olduğu halda tәlәbin hәcmi: (Çәki: 1)

10% azalmışdır
10% artmışdır
1% azalmışdır



1% artmışdır
dәyişmәmişdir

Sual: Mәhsulun qiymәtinin 5% azalması hәmin mәhsula tәlәbin 7% artmasina gәtirib
çıxarmışdır. Bu halda tәlәbin qiymәt elastikliyi: (Çәki: 1)

1,1ә bәrabәrdir
1,2ә bәrabәrdir
1,4ә bәrabәrdir
1,6ya bәrabәrdir
1,8ә bәrabәrdir

Sual: Müәssisә bir hәftә әrzindә hәr birinin qiymәti 30 manat olmaqla 120 әdәd
kofebişirәn satmağa müvәffәq olmuşdur. Kofebişirәnin qiymәtinin 10% azaldılması hәftә
әrzindә onun satışının 30 әdәd artımına gәtirib çıxarmışdır. Bu halda tәlәbin qiymәt
elastikliyi: (Çәki: 1)

2,0a bәrabәrdir
2,2yә bәrabәrdir
2,4ә bәrabәrdir
2,5ә bәrabәrdir
2,6yaә bәrabәrdir

Sual: Müәssisә mәhsul vahidinin qiymәtini dәyişmәklә tәlәbin hәcminin 8% artmasina
nail ola bilmişdir. Qiymәtin dәyişmәsindәn sonra tәlәbin qiymәtә görә elastiklik әmsalının
1,6a bәrabәr olduğu halda qiymәt: (Çәki: 1)

2% azalmışdır
3% azalmışdır
4% azalmışdır
5% azalmışdır
6% azalmışdır

Sual: Mәhsulun istehsalı ilә әlaqәdar olan sabit (qaimә) xәrclәrә: (Çәki: 1)
ümumi mәblәği istehsalın hәcminin artmasına (azalmasına) uyğun olaraq artan

(azalan) xәrclәr aiddır
istehsalın hәcmi artdığı halda mәhsulun maya dәyәrinin azalmasına sәbәb olan

xәrclәr aiddır
istehsalın hәcmi artdığı halda bir mәhsulun maya dәyәrinin azalmasına sәbәb

olmayan xәrclәr aiddir
istehsalın hәcmi artdığı halda bir mәhsulun maya dәyәrinin artmasına sәbәb olan

xәrclәr aiddir
istehsalın hәcmi artdığı halda ümumi mәblәği azalan xәrclәr aiddır

Sual: Rәqib müәssisәlәrin mәhsullarının qiymәti qiymәtqoyma prosesinin bu
mәrhәlәsindә tәhlil edilir: (Çәki: 1)

mәsәlәnin qoyuluşu mәrhәlәsindә
qiymәtqoyma amillәrinin tәhlili mәrhәlәsindә
qiymәt strategiyasının hazırlanması mәrhәlәsindә



ilkin qiymәtin müәyyәnlәşdirilmәsi mәrhәlәsindә
qiymәt güzәştlırinin müәyyәnlәşdirilmәsi mәrhәlәsindә

Sual: Zәrәrzizlik nöqtәsinә uyğun gәlәn qiymәt: (Çәki: 1)
son hәdd gәlirlәrinin hәcminin son hәdd xәrclәrinin hәcminә bәrabәr olmasını tәmin

edir
son hәdd gәlirlәrinin hәcminin son hәdd xәrclәrinin hәcmindәn çox olmasını tımin

edir
son hәdd gәlirlәrinin hәcminin son hәdd xәrclәrinin hәcmindәn az olmasını tәmin

edir
mәhsulun istehsalı vә satışına çәkilәn xәrclәrin hәcminin optimal olmasını tәmin

edir
mәhsul satışından әldә edilәn gәlirlәrin hәcminin optimal olmasını tәmin edir

Sual: Mәhsulun maya dәyәri 800 manat vә maya dәyәrә nisbәtәn müәyyәn edilәn ticarәt
әlavәsi 15% tәşkil etdiyi halda bir mәhsulun satış qiymәti: (Çәki: 1)

880 man.
900 man.
920 man.
940 man.
960 man.

Sual: Mәhsulun maya dәyәri 600 manat vә maya dәyәrә nisbәtәn müәyyәn edilәn ticarәt
әlavәsi 10% tәşkil etdiyi halda bir mәhsulun satış qiymәti neçә manat olacadır: (Çәki: 1)

630 man.
640 man.
650 man.
660 man.
670 man.

