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AAA_2308y#01#Q16#01 EDUMAN 700 testinin sualları

Fәnn : 2308Y Marketinq

Reklamın effektliliyinә nәzarәt prosesindә bu göstәricilәr tәhlil edilir:

Reklamın effektliliyinә nәzarәt prosesindә bu göstәricilәr tәhlil edilir:

F. Kotler marketinqin effektliliyin bununla qiymәtlәndirmәyi tәklif edir:

F. Kotler marketinqin effektliliyin bununla qiymәtlәndirmәyi tәklif edir:

F. Kotler marketinqin effektliliyin bununla qiymәtlәndirmәyi tәklif edir:

F. Kotler marketinqin effektliliyin bununla qiymәtlәndirmәyi tәklif edir:

Keçәn il 120 min şәkәr tozu satılmış vә bunun 15%i A müәssisәsinin payına düşmüşdür. Hesabat
ilindә isә 130 min ton şәkәr tozu satılmışdır ki, bunun da 26 min tonu A müәssisәsi tәrәfindәn realizә

әrazilәr üzrә satışın hәcmi
әtraf mühit amillәrindә baş verәn dәyişikliklәr
marketinq fәaliyyәtinin effektliliyi
reklama baxanların vә onu xatırlayanların sayı•
bağlanmış müqavilәlәrin sayı

әrazilәr üzrә satışın hәcmi
әtraf mühit amillәrindә baş verәn dәyişikliklәr
marketinq fәaliyyәtinin effektliliyi
ticarәt markasını tanıyanların sayı•
bağlanmış müqavilәlәrin sayı

bazar payı ilә
istehsala yönümlülüklә
alıcıya yönümlülüklә•
mәhsula yönümlülüklә
satışa yönümlülüklә

bazar payı ilә
istehsala yönümlülüklә
strateji yönümlülüklә•
mәhsula yönümlülüklә
satışa yönümlülüklә

bazar payı ilә
istehsala yönümlülüklә
marketinq inteqrasiyası ilә•
mәhsula yönümlülüklә
satışa yönümlülüklә

bazar payı ilә
istehsala yönümlülüklә
operativ effektliliklә•
mәhsula yönümlülüklә
satışa yönümlülüklә
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edilmişdir. Bu halda müәssisәnin bazar payı üzrә kәnarlaşmanın hәcmi bu qәdәr tәşkil etmişdir:

M1 müәssisәsi marketinq planında şәkәr tozu üzrә bazar payını 20%ә çatdırmağı planlaşdırmışdır.
Tәhlil göstәrmişdir ki, hesabat ilindә 240 min ton şәkәr tozu satılmışdır ki, bunun da 72 min tonu A
müәssisәsi tәrәfindәn realizә edilmişdir. Bu halda müәssisәnin bazar payı üzrә kәnarlaşmanın hәcmi
bu qәdәr tәşkil etmişdir:

Marketinq nәzarәtinin illik plan nәzarәti formasında bu göstәricilәrә nәzarәt edilir:

Marketinq nәzarәtinin marketinq elementlәrinin effektliliyinә nәzarәti formasında bu göstәricilәrә
nәzarәt edilir:

Strateji marketinq prosesindә bu formada hәyata keçirilir:

Strateji marketinq prosesindә bu formada hәyata keçirilir:

Marketinq nәzarәtinin illik plan nәzarәti formasında bu göstәricilәrә nәzarәt edilir:

5%•
4,2%
4,4%
4,6%
4,8%

10,9%
9%
10%•
10,5%
10,7%

satışın effektliliyinә
mәnfәәtliliyә
marketinq xәrclәrinin satışın hәcminә nisbәtinә•
satış nümayәndәsinin fәaliyyәtinin effektliliyinә
rekalmı effektliliyinә

mәnfәәtliliyә
satışın hәcminә
bazar payına
satış nümayәndәsinin fәaliyyәtinә•
marketinq xәrclәrinin satışın hәcminә nisbәtinә

satışım effektliliyinә nәzarәt formasında
illik marketinq nәzarәti formasında
marketinq auditi formasında•
mәnfәәtliliyә nәzarәt formasında
marketinq elementlәrinin effektliliyinә

satışım effektliliyinә nәzarәt formasında
illik marketinq nәzarәti formasında
marketinqin effektliliyinә nәzarәt formasında•
mәnfәәtliliyә nәzarәt formasında
satış nümayәndәsinin fәaliyyәtinin effektliliyinә nәzarәt formasında

satışın effektliliyinә

•
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Marketinq nәzarәtinin illik plan nәzarәti formasında bu göstәricilәrә nәzarәt edilir:

Müәssisә 2011ci ildә 120 min man. A mәhsulu vә 120 min man. B mәhsulu satmağı
planlaşdırmışdır. İlin sonda mәlum olmuşdur ki, müәssisә il әrzindә 144 min man. A mәhsulu vә 161
min man. B mәhsulu satmışdır. Bu mәhsullar üzrә plandan kәnarlaşma müvafiq olaraq bu qәdәr tәşkil
edir:

Müәssisә 2011ci ildә 144 min man. A mәhsulu vә 160 min man. B mәhsulu satmağı
planlaşdırmışdır. İlin sonda mәlum olmuşdur ki, müәssisә il әrzindә 115,2 min man. A mәhsulu vә
140,8 min man. B mәhsulu satmışdır. Bu mәhsullar üzrә plandan kәnarlaşma müvafiq olaraq bu qәdәr
tәşkil edir:

Müәssisә 2011ci ildә 240 min man. A mәhsulu vә 260 min man. B mәhsulu satmağı
planlaşdırmışdır. İlin sonda mәlum olmuşdur ki, müәssisә il әrzindә 264 min man. A mәhsulu vә
306,8 min man. B mәhsulu satmışdır. Bu mәhsullar üzrә plandan kәnarlaşma müvafiq olaraq bu qәdәr
tәşkil edir:

Müәssisә 2011ci ildә 220 min man. A mәhsulu vә 240 min man. B mәhsulu satmağı
planlaşdırmışdır. İlin sonda mәlum olmuşdur ki, müәssisә il әrzindә 239,8 min man. A mәhsulu vә
228 min man. B mәhsulu satmışdır. Bu mәhsullar üzrә plandan kәnarlaşma müvafiq olaraq bu qәdәr
tәşkil edir:

satışın hәcminә•
mәnfәәtliliyә
satış nümayәndәsinin fәaliyyәtinin effektliliyinә
rekalmı effektliliyinә

marketinqin effektliliyinә
bazar payına•
mәnfәәtliliyә
satışın effektliliyinә
bölüşdürmәnin effektliliyinә

21% vә 17%
19% vә 16%
16% vә 19%
20% vә 15%•
21% vә 16%

21% vә +13%
19,5% vә +11,5%
20% vә 12%•
20,5% vә 12,5%
20,5% vә 12,5%

10,8% vә 18,5%
9,5% vә 15%
9,7% vә 15,5%
10% vә 18%•
10,5% vә 18,2%

9,4% vә 5,3%
8,2% vә 4,2
8,4% vә 4,4
8,8% vә 4,8

•
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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:

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

Bu qiymәtqoyma metodunda mәhsulun satış qiymәti onun istehlak qiymәti әsasında müәyyәn
edilir:

Bu halda mәhsulun qiymәti dünya bazar qiymәti kimi qәbul oluna bilmәz:

Bu qiymәtqoyma metodu marketinqә әsaslanan qymәtqoyma metodlarına aiddr:

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

9% vә 5%•

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

mәhsulunun qiymәti vә mәhsulun irәlilәdilmәsi xәrclәrinin hәcmini qarşısına qoyduğu mәqsәdlәrә uyğun
olaraq müәyyәnlәşdirir
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•

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

idxalixrac әmәliyyatlarının dönәrli valyuta ilә hәyata keçirildiyi halda
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

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

1100 man.
960 man
970 man.
980 man.
1000 man.•
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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:

Bazarda formalaşmış qiymәtlәrin cari sәviyyәsi dәyişdiyi halda rәqib firmalar mәhsullarının
qiymәtini:

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:

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:

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:

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:

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

istehlakçıların reaksiyasını nәzәzrә almaqla müәyyәn edir
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

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

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

2,8 man.
2,4 man.
2,5 man.•
2,6 man.
2,7 man.
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Aşağıdakılardan hansı qiymәtqoyma metodlarına aid deyildir:

Aşağıdakılardan hansı mәhsulgöndәrmәnin bazis şәrtlәrindә satıcının öhdәliklәrinә aid deyildir:

Mәhsulgöndәrmәnin frankozavod (göstәrilmiş yer) (EXW) şәrtindә kontrakt qiymәtinin tәrkibinә
daxildir:

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:

Hәr nәfәrә vә ya bir kontakta düşәn xәrclәrin hәcminә görә әn bahalı kommunikasiya forması:

5,9 man.
5,2 man.
5,4 man.
5,6 man•
5,8 man

marketinqә әsaslanan qiymәtqoyma metodu
xәrclәrә әsaslanan qiymәtqoyma metodu
tәlәbә әsaslanan qiymәtqoyma mrtodu
rәqiblәrә әsaslanan qiymәtqoyma metodu
müqavilә әsasında qiymәtqoyma metodu•

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

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

mәhsul tәyinat limanında gәminin tutacağından keçdikdәn sonra satıcıdan alıcıya keçir
mәhsul göstәrilmiş yüklәnmә limaninda gәminin göyәrtәsi boyunca yerlәşdirildiyi andan satıcıdan alıcıya
keşir
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

•

sәrgi vә yarmarkalardır
reklamdır
satışın hıvәslәndirilmәsidir
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İstehlak mәhsulları bazarında hәr nәfәrә vә ya bir kontakta düşәn xәrclәrin hәcminә görә әn ucuz
kommunikasiya forması:

Avropa ölkәlәrindә kommunikasiya xәrclәrinin tәrkibindә bu kommunikasiya for¬ma¬sına sәrf
edilәn xәrclәr әn böyük xüsusi çәkiyә malikdir:

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

İstehsalçı mәhsullarına tәlәbat yaratmaq vә münasibәt formalaşdırmaq mәqsәdi ilә özünün
kom¬mu¬nikasiya siyasәtini istehlakçılara vә mәqsәd seqmentinә tәsir etmәyә yönәldir. Bu halda
istehsalçı bu kommunikasiya strategiyasından istifadә edir:

İri istehlakçılara mәhsul satışında marketinq kommunikasiyasının bu formasından istifadә edilmәsi
digәr formalarla müqayisәdә daha mәq¬sә¬dәuyğundur:

Kommunikasiya:

ictimaiyyәtlә әlaqәdir
şәxsi (fәrdi) satışdır•

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

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

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

kommunikasiyanın qaymağın sürәtlә yığılması strategiyasından
kommunikasiyanın irәlilәdilmә strategiyasından
kommunikasiyanın cәlbetmә strategiyasından•
kommunikasiyanın bazara lәng daxilolma strategiyasından
kommunikasiyanın bazara sürәtlә daxilolma strategiyasından

sәrgilәrdәn
reklamdan
şәxsi (fәrdi) satışdan•
ictimaiyyәtlә әlaqәdәn
satşın hәvәslәndirilmәsindәn

satışın hәcminin artırılması mәasәdilә mәqsәd auditoriyasına tәsir göstәrmәsi vasitәlәrinin mәcmusudur•
reklam fәaliyyәtinin hәyata keçirilmәsidir
satışın hәvәslәndirilmәsi üzrә tәdbirlәr kompleksidir
mәhsula tәlәbatın formalaşdırılmasıdır
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Marketinqişn kommunikasiya sisteminin mәqsәdi:

Marketinq kommunikasiya prosesi özündә bu elementlәri birlәşdirir:

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

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:

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:

satışın hәcminin artırılması mәqsәdilә mәhsulun yayımı vә satışın tәşkilidir

mәhsullara münasib qiymәtin müәyyәnlәşdirilmәsidir
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

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

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

xәrclәrdә liderliyә görә hesablama metodundan
“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
“mövcud vәsaitlәrә görә” hesablama metodundan
“satışn hәcminә görә faizlә” hesablama metodundan
rәqabәt bәrabәrliyi (paritetliyi) metodundan•
mәqsәd vә vәzifәlәrә görә hesablama metodundan
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Qiymәt satış kanallarının seçilmәsinә tәsir edәn bu amillәr qrupuna aiddir:

Saxlanma xәrclәrinin hәcm vә sәviyyәsi satış kanallarının seçilmәsinә tәsir edәn bu amillәr
qrupuna aiddir:

İki mәhsulgöndәrmә arasındakı vaxt intervalında satış fasilәsizliyi bu ehtiyatla tәmin edilir:

Beynәlxalq bazarlara çıxmanın bu formasında firma riski heç kimlә bölüşmür:

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

A vә B firmaları istehsal etdiklәri kofenin vә çayın bütün dünya ölkәlәrindә satışını tәmin etmәk
mәqsәdi ilә müştәrәk müәssisә yaratmışlar. Müştәrәk müәssisә tәsis olunarkәn A firmasının satış
sahәsindәki imkanlarından, B firmasının isә qeydiyyat¬dan keçmiş ticarәt markasından istifadә
edilmişdir. Bu:

İstehsal tәyinatlı mәhsul istehsal edәn firma mәhsulunun satışının hәyata keçirdiyinә görә sәnaye
agentinә satdığı mәhsulun hәcminin 5%i hәcmindә haqq ödәyir. Hәmin mәh¬sulun satışını özünün

nәqliyyat müәssilәrinin xüsuiyyәtlәri amillәrinә
bazarın xüsusiyyәtlәri amillәrinә
mәhsulun xüsusiyyәtlәri amillәrinә•
müәssisәlәrinin xüsusiyyәtlәri amillәrinә
ticarәt müәssisәlәrin xüsusiyyәtlәri amillәrinә

nәqliyyattәdarükat xәrclәrinә•
bazarın xüsusiyyәtlәrinә
mәhsulun xüsusiyyәtlәri amillәrinә
ticarәt müәssisәlәrinin xüsusiyyәtlәrinә
müәssisәlәrin xüsusiyyәtlәrinә

hazırlıq ehtiyatıyla
toxunulmaz ehtiyatla
cari ehtiyatla•
sığorta ehtiyatıyla
mövsümi ehtiyatla

xaricdә müәssisә yaratdıqda•
ixracatda
lisenziyalaşdırmada
müqavlә üzrә idarәetmәdә
müştәrәk müәssisә yaratdıqda

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

üfüqi marketinq sistemidir•
әnәnәvi marketinq sistemidir
korporativ şaquli marketinq sistemidir
kontrakta әsaslanan şaquli marketinq sistemidir
inzibati şaquli marketinq sistemidir
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ticarәt nümayәndәsi apardığı halda dövriyyәnin 3%i hәcmindә haqq vә bundan әlavә özünün ticarәt
heyәtinin saxlanması vә idarә edilmәsinә (birbaşa satış xәrclә¬rin¬dәn әlavә olaraq) әlavә 500 min
manat ödәyir. Satışın aşağıdakı hәcmindә hәr iki satış forması ilә әlaqәdar xәrclәr bәrabәr olacaqdır:

A müәssisәsinin M mәhsuluna tәlәbatıının hәcmi 2340 t., orta gündәlik satışın hәcmi 6,5 t., bir
mәhsul partiyasının gәtirilmәsinә çәkilәn xәrclәrin hәcmi 22 man. vә ehtiyat vahidinin 1 gün
saxlanması xәrılәrinin hәcmi isә 0,06 man. tәşkil edir. Bu halda A müәssisәsinin cari ehtiyatının
optimal hәcmi (yuvarlaq):

A müәssisәsinin M mәhsuluna tәlәbatıının hәcmi 2340 t., orta gündәlik satışın hәcmi 6,5 t., bir
mәhsul partiyasının gәtirilmәsinә çәkilәn xәrclәrin hәcmi 22 man. vә ehtiyat vahidinin 1 gün
saxlanması xәrılәrinin hәcmi isә 0,06 man. tәşkil edir. Bu halda iki mәhsulgöndәrmә arasındakı
optimal vaxt interval (yuvarlaq):