Sual: Bu qiymәtqoyma metodu xәrclәrә әsaslanan qymәtqoyma metodlarına aiddr:
(Çәki: 1)

son hәdd qiymәtqoyma metodu
qiymәtlәrin cari sәviyyәsinә görә qiymәtqoyma metodu
investisyanın rentabelliyi normasına görә qiymәtqoyma metodu
mәhssul çeşidi qruruna görә qiymәtqoyma metodu
tender әsasında qiymәtqoyma metodu

Sual: Müәssisә il әrzindә 100 min әdәd mәhsul istehsal edir. Bir mәhsulun istehsalına
çәkilәn birbaşa (dәyişәn) xәrclәr 20 man., bütün mәhsulun istehsalına çәkilәn sabit
xәrclarin ümumi hәcmi isә 400 min man. әşkil edir. Müәssisә mәhsulun maya dәyәrinin
20% hәcmindә mәnfәәt әldә etmәyi nәzәrdә tutur. Bu halda bir mәhsulun satış qiymәti
neçә mayat olacaqdır: (Çәki: 1)

28,0 man.
28,2 man.
28,4 man.



28,6 man.
28,8 man.

Sual: Müәssisә il әrzindә 50 min әdәd mәhsul istehsal edir. Bir mәhsulun istehsalına
çәkilәn birbaşa (dәyişәn) xәrclәr 16 man., bütün mәhsulun istehsalına çәkilәn sabit
xәrclarin ümumi hәcmi isә 200 min man. tәşkil edir. Müәssisә mәhsulun maya dәyәrinin
15% hәcmindә mәnfәәt әldә etmәyi nәzәrdә tutur. Bu halda bir mәhsulun satış qiymәti
neçә mayat olacaqdır: (Çәki: 1)

21 man.
22 man.
22,5 man.
23 man.
23,5 man.

Sual: Müәssisә il әrzindә 100 min әdәd mәhsul istehsal edir. Bir mәhsulun istehsalına
çәkilәn birbaşa (dәyişәn) xәrclәr 20 man., bütün mәhsulun istehsalına çәkilәn sabit
xәrclarin ümumi hәcmi isә 400 min man. tәşkil edir. Müәssisә mәhsulun satış qiymәtinin
20% hәcmindә mәnfәәt әldә etmәyi nәzәrdә tutur. Bu halda bir mәhsulun satış qiymәti
neçә mayat olacaqdır: (Çәki: 1)

24 man.
26 man.
30 man.
32 man.
33 man.

Sual: Müәssisә il әrzindә 50 min әdәd mәhsul istehsal edir. Bir mәhsulun istehsalına
çәkilәn birbaşa (dәyişәn) xәrclәr 16 man., bütün mәhsulun istehsalına çәkilәn sabit
xәrclarin ümumi hәcmi isә 200 min man. әşkil edir. Müәssisә mәhsulun satış qiymәtinin
15% hәcmindә mәnfәәt әldә etmәyi nәzәrdә tutur. Bu halda bir mәhsulun satış qiymәti
neçә mayat olacaqdır (yuvarlaşdırılmaqla): (Çәki: 1)

22,45 man.
23,53 man.
23, 67 man.
23, 72 man.
23,85 man.

Sual: A mәhsulun istehsalına çәkilәn birbaşa (dәyişәn) vә qaimә (sabit) xәrclәrin ümümi
hәcmi, yәni mәhsul istehsalına çәkilәn tam xәrclarin hәcmi 400 min man. tәşkil edir.
İstehsalçı müәssisә plan ilindә 100 min әdәd A mәhsulu istehsal etmәyi vә onun
satşından 200 min man., yani tam xәrclәrin 50%i hәcmindә mәnfәәt әldә etmәyi
planlaışdırır. Bu halda bir mәhsulun satış qiymәti neçә manat olacaqdır: (Çәki: 1)

5 man.
5,0 man.
5,5 man.
6,0 man.
6,5 man.



Sual: A mәhsulun istehsalına çәkilәn birbaşa (dәyişәn) vә qaimә (sabit) xәrclәrin ümümi
hәcmi, yәni mәhsul istehsalına çәkilәn tam xәrclәrin hәcmi 300 min man. tәşkil edir.
İstehsalçı müәssisә plan ilindә 120 min әdәd A mәhsulu istehsal etmәyi vә onun
satşından 60 min man., yani tam xәrclәrin 20%i hәcmindә mәnfәәt әldә etmәyi
planlaşdırır. Bu halda bir mәhsulun satış qiymәti neçә manat olacaqdır: (Çәki: 1)

2,8 man.
3,0 man.
3,5 man.
4,0 man.
4,5 man.

Sual: İstehsalçı müәssisә plan ilindә 100 min әdәd yeni A mәhsulu istehsal etmәyi
planlaşdırır. Müәssisә bu mәhsulun layihәlәşdirilmәsinә vә istehsalının tәşkilinә 500 min
man. investisiya qoymuş vә plan ilindә onun 10% hәcmindә mәnfәәt әldә etmәyi
nәzәrdә tutur. Plan ilindә mәhsulun maya dәyәri 2 man. tәşkil edәcәkdir. Bu halda
mәhsulun satış qiymәti neıә manat olacaqdır: (Çәki: 1)

2,4 man.
2,5 man.
2,6 man.
2,7 man.
2,8 man.

Sual: Müәssisә plan ilindә 100000 әdәd A mәhsulu satmağı planlaşdırır. Hәmin
mәhsulun 1 әdәdinin maya dәyәri (tam xәrclәr) 1,95 min man. tәşkil edir. Müәssisә bu
mәhsulunun istehsalının tәşkili ilә әlaqәdar olaraq 500000 min man. investisiya
qoymuşdur vә plan ilindә investisiyanın 10%i hәcmindә mәnfәәt әldә etmәyi nәzәrdә
tutur. Bu halda mәhsulunun 1 әdәdinin qiymәti neçә manat tәşkil edәcәkdir: (Çәki: 1)

2,25 min man
2,45 min man
2,65 min man
3,45 min man
3,65 min man

Sual: İstehsalçı müәssisә plan ilindә 120 min әdәd yeni A mәhsulu istehsal etmәyi
planlaşdırır. Müәssisә bu mәhsulun layihәlәşdirilmәsinә vә istehsalının tәşkilinә 360 min
man. investisiya qoymuş vә plan ilindә onun 20% hәcmindә mәnfәәt әldә etmәyi
nәzәrdә tutur. Plan ilindә mәhsulun maya dәyәri 5 manat olduğu halda mәhsulun satış
qiymәti bәrabәrdir: (Çәki: 1)

5,2 man.
5,4 man.
5,6 man.
5,8 man.
5,9 man.

Sual: Mәhsulgöndәrmәnin “frankogәminin göyәrtәsi boyunca (göstәrilmiş yüklәmә
limanı) (FAS)” şәrtindә kontrakt qiymәtinin tәrkibinә daxildir: (Çәki: 1)

a) mәhsulun dәyәri, b) onun göstәrilmiş yerә çatdırılması vә c) orada boşaldılması



ilә әlaqәdar olan bütün xәrclәr
a) mәhsulun dәyәri, b) göstәrilmiş yerә çatdırılması (hәmin yerә çatdırılana kimi

aralıq mәntәqәlәrdә yüklәmәboşaltma xәrclәri dә daxil olmaqla), c) göstәrilmiş yer
satıcının әrazisi olduğu halda mәhsulun hәmin әrazidә boşaldılması vә d) daşıyıcının
nәqliyyat vasitәsinә yüklәnmәsi ilә әlaqәdar olan bütün xәrclәr

a) mәhsulun dәyәri, b) mәhsulun göndәriş limanına çatdırılması (göndәriş limanına
çatdırılana kimi aralıq mәntәqәlәrdә yüklәmәboşaltma xәrclәri dә daxil olmaqla) vә c)
göndәriş limanında boşaldılması vә gәminin göyәrtәsi boyunca düzülmәsi ilә әlaqәdar
olan bütün xәrclәr

a) mәhsulun dәyәri, b) mәhsulun göndәriş limanına çatdırılması (göndәriş limanına
çatdırılana kimi aralıq mәntәqәlәrdә yüklәmәboşaltma xәrclәri dә daxil olmaqla), c)
göndәriş limanında boşaldılması vә gәminin göyәrtәsi boyunca düzülmәsi vә d)
mәhsulun gәminin göyәrtәsinә yüklәnmәsi ilә әlaqәdar olan bütün xәrclәr

a) mәhsulun dәyәri, b) mәhsulun göstәrilmiş tәyinat limanına çatdırılması (aralıq
mәntәqәlәrdә yüklәmәboşaltma xәrclәri dә daxil olmaqla) vә c) tәyinat limanında
boşaldılması (müqavilәdә bu nәzәzdә tutulmadığı hal istisna olmaqla) ilә әlaqәdar olan
bütün xәrclәr