Mәhsul alınmasına sifarişin verilmәsi 2 gün, sifariş işlәnmәsi vә mәhsulun göndә¬ril¬mә üçün
haırlanması 3 gün, yolda olma müddәti 5 gün vaxt tәlәb edir. Cari ehtiyatin 31 martda tamamilә
istifadә edilib tükәnәcәyi halda müәssisә yeni mәhsul partiasının alınmasının mart ayının neçәsindә
sifariş etmәlidir:

Satış kanalının eyni bir sәviyәsindә iştirak edәn eyni tip vasitәçilәrin sayı:

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

30 mlyon manat
10 mlyon manat
15 mlyon manat
20 mlyon manat
25 mlyon manat•

79 t
40 t
56 t
56 t
69 t•

15 gün
9 gün
11 gün•
13 gün
14 gün

25dә
19da
21dә•
23dә
24dә

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

24ә bәrabәrdir
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İstehsalçı müәssisә ticarәt müәssisәlәri ilә әmәkdaşlıq edir vә bunun sayәsindә mәh¬sullarının
piştaxtalarda yerlәşdirilmәsinә, satış hәvәslәndirilmәsinә vә piştax¬taların ayrılmasına nәzarәt edir.
Bu marketinq sistemi:

İntensiv satış formasında bazarın әhatә olunması bunlar vasitәsi ilә hәyata keçirilir:

Bu amillәr istehlak mәhslları bazarının seqmentlәşdirilmәsinin psixoqrafik meyarlarına aiddir:

Bu amillәr istehlak mәhslları bazarının seqmentlәşdirilmәsinin obyektiv meyarlarına aid deyil:

Bu amillәr istehlak mәhslları bazarının seqmentlәşdirilmәsinin obyektiv meyarlarına aid deyil:

Bu amillәr istehlak mәhslları bazarının seqmentlәşdirilmәsinin psixoqrafik meyarlarına aiddir:

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

üfüqi marketinq sistemidir
әnәnәvi marketinq sistemidir
korporativ şaquli marketinq sistemidir
kontrakta әsaslanan şaquli marketinq sistemidir
inzibati şaquli marketinq sistemidir•

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

istehlakçıların hәr nәfәrinә düşәn gәlirlәrin hәcmi
istehlakçıların yaş qrupu üzrә bölgüsü
istehlakçıların әrazi üzrә yerlәşmәsi
istehlakçıların sosial vәziyyәti
istehlakçıların hәyat tәrzi•

istehlakçıların hәr nәfәrinә düşәn gәlirlәrin hәcmi
istehlakçıların yaş qrupu üzrә bölgüsü
istehlakçıların әrazi üzrә yerlәşmәsi
istehlakçıların sosial vәziyyәti
istehlakçıların hәyat tәrzi•

istehlakçıların hәr nәfәrinә düşәn gәlirlәrin hәcmi
istehlakçıların kәnd vә şәhәrlәr üzrә bölgüsü
istehlakçıların әrazi üzrә bölgüsü
istehlakçıların mәhsula adaptasiyası•
istehlakçıların sosial vәziyyәti

istehlakçıların mәhsul alma intensivliyi•
istehlakçıların etnik tәrkibi
istehlakçıların yaş tәrkibinә görә bölgüsü
istehlakçıların gәlirlәrinin sәviyyәsinә görә bölgüsü
istehlakçıların әrazi üzrә bölgüsü
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Bu amillәr istehlak mәhslları bazarının seqmentlәşdirilmәsinin obyektiv meyarlarına aid deyil:

Bu amillәr istehlak mәhslları bazarının seqmentlәşdirilmәsinin psixoqrafik meyarlarına aiddir:

Bu amillәr istehlak mәhslları bazarının seqmentlәşdirilmәsinin obyektiv meyarlarına aid deyil:

Bu amillәr istehlak mәhslları bazarının seqmentlәşdirilmәsinin psixoqrafik meyarlarına aiddir:

Bu amillәr istehlak mәhslları bazarının seqmentlәşdirilmәsinin obyektiv meyarlarına aid deyil:

Bu amillәr istehlak mәhsulları bazarının psixoqrafik amillәrinә aiddir:

Bu amillәr istehlak mәhsulları bazarının obyektiv amillәrinә aid deyil:

istehlakçıların mәhsul alma intensivliyi•
istehlakçıların etnik tәrkibi
istehlakçıların yaş tәrkibinә görә bölgüsü
istehlakçıların gәlirlәrinin sәviyyәsinә görә bölgüsü
istehlakçıların әrazi üzrә bölgüsü

uşağı olmayan gәnc ailәlәr
istehlakçıların etnik tәrkibi
istehlakçıların yaş tәrkibinә görә bölgüsü
istehlakçıların gәlirlәrinin sәviyyәsinә görә bölgüsü
mәhsuların istehlakının intensivliyi•

uşağı olmayan gәnc ailәlәr
istehlakçıların etnik tәrkibi
istehlakçıların yaş tәrkibinә görә bölgüsü
istehlakçıların gәlirlәrinin sәviyyәsinә görә bölgüsü
mәhsuların istehlakının intensivliyi•

istehlakçıların әrazi üzrә bölgüsü
mәktәb yaşlı uşağı olan ailәlәr
istehlakçıların yaş tәrkibinә görә bölgüsü
mәhsulada axtarılan fayda•
istehlakçıların etnik tәrkibi

hәr nәfәrә düşәn gәlirlәrin hәcmi
mәktәb yaşlı uşağı olan ailәlәr
istehlakçıların yaş tәrkibinә görә bölgüsü
mәhsulada axtarılan fayda•
istehlakçıların etnik tәrkibi

istehlakçıların әrazi üzrә bölgüsü
әr vә arvaddan ibarәt ailәlәr
әhalinin hәyat sәviyyәsi
şәxsiyyәtin tipi•
әhalinin mill tәrkibi

istehlakçıların әrazi üzrә bölgüsü
әr vә arvaddan ibarәt ailәlәr
әhalinin hәyat sәviyyәsi
şәxsiyyәtin tipi•
әhalinin mill tәrkibi
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Bu amillәr istehsal tәyinatlı bazarları seqmentlәşdirilmәsinin coğrafi amillәrinә aiddir:

Bu amillәr istehsal tәyinatlı bazarları seqmentlәşdirilmәsinin psixoqrafik amillәrinә aiddir:

Bu amillәr istehsal tәyinatlı bazarları seqmentlәşdirilmәsinin psixoqrafik amillәrinә aiddir:

Bu, marketinqin mәhsulların bölüşdürülmәsi vә satışı funksiyasına aid deyil:

Mәhsulların bölüşdürülmәsi vә satışının mәqsәdi:

Mәhsulların satışı:

Mәhsulların bölüşdürülmәsi:

mәhsulgöndәrәnlәrlә әmәkdaşlığın sәviyyәsi
müәsssisәlәrin әrazi üzrә yerlәşmә sıxlığı•
müәssisәlәrin fәaliyyәtinin mәqsәdi
müәssisәlәrin fәaliyyәtinin hәcmi
müәssisәlәrin maliyyә vәziyyәti

mәhsulgöndәrәnlәrlә әmәkdaşlığın sәviyyәsi•
müәsssisәlәrin әrazi üzrә yerlәşmә sıxlığı
müәssisәlәrin fәaliyyәtinin mәqsәdi
müәssisәlәrin fәaliyyәtinin hәcmi
müәssisәlәrin maliyyә vәziyyәti

mәhsulgöndәrәnlәrә sadiqlik sәviyyәsi•
müәsssisәlәrin xammal mәnbәlәrinә yaxın yerlәşmәsi
müәssisәlәrin fәaliyyәtinin mәqsәdi
müәssisәlәrin fәaliyyәtinin hәcmi
müәssisәlәrin istehlakçılara yaxın yerlәşmәsi

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

tәlәb olunan mәhsulun topdansatışının tәşkil edilmәsidir
mәhsulların bazara irәlilәdilmәsinin tәmin edilmәsidir
tәlәb olunan mәhsulun lazımi yerdә vә lazım olan vaxtda alıcıya çatdırılmasıdır•
mәhsulların nәql edilmәsinin tәşkil edilmәsidir
tәlәb olunan mәhsulun müәyyәn olunmuş standartlara uyğun saxlanılmasının tәmin edilmәsidir