Sual: Mәhsulgöndәrmәnin “daşıma ödәnilmişdir (göstәrilmiş tәyinat limanı) (CPT)”
şәrtindә kontrakt qiymәtinin tәrkibinә daxildir: (Çәki: 1)

a) mәhsulun dәyәri, b) mәhsulun göstәrilmiş tәyinat limanına çatdırilması (aralıq
mәntәqәlәrdә yüklәmәboşaltma xәrclәri dә daxil olmaqla) vә c) mәhsulun tәyinat
limanında boşaldılması (müqavilәdә bu nәzәrdә tutulmadığı hal istisna olmaqla) ilә
әlaqәdar olan bütün xәrclәr, d) mәhsulun sığorta etdirilmәsinә görә ödәnilәn sığorta
mәblәği

a) mәhsulun dәyәri, b) mәhsulun satıcıdan göstәrilmiş tәyinat yerinә çatdırilması
(aralıq mәntәqәlәrdә yüklәmәboşaltma xәrclәri dә daxil olmaqla) vә c) onun orada
boşaldılması (daşıma müqavilәsindә bu nәzәrdә tutulmadığı hal istisna olmaqla) ilә
әlaqәdar olan bütün xәrclәr

a) mәhsulun dәyәri, b) mәhsulun göstәrilmiş tәyinat yerinә çatdırilması (satıcının
bağladığı daşıma müqavilәsinin tәrkibinә daxil olan boşaltma xәrclәri

a) mәhsulun dәyәri vә b) mәhsulun sәrhәddә göstәrilmiş yerә qәdәr çatdırılması
(aralıq mәntәqәlәrdә yüklәmәboşaltma xәrclәri dә daxil olmaqla) ilә әlaqәdar olan
bütün xәrclәr

a) mәhsulun dәyәri vә b) mәhsulun göstәrilmiş tәyinat limanına çatdırılması ilә
әlaqәdar olan bütün nәqletmә xәrclәri

Sual: Mәhsulgöndәrmәnin “rüsum ödәnilmәklә çatdırılmışdır (göstәrilmiş tәyinat yeri)
(DDP)” şәrtindә kontrakt qiymәtinin tәrkibinә daxildir: (Çәki: 1)

a) mәhsulun dәyәri vә b) mәhsulun sәrhәddә göstәrilmiş yerә qәdәr çatdırılması
(aralıq mәntәqәlәrdә yüklәmәboşaltma xәrclәri dә daxil olmaqla) ilә әlaqәdar olan
bütün xәrclәr

a) mәhsulun dәyәri vә b) mәhsulun göstrilmiş tәyinat limanına çatdırılması ilә
әlaqәdar olan bütün nәqletmә xәrclәri

a) mәhsulun dәyәri, b) mәhsulun göstrilmiş tәyinat limanına çatdırılması vә c) orada
körpüyә boşaldılması ilә әlaqәdar olan bütün xәrclәri

a) mәhsulun dәyәri vә b) mәhsukun tәyinat yerinә çatdırılması ilә әlaqәdar olan
bütün nәqilyyat xәrclәri

a) mәhsulun dәyәri, b) mәhsulun tәyinat yerinә çatdırılması ilә әlaqәdar olan bütün
nәqilyyat xәrclәri vә c) idxal vә alıcının ölkәsindә gömrük rәsmilәşdirilmәsi xәrclәri,



rüsumları vә vergilәri

Sual: “Bakı fәhlәsi” neftmaşınqayırma zavodu İran İslam Respublikasınin Tәbriz
şәhәrindә yerlәşәn alıcı ilә mancanaq dәzgahının satışına dair danşıqlar aparır.
Mәhsulun kontrakt qiymәtini müәyyәn etmәk mәqsәdi ilә “Bakı fәhlәsi” zavodu mәhsulun
kontrakt qiymәtinin tәrkibinә daxil olan xәrclәrin hәcmini tәhlil etmişdir. Tәhlil nәticәsindә
mәlum olmşdur ki, bir әdәd mancanaq dәzgahının 1) dәyәri, yәni onun qiymәti 22140
man.; 2) onun göstәrilmiş yerә  zavodun yük hәyәtinә çatdırılması xәrclәri 10 man., 3)
onun göstәrilmiş yerdә  zavodun yük hәyәtindә boşaldılması xәrclәri 15 man., 4) ixrac
vә gömrük rәsmilәşdirilmәsi xәrclәri, rüsum vә vergilәri 50 man. tәşkil edir. Mәhsulun
alqısqtqı müqavilәsi (kontrakt) “frankozavod (EXW)” mәhsulgöndәrmә şәrti ilә
bağlanıldığı halda mәhsulun kontrakt qiymәti bu qәdәr olacaqdır: (Çәki: 1)

22155 man.
22150 man.
22165 man.
22190 man.
22315 man.

Sual: “Bakı fәhlәsi” neftmaşınqayırma zavodu İran İslam Respublikasınin Tәbriz
şәhәrindә yerlәşәn alıcı ilә mancanaq dәzgahının satışına dair danşıqlar aparır.
Mәhsulun kontrakt qiymәtini müәyyәn etmәk mәqsәdi ilә “Bakı fәhlәsi” zavodu mәhsulun
kontrakt qiymәtinin tәrkibinә daxil olan xәrclәrin hәcmini tәhlil etmişdir. Tәhlil nәticәsindә
mәlum olmşdur ki, bir әdәd mancanaq dәzgahının 1) dәyәri, yәni onun qiymәti 22140
man.; 2) onun göstәrilmiş yerә  zavodun yük hәyәtinә çatdırılması vә orada
boşaldılması xәrclәri 25 man., 3) ixrac vә gömrük rәsmilәşdirilmәsi xәrclәri, rüsum vә
vergilәri 50 man. 4) daşıyıcının nәqliyyat vasitәlәrinә yüklәnmәsi xәrclәri 15 man., 5)
göstәrilmiş göndәriş limanına çatdırılması xәrclәri 65 man. tәşkil edir. Mәhsulun alqı
satqı müqavilәsi (kontrakt) “frankodaşıyıcı (FSA)” mәhsulgöndәrmә şәrti ilә bağlanıldığı
halda mәhsulun kontrakt qiymәti bu qәdәr olacaqdır (Çәki: 1)

22155 man
22165 man.
22205 man.
22230 man.
22295 man.

Sual: “Bakı fәhlәsi” neftmaşınqayırma zavodu İran İslam Respublikasınin Tәbriz
şәhәrindә yerlәşәn alıcı ilә mancanaq dәzgahının satışına dair danşıqlar aparır.
Mәhsulun kontrakt qiymәtini müәyyәn etmәk mәqsәdi ilә “Bakı fәhlәsi” zavodu mәhsulun
kontrakt qiymәtinin tәrkibinә daxil olan xәrclәrin hәcmini tәhlil etmişdir. Tәhlil nәticәsindә
mәlum olmşdur ki, bir әdәd mancanaq dәzgahının 1) dәyәri, yәni onun qiymәti 22140
man.; 2) mәhsulun zavoddan daşıyıcının nәqliyyat vasitәlәrinә yüklәnmәsi kimi
(yüklәnmә dә daxil olmaqla) xәrclәri 75 man., 3) daşıyıcının nәqliyyat vasitәlәrinә
yüklәnmәsi xәrclәri 15 man., 4) göstәrilmiş göndәriş limanına çatdırılması xәrclәri 65
man., 5) göstәrilmiş göndәriş limanında boşaldılması vә alıclnın tәyin etdiyi gәminin
göyәrtәsi boyunca düzülmәsi xәrclәri 20 man. tәşkil edir. Mәhsulun alqısqtqı müqavilәsi
(kontrakt) “frankogәminin göyәrtәsi boyunca (FAS)” mәhsulgöndәrmә şәrti ilә
bağlanıldığı halda mәhsulun kontrakt qiymәti bu qәdәr olacaqdır: (Çәki: 1)

22215 man.
22230 man.
22250 man.



22295 man.
22315 man.

Sual: “Bakı fәhlәsi” neftmaşınqayırma zavodu İran İslam Respublikasınin Tәbriz
şәhәrindә yerlәşәn alıcı ilә mancanaq dәzgahının satışına dair danşıqlar aparır.
Mәhsulun kontrakt qiymәtini müәyyәn etmәk mәqsәdi ilә “Bakı fәhlәsi” zavodu mәhsulun
kontrakt qiymәtinin tәrkibinә daxil olan xәrclәrin hәcmini tәhlil etmişdir. Tәhlil nәticәsindә
mәlum olmşdur ki, bir әdәd mancanaq dәzgahının 1) dәyәri, yәni onun qiymәti 22140
man.; 2) onun yüklәnmә limanına çatdırilması, orada boşaldılması vә alıclnın tәyin etdiyi
gәminin göyәrtәsi boyunca düzülmәsi xәrclәri 175 man. vә 3) göstәrilmiş göndәriş
limanında gәminin göyәrtәsinә yüklәnmәsi xәrclәri 15 man., 4) yüklәnmә limanından
tәyinat limanına çatdırılması xәrclәri 150 man. tәşkil edir. Mәhsulun alqısqtqı müqavilәsi
(kontrakt) “frankogöyәrtәdә (göstәrilmiş yüklәnmә limanı) (FOB)” mәhsulgöndәrmә şәrti
ilә bağlanıldığı halda mәhsulun kontrakt qiymәti bu qәdәr olacaqdır: (Çәki: 1)