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

•
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Mәhsulun fiziki bölüşdürülmәsi:

Marketinqin bu funksiyası mәkan, zaman vә sahibolma faydalılığı yaradır:

İstehlakçıların lazım olan mәhsulu özlәrinә münasib vaxtda ala bilmәsi:

Mәhsulların satıış prosesindә mәhsula mülkiyyәt hüququnun ötürülmәsi:

İstehlakçıların lazım olan mәhsulu özlәrinә münasib yerdә ala bilmәsi:

Bu axınlar mәhsulların bölüşdürülmәsi vә satışının yaratdığı axınlar deyil:

Birbaşa satış kanalından istifadә edilmәsi:

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 bütün müәssisә vә tәşkilatların mәcmusudur
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•

ictimaiyyәtlә әlaqә vә tәbliğat
mәhsulların bazara irәlilәdilmәsi
marketinq kommunikasiyası
tәlәbin formalaşdırılmasә vә stimullaşdırılması
mәhsulların satışı vә bölüşdürülmәsi•

sahibolma faydalılığıdır
sosial faydalılıqdır
funksional faydalılıqdır
mәkan faydalılığıdır
zaman faydalılığıdır•

sahibolma faydalılığıdır•
sosial faydalılıqdır
funksional faydalılıqdır
mәkan faydalılığıdır
zaman faydalılığıdır

sahibolma faydalılığıdır
sosial faydalılıqdır
funksional faydalılıqdır
mәkan faydalılığıdır•
zaman faydalılığıdır

sifariş axınları
texnoloji axınlar•
informasiya axınları
pul axınları
fiziki axınlar
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Birbaşa satış kanalından istifadә edilmәsi:

Birbaşa satış kanalından istifadә edilmәsi:

Marketinqin makromühiti dedikdә nә başa düşülür:

Marketinqin mikromühit amillәrinә daxildir:

Marketinqin müәssisәdәn kәnar mikromühit amillәri:

Marketinqin müәssisәdaxili mikromühit amillәri:

alıçının bazarlıq etmәyә sәrf etdiyi vaxtı qısaltmağa imkan yaradır
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
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
mәcmu material ehtiyatlarının hәcmini azaldır
istehsalçılarla istehlakçılar arasındakı әlaqәlәrin sayını azaldır
istehsalçılarla istehlakçılar arasındakı әlaqәlәrin sayını atırır•
mәhsulların nәql edilmәsi xәrclәrini artırır

qanunvericilik aktlarında nәzәrdә tutulan hallar istisna olmaqla,müәssisә tәrәfindәn müstәqil müәyyәn edilәn
vә idarә edilәn әtraf mühit amillәrи.
milli iqtisadiyyatın makrosәviyyәsinә aid olan,yalnız bazar subyektlәrinә deyil,bütün bazar subyektlәrinin
fәaliyyәtinә tәsir edәn qlobal amillәr

•
bilavasitә müәssisә ilә iqtisadiyyatın eyni sәviyyәsindә yerlәşәn vә onun fәaliyyәtini tәmin edәn vә tәsir edәn
amillәr vә subyektlәr mәcmusu.
bilavasitә müәssisәnin istehsalsatış fәaliyyәtinә aid olan vә marketinq fәaliyyәtinin idarә edilmәsinә vә
hәyata keçirilmәsinәtәsir edәn amillәr mәcmusu.
bilavasitә müәssisә ilә iqtisadiyyatın eyni sәviyyәsindә yerlәşәn,onun istehsalmaliyyә fәaliyyәtinin hәyata
keçirilmәsini tәmin edәn müәssisәdәn kәnar amillәr vә subyektlәr mәcmusu.

resurslarla tәmin edәn müәssisә vә tәşkilatlarin mәcmusu
bazar fәaliyyәtinә tәsir göstәrәn subyekt vә amillәrin mәcmusu
iqtisadiyyatın mikro sәviyyәsinә aid olan vә müәssisәnin fәaliyyәtinә tәsir göstәrәn subyekt vә amillәrin
mәcmusu

•
iqtisadiyyatın makro sәviyyәsinә aid olan vә müәssisәnin fәaliyyәtinә tәsir göstәrәn subyekt vә amillәrin
mәcmusu
istehsal texnologiyasına tәsir göstәrәn subyekt vә amillәrin mәcmusu

müәssisәnin tәsir, idarә edә bilmәdiyi, yaxud tәsir sәviyyәsi hәddәn artıq aşağı sәviyyәdә olan vә ona
uyğunlaşmağa vadar olduğu әtraf mühit amillәridir
müәssisәnin yalnız bazar fәaliyyәtinә deyil bütün bazar subyektlәrinin fәaliyyәtinә tәsir edәn amillәrdir
müәssisәnin istehsalmaliyyә fәaliyyәtinә aid olan vә onun marketinq fәaliyyәtinә tәsir edәn amillәrdir
müәssisәnin istehsalmaliyyә fәaliyyәtinә tәsir göstәrәn bütün subyekt vә amillәrin mәcmusudur
müәssisә ilә iqtisadiyyatın eyni sәviyyәsindә yerlәşәn, müәssisәnin nәzarәt edә bilmәdiyi vә onun istehsal
maliyyә fәaliyyәtininә tәsir edәn amillәrdir

•
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Marketinqin nәzarәt edilәn әtraf mühit amillәrinә aiddir:

Marketinqin nәzarәt edilmәyәn әtraf mühit amillәri:

Bu amillәr marketinqin makro mühitinin iqtisadi amillәrinә aiddir:

Мarketinqin makro mühitinin sosial amillәrinә aiddir:

Мarketinqin makro mühitinin demoqrafik amillәrinә aiddir:

Мüәssisә tәrәfindәn nәzarәt edilәn amillәrә aiddir:

müәssisәnin yalnız bazar fәaliyyәtinә deyil bütün bazar subyektlәrinin fәaliyyәtinә tәsir edәn amillәrdir
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 istehsal
maliyyә fәaliyyәtininә tәsir edәn amillәrdir

makromühit amillәridir
müәssisdәn kәnar mikromühit amillәri
iqtisadi, sosial vә demoqrafik amillәr
istehlakçıların tәlabatını müәyyәn edәn amillәr
müәssisә tәrәfindәn müәyyәn edilәn vә idarә edilәn amillәrdir•

müәәsisәnin istehsal vә texniki şöbәsi tәrәfindәn müәyyәn edilәn amillәrdir
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

idxal yönümlü mәhsulların alınması imkanları
Firmanın innovasiya siyasәti vә onun әsas rәqiblәri
әhalinin gәlirlәrinin sәiyyәsi
ölkәnin tәsәrrüfat quruluşu vә iqtisadi inkişafı•
istehsalın ixrac yönümlülüyü

inflyasiyaнын sәвiyyәsi
инфлйасийанын sәвiyyәsi
истещлакын динамикасы вя гурулушу
gәlirlәrin sәviyyәsi вя ailә büdcәsinin bölüşdürülmәsi•
ümumi daxili mәhsulun hәcmi

әhalinin miqrasiyası вя tәbii artımı•
istehlakçının statusu
iqtisadiyyatın inkişaf tempi
ümumi daxili mәhsulun hәcmi
hәr nәfәrә düşәn milli gәlirin hәcmi

müştәrilәr
kontakt auditoriyası
mәhsulların bölüşdürülmәsi vә satışı•
xammal vә mәhsul göndәrәnlәr
istehlakçılar вя vasitәçilәr
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Мüәssisә tәrәfindәn nәzarәt edilmәyәn amillәrә aiddir:

Marketinqin bu әtraf mühiti amili siyasi amillәrә aiddir:

Marketinqin hüquqi mühiti:

Hansı vasitәçilәrlә hәyata keçirilәn ixracat birbaşa ixracata aid edilir:

Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı müştәrәk sahibkarlıq fәaliyyәtinә aid deyildir:

Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı birbaşa investisiya qoyluşuna aiddir:

Aşağıda göstәrilәn amillәrdәn hansılar beynәlxalq bazarlara çıxmanı zәruri edir:

mәhsul
istehlakçılar
mәhsul göndәrәnlәr•
mәhsulların bölüşdürülmәsi vә satışı
qiymәt

sahibkarlıq etikası
ölkәdә sahibkarlıq fәaliyyәtinin tәnzimlәnmәsi tәmin edәn qanunlar;
Banklar vә bank fәaliyyәti haqqında Qanun
xaricdәn mәhsul almaya mühasibәt•
istehlakçıların hüquqlarının müdafiәsi üzrә dövlәt tәşkilatları

ayrıayrı siyasi vә dövlәt xadimlәri ilә qarşılıqlı münasibәtlәrin tәnzimlәnmәsi qaydasıdır
istehlakçıların mәnafeyini qeyrimükәmmәl, haqsız sahibkarlıq fәaliyyәtindәn müdafiә edәn qanunvericik
aktlarınin mәcmusudur
ölkәdә sahibkarlıq fәaliyyәtinin hәyata keçirilmәsini vә tәnzimlәnmәsini tәmin edәn qanunlar vә
qanunvericilik aktlarınin mәcmusudur

•
sahibkarlıq etikası vә istehlakçıların hüquqlarının müdafiәsi üzrә dövlәt vә ictimai tәşkilatların mәcmusudur
xaricdәn mәhsul alınmasını tәnzimlәyәn qaydalar vә valyuta mәhdudiyyәtlәridir

müәssisәnin özü tәrәfindәn müstәqil hәyata keçirilәn ixracat;•
müәssisәnin yerlәşdiyi ölkәnin topdansatış müәssisәlәri tәrәfindәn hәyata keçirilәn ixracat;
birjalarda, yarmarka vә sәrgilәrdә hәyata keçirilmiş satınalmalar;
tenderlәrdә hәyata keçirilmiş satınalmalar;
müstәqil beynәlxalq markuetinq vasitәçilәrin hәyata keçirdiyi ixracat;

müәssisәyә müştәrәk sahiblik;
xarici ölkәlәrdә özünün istehsalının yaradılması;•
lizenziyalaşdırma;
podryad istehsal;
kontrakt әsasında idarәetmә;

müәssisәyә müştәrәk sahiblik;
kontrakt әsasında idarәetmә;
lizenziyalaşdırma;
podryad istehsal;
xarici ölkәlәrdә özünün istehsalının yaradılması;•

mәhsulların hazırlanması prosesinin müxtәlifliyi;
mәhsulların modifikasiyası;
milli (daxili) bazarlarda mәhsul bolluğunun yaranması;•
marketinqin planlaşdırılması prosesinin müxtәlifliyi;
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Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansılar beynalxalq bazarlara çıxma metoduna aiddir:

Hansı vasitәçilәrlә hәyata keçirilәn ixracat dolayı ixracata aid edilir:

Aşağıdakılardan hansı müәssisә fәaliyyәtindә maraqlı tәrәf deyil:

Aşağıdakılardan hansı müәssisә fәaliyyәtindә maraqlı tәrәf deyil:

Müәssisәnin fәaliyyәtindә maraqlı olan bu tәrәf tәşkilata şәxsәn uzunmüddәtli vә emosional bağlı
olan şәxslәrdir. Onlar daha çox öz uzunmüddәtli investisiyalarının dәyәrini maksimallaşdırmağa
çalışırlar:

Müәssisәnin fәaliyyәtindә maraqlı olan bu tәrәf әsasәn mükafatlanma, işdәn razı qalma vә iş
tәminatının olmasına çalışır:

Müәssisәnin fәaliyyәtindә maraqlı olan bu tәrәf әsasәn әmәk haqqı vә nüfuz formasında fәrdi
mükafatlanmada maraqlıdır. Onlar uzunmüddәtli planda firmalara daha az bağlı olur vә öz işlәrinә

mәhsulların böüşdürülmәsi vә satışı kanallarının müxtәlifliyi;

beynәlxalq marketinq şöbәsinin yaradılması
mәhsullarına beynәlxalq bazarların tәlәbatına uyğunlaşdırılması;
ixrac, müştәrәk sahibkarlıq fәaliyyәti vә xarici ölkәlәrә birbaşa investisiya qoyuluşu•
hәm mәhsulların, hәm dә kommunikasiya sisteminin modifikasiyası
ticarәt evlәrinin, yarmarka vә sәrgilәrin tәşkili

müәssisәnin özü tәrәfindәn müstәqil hәyata keçirilәn ixracat
ixrac şöbәsi vasitәsilә hәyata keçirilәn ixrac;
birjalarda, yarmarka vә sәrgilәrdә hәyata keçirilmiş satınalmalar;
tenderlәrdә hәyata keçirilmiş satınalmalar;
müәssisәnin yerlәşdiyi ölkәnin ixracatla mәşğul olan müәssisәsi vasitәsilә hәyata keçirilәn ixrac•

elmitәdqiqat institutları•
sәhmdarlar
menecerlәr
işçilәr
tәchizatçılar

müştәrilәr
sәhmdarlar
menecerlәr
qeyrihökumәt tәşkilatları•
işçilәr

işçilәr
menecerlәr
sәhmdarlar•
distryibitorlar
tәchizatçılar

işçilәr•
menecerlәr
sәhmdarlar
distryibitorlar
tәchizatçılar
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karyeralarında müvәqqәti mәrhәlә kimi yanaşırlar:

Müәssisәnin fәaliyyәtindә maraqlı olan bu tәrәf davamlılıq, gözlәnilәn vә qәbul edilә bilәn hәddә
biznaesә ümid edirlәr:

Aşağıdakılardan hansı әnәnәvi idarәetmә konsepsiyasının xüsusiyyәti deyildir:

Aşağıdakılardan hansı әnәnәvi idarәetmә konsepsiyasının xüsusiyyәti deyildir:

Aşağıdakılardan hansı әnәnәvi idarәetmә konsepsiyasının xüsusiyyәti deyildir:

Aşağıdakılardan hansı müasir idarәetmә konsepsiyasının xüsusiyyәti deyildir:

Aşağıdakılardan hansı müasir idarәetmә konsepsiyasının xüsusiyyәti deyildir:

işçilәr
menecerlәr•
sәhmdarlar
distryibitorlar
tәchizatçılar

işçilәr
menecerlәr
sәhmdarlar
distryibitorlar
tәchizatçılar•

risklәrә meylli olmamaq
çevik tәşkilati struktur, üfiqi әlaqәlәrin inkişafı•
texnoloji imperativlik
sadә vә dar ixtisaslaşma
avtoritar idarәetmә stili

demokratik idarәetmә stili•
risklәrә meylli olmamaq
texnoloji imperativlik
sadә vә dar ixtisaslaşma
avtoritar idarәetmә stili

innovasiyalara vә risklәrә meyllilik•
risklәrә meylli olmamaq
texnoloji imperativlik
sadә vә dar ixtisaslaşma
avtoritar idarәetmә stili

dәyişәn xarici mühitә uyğunlaşmaq vә ona tәsir etmәk
işçi heyәtini әsas resurs kimi qәbul etmәk
nәticәlәrdә kollektivin marağının yüksәk olması
strategiyaya yönümlülük
operativ mәsәlәlәrә yönümlülük•

dәyişәn xarici mühitә uyğunlaşmaq vә ona tәsir etmәk
işçi heyәtini әsas resurs kimi qәbul etmәk
nәticәlәrdә kollektivin marağının yüksәk olması
strategiyaya yönümlülük

•
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Aşağıdakılardan hansı müasir idarәetmә konsepsiyasının xüsusiyyәti deyildir:

Aşağıdakılardan hansı әnәnәvi idarәetmә konsepsiyasının xüsusiyyәti deyildir:

Aşağıdakılardan hansı әnәnәvi idarәetmә konsepsiyasının xüsusiyyәti deyildir:

Aşağıdakılardan hansı әnәnәvi idarәetmә konsepsiyasının xüsusiyyәti deyildir:

Aşağıdakılardan hansı müasir idarәetmә konsepsiyasının xüsusiyyәti deyildir:

Aşağıdakılardan hansı müasir idarәetmә konsepsiyasının xüsusiyyәti deyildir:

Aşağıdakılardan hansı müasir idarәetmә konsepsiyasının xüsusiyyәti deyildir:

risklәrә meylli olmamaq•

sadә vә dar ixtisaslaşma•
işçi heyәtini әsas resurs kimi qәbul etmәk
nәticәlәrdә kollektivin marağının yüksәk olması
strategiyaya yönümlülük
dәyişәn xarici mühitә uyğunlaşmaq vә ona tәsir etmәk

sadә vә dar ixtisaslaşma
risklәrә meylli olmamaq
texnoloji imperativlik
avtoritar idarәetmә stili
işçi heyәtini әsas resurs kimi qәbul etmәk•

sadә vә dar ixtisaslaşma
risklәrә meylli olmamaq
texnoloji imperativlik
avtoritar idarәetmә stili
strategiyaya yönümlülük•

sadә vә dar ixtisaslaşma
risklәrә meylli olmamaq
texnoloji imperativlik
dәyişәn xarici mühitә uyğunlaşmaq vә ona tәsir etmәk•
avtoritar idarәetmә stili

stabilliyә yönümlülük•
işçi heyәtini әsas resurs kimi qәbul etmәk
nәticәlәrdә kollektivin marağının yüksәk olması
strategiyaya yönümlülük
dәyişәn xarici mühitә uyğunlaşmaq vә ona tәsir etmәk

strategiyaya yönümlülük
işçi heyәtini әsas resurs kimi qәbul etmәk
nәticәlәrdә kollektivin marağının yüksәk olması
texnoloji imperativlik•
dәyişәn xarici mühitә uyğunlaşmaq vә ona tәsir etmәk

strategiyaya yönümlülük
işçi heyәtini әsas resurs kimi qәbul etmәk
nәticәlәrdә kollektivin marağının yüksәk olması
texnikanı әsas resurs kimi qәbul etmәk•
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Aşağıdakılardan hansı müasir idarәetmә konsepsiyasının xüsusiyyәti deyildir:

Aşağıdakılardan hansı müasir idarәetmә konsepsiyasının xüsusiyyәti deyildir:

Aşağıdakılardan hansı müasir idarәetmә konsepsiyasının xüsusiyyәti deyildir:

Aşağıdakılardan hansı müәssisәnin marketinq bölmәsinin funksiyasına aid deyil:

Aşağıdakılardan hansı müәssisәnin marketinq bölmәsinin funksiyasına aid deyil:

Aşağıdakılardan hansı marketinq konsepsiyasının tәkamülünün mәrhәlәlәrini әhatә edir:

Bu marketinq tәklifin hәcmi mәhdud olan mühitdә daha çox tәtbiq edilәn tәşkil etmә formasıdır

•
dәyişәn xarici mühitә uyğunlaşmaq vә ona tәsir etmәk

strategiyaya yönümlülük
işçi heyәtini әsas resurs kimi qәbul etmәk
avtoritar idarәetmә stili•
nәticәlәrdә kollektivin marağının yüksәk olması
dәyişәn xarici mühitә uyğunlaşmaq vә ona tәsir etmәk

strategiyaya yönümlülük
işçi heyәtini әsas resurs kimi qәbul etmәk
fәaliyyәt nәticәlәrindә kollektivin marağının zәif olması•
nәticәlәrdә kollektivin marağının yüksәk olması
dәyişәn xarici mühitә uyğunlaşmaq vә ona tәsir etmәk

strategiyaya yönümlülük
risklәrә meylli olmamaq•
işçi heyәtini әsas resurs kimi qәbul etmәk
nәticәlәrdә kollektivin marağının yüksәk olması
dәyişәn xarici mühitә uyğunlaşmaq vә ona tәsir etmәk

istehsalın tәşkili•
marketinq tәdqiqatlarının tәşkili
marketinq tәdqiqatı üçün informasiyanın toplanması
marketinq kompleksinin hazırlanması
marketinqin planlaşdırılması

marketinqin planlaşdırılması
Istehsalın planlaşdırılması•
marketinq tәdqiqatlarının tәşkili
marketinq tәdqiqatı üçün informasiyanın toplanması
marketinq kompleksinin hazırlanması

satıcıların marketinqi – alıcıların marketinqi
passiv marketinqәmәliyyat marketinqi – strateji marketinq•
mәhsul marketinqi – xidmәt marketinqi
istehsalçıların marketinqi – istehlakçıların marketinqi
istehlakçıların marketinqi – sosial etik marketinq

sosialetik marketinq
passiv marketinq•
әmәliyyat marketinqi
strateji marketinq
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Bu marketinqdә satış yönümlülük üstünlük tәşkil edir:

Bazarların doyma mәrhәlәsinә çatdığı, onun әsas aspektinin semqentlәşdirmә vә mövqelәşdirmә
olduğu, rәqabәtin kәskinlәşdiyi zaman bu marketinqdәn istifadә edilir:

Passiv marketinq bu zaman tәtbiq olunur:

Marketoloqun vәzifәsi nәdir?

Marketinqin idarә edilmәsi prosesi aşağıdakı mәrhәlәlәrdәn ibarәtdir:

Aşargıda göstәrilәnlәrdәn hansı marketinqin funksiyalarına aiddir

istehlakçıların marketinqi

sosialetik marketinq
passiv marketinq
әmәliyyat marketinqi•
strateji marketinq
istehlakçıların marketinqi

sosialetik marketinq
passiv marketinq
әmәliyyat marketinqi
strateji marketinq•
istehlakçıların marketinqi

tәlәbat qeyrisabit olduqda
Bazarların doyma mәrhәlәsinә çatdığı, onun әsas aspektinin semqentlәşdirmә vә mövqelәşdirmә olduru,
rәqabәtin kәskinlәşdiyi zaman
satış yönümlülük üstünlük tәşkil etdiyi zaman
tәklifin hәcmi mәhdud olan mühitdә•
tәlәbat mәnfi olduqda

tәlәbi idarә etmәklә mәnfәәt әldә etmәk yollarının müәyyәnlәşdirmәk, bazarın formalaşdırılması vә
qorunması, büdcәyә olan borcun hesablanması
büdcәyә olan borcun hesablanması, bazarın formalaşdırılması vә qorunması
әmәk haqqının ödәnilmәsi, bazarın formalaşdırılması vә qorunması, büdcәyә olan borcun hesablanması
biznes planın hazırlanması, satışın asanlaşdırması vә sәmәrәliliyinin artırılması, әmәk haqqının ödәnilmәsi
tәlәbi idarә etmәklә mәnfәәt әldә etmәk yollarının müәyyәnlәşdirmәk, bazarın formalaşdırılması vә
qorunması, satışın asanlaşdırması vә sәmәrәliliyinin artırılması

•

Bazar imkanlarının tәhlili – SWOT tәhlil  mәqsәd bazarının seçilmәsi – marketinq miksin hazırlanması –
marketinq tәdbirlәrinin hәyata keçirilmәsi
Bazar imkanlarının tәhlili – mәqsәd bazargngn seçilmәsi – marketinq miksin hazırlanması – marketinq
tәdbirlәrinin hәyata keçirilmәsi

•
Missiyanın müәyyәnlәşdirilmәsi  bazar imkanlarının tәhlili – mәqsәd bazarının seçilmәsi – marketinq miksin
hazırlanması
Missiyanın müәyyәnlәşdirilmәsi  bazar imkanlargngn tәhlili – marketinq miksin hazgrlanması – marketinq
tәdbirlәrinin hәyata keçirilmәsi
Missiyanın müәyyәnlәşdirilmәsi  bazar imkanlarının tәhlili – SWOT tәhlil  mәqsәd bazarının seçilmәsi –
marketinq miksin hazırlanması

marketinq tәdqiqatları; mәhsulun bazar mövqeyinin qiymәtlәndirilmәsi; mәhsulların bölüşdürülmәsi vә satışın
tәşkili; satışın hәvәslәndirilmәsi vә reklam; marketinq nәzarәti.
marketinq tәdqiqatları; mәhsul çeşidinin planlaşdırılması; mәhsulların bölüşdürülmәsi vә satışın tәşkili; satışın
hәvәslәndirilmәsi vә reklam; marketinq nәzarәti;
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Marketinqin bu tәşkilati quruluşunda marketinq xidmәti müәssisәnin istehsal etdiyi müxtәlif
mәhsul çeşidi üzrә tәşkil olunur:

Marketinqin tәşkilinin funksional quruluşunda aşarğıdakı formada tәşkil hәyata keçirilir:

Marketinqin tәşkilinin bazar yönümlü quruluşunda aşağıdakı formada tәşkil hәyata keçirilir:

Aşağıdakılardan hansı müәssisәnin marketinq bölmәsinin funksiyasına aid deyil:

Boston Konsaltinq Qrupunun tәbirincә müәssisә öz biznes portfelindә hansı biznes
istiqamәtlәrinin olmasını istәyәrdi:

Boston Konsaltinq Qrupunun tәbirincә müәssisә öz biznes portfelindә hansı biznes
istiqamәtlәrinin olması әlverişli hesab olunmur:

situasiyalı tәhlil; mәhsul çeşidinin planlaşdırılması; mәhsullargn bölüşdürülmәsi vә satışın tәşkili; satışın
hәvәslәndirilmәsi vә reklam; qiymәtqoyma
marketinq tәdqiqatları; mәhsulun çeşidinin planlaşdgrglması; müәssisәnin bazar mövqeyini
müәyyәnlәşdirilmәsi; satgşgn hәvәslәndirilmәsi; marketinq nәzarәti;

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

layihә tipli
Funksional
mәhsul yönümlü
bazar yönümlü•
regional

marketinq fәaliyyәtini hәyata keçirmәk üçün matris tipli idarәetmә quruluşu tәşkil olunur
marketinq fәaliyyәtinә aid olan әmәliyyatlar ayrıayrı struktur bölmәlәrinә tәhkim olunur•
marketinq xidmәti müәssisәnin istehsal etdiyi müxtәlif mәhsul çeşidi üzrә tәşkil olunur
marketinq xidmәti bazarlar üzrә tәşkil olunur
marketinq xidmәti regionlar üzrә tәşkil olunur

marketinq fәaliyyәtini hәyata keçirmәk üçün matris tipli idarәetmә quruluşu
marketinq fәaliyyәtinә aid olan әmәliyyatlar ayrıayrı struktur bölmәlәrinә tәhkim olunur
marketinq xidmәti müәssisәnin istehsal etdiyi müxtәlif mәhsul çeşidi üzrә tәşkil olunur
marketinq xidmәti bazarlar üzrә tәşkil olunur•
marketinq xidmәti regionlar üzrә tәşkil olunur

korporativ strukturun hazırlanması•
marketinq tәdqiqatlarının tәşkili
marketinq tәdqiqatı üçün informasiyanın toplanması
marketinq kompleksinin hazırlanması
marketinqin planlaşdırılması

Ulduzlar vә hürәn itlәr
Sağmal inәklәr vә sevimlilәr
Sağmal inәklәr vә ulduzlar
Sağmal inәklәr vә hürәn itlәr•
Sevimlilәr vә ulduzlar

Ulduzlar vә hürәn itlәr
Sağmal inәklәr vә sevimlilәr
Sağmal inәklәr vә ulduzlar
Sağmal inәklәr vә hürәn itlәr

•
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Marketinqin strateji planlaşdırılmasının bu mәrhәlәsindә planlaşdırılan işlәrin hәyata keçirilmәsi
nәticәlәrinin qiynәtlәndirilmәsi vә tәhlili hәyata keçirilir, korrektә edici tәdbirlәr hәyata keçirilir:

Marketinqin strateji planlaşdırılmasının bu mәrhәlәsindә hәr bir biznes vahidin hansı addım
atacağı müәyyәnlәşdirilir:

Marketinqin strateji planlaşdırılmasının bu mәrhәlәsindә kompaniyanın vәziyyәti, gözlәnilәn
imkan vә potensial tәhlükәlәr öyrәnilir:

Marketinqin strateji planlaşdırılmasının tәhlil mәrhәlәsindә aşağıdakı işlәr görülür:

Marketinqin strateji planlaşdırılmasının planlaşdırma mәrhәlәsindә aşağıdakı işlәr görülür

Marketinqin strateji planlaşdırılmasının reallaşdırma mәrhәlәsindә aşağıdakı işlәr görülür

Sevimlilәr vә hürәn itlәr•

Monitorinq
Tәhlil
Planlaşdırma
Reallaşdırma
Nәzarәt•

Monitorinq
Tәhlil
Planlaşdırma•
Reallaşdırma
Nәzarәt

Monitorinq
Tәhlil•
Planlaşdırma
Reallaşdırma
Nәzarәt

menecmentlә planlaşdırma ilә bağlı müakirәlәr hәyata keçirilir
kompaniyanın vәziyyәti, gözlәnilәn imkan vә potensial tәhlükәlәr öyrәnilir•
hәr bir biznes vahidin hansı addım atacağı müәyyәnlәşdirilir
planlaşdırılan işlәrin hәyata keçirilmәsi baş verir
planlaşdırılan işlәrin hәyata keçirilmәsi nәticәlәrinin qiynәtlәndirilmәsi vә tәhlili hәyata keçirilir, korrektә
edici tәdbirlәr hәyata keçirilir

menecmentlә planlaşdırma ilә bağlı müakirәlәr hәyata keçirilir
kompaniyanın vәziyyәti, gözlәnilәn imkan vә potensial tәhlükәlәr öyrәnilir
hәr bir biznes vahidin hansı addım atacağı müәyyәnlәşdirilir•
planlaşdırılan işlәrin hәyata keçirilmәsi baş verir
planlaşdırılan işlәrin hәyata keçirilmәsi nәticәlәrinin qiynәtlәndirilmәsi vә tәhlili hәyata keçirilir, korrektә
edici tәdbirlәr hәyata keçirilir

menecmentlә planlaşdırma ilә bağlı müakirәlәr hәyata keçirilir
kompaniyanın vәziyyәti, gözlәnilәn imkan vә potensial tәhlükәlәr öyrәnilir
hәr bir biznes vahidin hansı addım atacağı müәyyәnlәşdirilir
planlaşdırılan işlәrin hәyata keçirilmәsi baş verir•
planlaşdırılan işlәrin hәyata keçirilmәsi nәticәlәrinin qiynәtlәndirilmәsi vә tәhlili hәyata keçirilir, korrektә
edici tәdbirlәr hәyata keçirilir
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Marketinqin strateji planlaşdırılmasının nәzarәt mәrhәlәsindә aşağıdakı işlәr görülü

Bu planlaşdırmada kompaniyanın mәqsәd vә imkanları arasında uyğunluq yaratmaqla daima
dәyişәn әtraf mühitin yaratdığı imkanlardan onun maraqlarına uyğun istifadәni nәzәrdә tutur

Rәqiblәrin güclü vә zәif tәrәflәrinin müәyyәnlәşdirilmәsi marketinqin idarә edilmәsinin bu
mәrhәlәsindә (istiqamәtindә) hәyata keçirilir:

Aşağıdakılardan hansı әnәnәvi idarәetmә konsepsiyasının xüsusiyyәti deyildir:

Aşağıdakılardan hansı әnәnәvi idarәetmә konsepsiyasının xüsusiyyәti deyildir:

Bu, müәssisәnin marketinq bölmәsinin funksiyasına aid deyil:

Bu, müәssisәnin marketinq bölmәsinin funksiyasına aid deyil:

menecmentlә planlaşdırma ilә bağlı müakirәlәr hәyata keçirilir
kompaniyanın vәziyyәti, gözlәnilәn imkan vә potensial tәhlükәlәr öyrәnilir
hәr bir biznes vahidin hansı addım atacağı müәyyәnlәşdirilir
planlaşdırılan işlәrin hәyata keçirilmәsi baş verir
planlaşdırılan işlәrin hәyata keçirilmәsi nәticәlәrinin qiynәtlәndirilmәsi vә tәhlili hәyata keçirilir, korrektә
edici tәdbirlәr hәyata keçirilir