22155 man.
22290 man.
22315man.
22330 man.
22480 man.

Sual: “Bakı fәhlәsi” neftmaşınqayırma zavodu İran İslam Respublikasınin Tәbriz
şәhәrindә yerlәşәn alıcı ilә mancanaq dәzgahının satışına dair danşıqlar aparır.
Mәhsulun kontrakt qiymәtini müәyyәn etmәk mәqsәdi ilә “Bakı fәhlәsi” zavodu mәhsulun
kontrakt qiymәtinin tәrkibinә daxil olan xәrclәrin hәcmini tәhlil etmişdir. Tәhlil nәticәsindә
mәlum olmşdur ki, bir әdәd mancanaq dәzgahının 1) dәyәri, yәni onun qiymәti 22140
man.; 2) onun yüklәnmә limanına çatdırilması, orada boşaldılması vә alıclnın tәyin etdiyi
gәminin göyәrtәsi boyunca düzülmәsi xәrclәri 175 man. vә 3) göstәrilmiş göndәriş
limanında gәminin göyәrtәsinә yüklәnmәsi xәrclәri 15 man., 4) yüklәnmә limanından
tәyinat limanına çatdırılması xәrclәri 150 man. vә 5) tәyinat limanında  İran İslam
Respublkasının “Әnzәli” limanında boşaldılması xәrclәri 20 man. vә 6) sığorta xәrclәri
500 man. tәşkil edir. Mәhsulun alqısqtqı müqavilәsi (kontrakt) “dәyәr vә fraxt
(göstәrilmiş tәyinat limanı) (CFR)” mәhsulgöndәrmә şәrti ilә bağlanıldığı halda mәhsulun
kontrakt qiymәti bu qәdәr olacaqdır: (Çәki: 1)

22315 man.
22330 man.
22480 man.
22500 man
23000 man.

Sual: “Bakı fәhlәsi” neftmaşınqayırma zavodu İran İslam Respublikasınin Tәbriz
şәhәrindә yerlәşәn alıcı ilә mancanaq dәzgahının satışına dair danşıqlar aparır.
Mәhsulun kontrakt qiymәtini müәyyәn etmәk mәqsәdi ilә “Bakı fәhlәsi” zavodu mәhsulun
kontrakt qiymәtinin tәrkibinә daxil olan xәrclәrin hәcmini tәhlil etmişdir. Tәhlil nәticәsindә
mәlum olmşdur ki, bir әdәd mancanaq dәzgahının 1) dәyәri, yәni onun qiymәti 22140
man., 2) göstәrilmiş yüklәnmә limanına çatdırılması vә gәminin göyәrtәsinә yüklәnmәsi
ilә әlqәdar olan bütün xәrclәrin ümumi mәblәği – 190 man., 3) yüklәnmә limanından
tәyinat limanına  İran İslam Respublkasının “Әnzәli” limanına çatdırılması xәrclәri (fraxt)
150 man., 4) tәyinat limanında  İran İslam Respublkasının “Әnzәli” limanında
boşaldılması xәrclәri 20 man., 5) sığorta xәrclәri 500 man., 6) tәyinat limanında nәqliyyat
vasitәsinә yüklәnmәsi xәrclәri 20 man. vә 7) tәyinat limanından alıcının Tәbriz



şәhәrindәki anbarına çatdrilması xәrclәri 70 man..tәşkil edir. Mәhsulun alqısqtqı
müqavilәsi (kontrakt) “dәyәr, sığorta vә fraxt (göstәrilmiş tәyinat limanı) (CİF)”
mәhsulgöndәrmә şәrti ilә bağlanıldığı halda mәhsulun kontrakt qiymәti bu qәdәr
olacaqdır: (Çәki: 1)

22330 man.
22500 man.
22570 man.
22610 man.
23000 man.
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