•

Korporativ plan
Uzunmüddәtli plan
Strateji plan•
Illik plan
Marketinq planı

marketinq proqramlarının vә qәrarlarının tәşkili, hәyata keçirilmәsi mәrhәlәsindә (istiqamәtindә)
marketinqin idarәedilmәsinin tәhlil mәrhәlәsindә (istiqamәtindә)•
mәqsәd bazarlarının seçilmәsi mәrhәlәsindә (istiqamәtindә)
marketinq strategiyasının hazırlanması mәrhәlәsindә
yeni mәhsulun hazırlanması mәrhәlәsindә

sadә vә dar ixtisaslaşma
risklәrә meylli olmamaq
әmәkdaşlıq vә kollegiyallıq•
avtoritar idarәetmә stili
texnoloji imperativlik

sadә vә dar ixtisaslaşma
risklәrә meylli olmamaq
nәticәlәrdә kollektivin marağının yüksәk olması•
avtoritar idarәetmә stili
texnoloji imperativlik

korporativ strukturun hazırlanması•
marketinq tәdqiqatlarının tәşkili
marketinq tәdqiqatı üçün informasiyanın toplanması
marketinq kompleksinin hazırlanması
marketinqin planlaşdırılması

istehsalın tәşkili•
marketinq tәdqiqatlarının tәşkili
marketinq tәdqiqatı üçün informasiyanın toplanması
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Bu, müәssisәnin marketinq bölmәsinin funksiyasına aid deyil:

Bu, marketinq üzrә vitseprezidentin vәzifә vә funksiyalarına aid deyil:

Bu, marketinq üzrә vitseprezidentin vәzifә vә funksiyalarına aid deyil:

mәhsul çeşidinin genişlәndirilmәsi

Bu, marketinq üzrә vitseprezidentin vәzifә vә funksiyalarına aid deyil:

Müәssisәnin marketinq bölmәsi planiqtisad şöbәsi ilә birlikdә bunları hazırlayır:

Müәssisәnin marketinq bölmәsi mühasibatmaliyyә şöbәsi iilә birlikdә bunları hazırlayır:

marketinq kompleksinin hazırlanması
marketinqin planlaşdırılması

marketinqin planlaşdırılması
istehsalın planlaşdırılması•
marketinq tәdqiqatlarının tәşkili
marketinq tәdqiqatı üçün informasiyanın toplanması
marketinq kompleksinin hazırlanması

mәhsul çeşidinin genişlәndirilmәsi
marketinq planlarının tәrtib edilmәsi•
marketinq bölmәsinin digәr bölmәlәrlә әlaqәsinin tәşkili
marketinq planlarının tәrtib edilmәsinin tәşkili
yeni mәhsulun hazırlanmasına dair tәkliflәrin tәhlili

mәhsul çeşidinin genişlәndirilmәsi
servis xidmәti şәbәkәsinin yaradılması
marketinq bölmәsinin digәr bölmәlәrlә әlaqәsinin tәşkili
marketinq kompleksinin hazırlanması•
yeni mәhsulun hazırlanmasına dair tәkliflәrin tәhlili

hәdәf bazarının tutumunun müәyyәn edilmәsi•
bölüşdürmәticarәt şәbәkәsinin yaradılmasının tәşkili
marketinq bölmәsinin digәr bölmәlәrlә әlaqәsinin tәşkili
operativ marketinq planlarının tәrtib edilmәsi
yeni mәhsulun hazırlanmasına dair tәkliflәrin tәhlili

kommunikasiya sisteminin tәşkili
bölüşdürmәticarәt şәbәkәsinin yaradılmasının tәşkili
marketinq bölmәsinin digәr bölmәlәrlә әlaqәsinin tәşkili
istehlakçılarla әlaqәnin yaradılmasının tәşkili
hәdәf bazarının tutumunun proqnozlaşdırılması•

operativ uçotun aparılmasına dair tövsiyәlәri
müәssisәnin inkişafına dair tәkliflәri•
mәhsular üzrә tәrtib edilmiş büdcәni
müqavilәlәrin bağlanmasına dair tövsiyәlәri
marketinq şöbәsinin ştat cәdvәlini

illik marketinq planlarının tәrtibini
müәssisәnin inkişafına dair tәkliflәri
mәhsular üzrә tәrtib edilmiş büdcәni•
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Müәssisәnin marketinq bölmәsi hüquq şöbәsi ilә birlikdә bunları hazırlayır:

Müәssisәnin planiqtisad şöbәsi marketinq bölmәsi ilә bunları hazırlayır:

Müәssisәnin mühasibatmaliyyә şöbәsi marketinq bölmәsi birlikdә ilә bunları hazırlayır:

Aşağıdakılardan hansı müәssisә fәaliyyәtindә maraqlı tәrәf deyil:

Müәssisәnin hüquq şöbәsi bu işlәrin yerinә yetirilmәsindә iştrak edir:

Müәssisәnin marketinq bölmәsi planiqtisad şöbәsinә bunları tәqdim edir:

Müәssisәnin planiqtisad şöbәsi marketinq bölmәsinә bunları tәqdim edir:

•
müqavilәlәrin bağlanmasına dair tövsiyәlәri
marketinq şöbәsinin ştat cәdvәlini

illik marketinq planlarını
müәssisәnin inkişafına dair tәkliflәri
mәhsular üzrә tәrtib edilmiş büdcәni
müqavilәlәrin bağlanmasına dair tövsiyәlәri•
marketinq şöbәsinin ştat cәdvәlini

operativ uçotun aparılmasına dair tövsiyәlәri
operativ marketinq planlarını•
mәhsular üzrә tәrtib edilmiş büdcәni
müqavilәlәrin bağlanmasına dair tövsiyәlәri
marketinq şöbәsinin ştat cәdvәlini

illik marketinq planlarını
müәssisәnin inkişafına dair tәkliflәri
operativ uçotun aparılmasına dair tövsiyәlәri•
müqavilәlәrin bağlanmasına dair tövsiyәlәri
marketinq şöbәsinin ştat cәdvәlini

distryibitorlar
sәhmdarlar
menecerlәr
vәtәndaş cәmiyyәtlәri•
işçilәr

illik marketinq planlarının hazırlanmasında
müәssisәnin inkişafına dair tәkliflәrin hazırlanmasında
mәhsular üzrә tәrtib edilmiş büdcәsinin hazırlanmasında
idxalixrac әmәliyyatlarının yerinә yetirilmәsindә•
mәnfәәtin vә gәlirlәrin uçotunu aparılmasında

müәssisәnin marketinq fәaliyyәtinә aid olan mәlumatları•
mәhsul göndәrmәlәrә aid müqavilәlәri
marketinq fәaliyyәtinә sәrf edilә xәrclәri
marketinq şöbәsinin ştat cәdvәlini
biznes fәaliyyәtinә dair qanunvericilik aktlarını

mәnfәәtziyan hesabını
mәhsul göndәrmәlәrә aid müqavilәlәri
biznes planlarını•
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Marketinqin idarә edilmәsi nәdir:

Müәssisәnin fәaliyyәtindә maraqlı olan bu tәrәf şirkәt üçün әsas dәyәrlilik mәnbәyi hesab olunur.
hәtta әn mәqsәdyönlü maliyyәçilәr dә uzunmüddәtli pul vәsaitlәrinin kompaniyaya axınının onların
mәmnun qalmması hesabına mümkün olduğunu anlayır

Qiymәt yuvarlaq rәqәm olmamalıdır deyimi hansı amilә әsaslanır

Rәqiblәrin vә vasitәçilәrin qiymәtә reaksiyası qiymәtqoyma prosesinin bu mәrhә¬lәsindә tәhlil
edilir:

Mәhsulun istehsalı ilә әlaqәdar olan birbaşa xәrclәrә:

Qiymәtqoyma sahәsindә qarşıya qoyulmuş mәqsәdlәrdәn kәnarlaşmalar vә onların sәbәblәri
qiymәtqoyma prosesinin bu mәrhә¬lәsindә müәyyәnlәşdirilir:

•
idxalixrac әmәliyyatlarına dair mәlumatları
ixtisas artırmaya dair tәkliflәri

müәssisәnin idarәetmә strukturunun formalaşdırılması demәkdir
tәlәbin sәviyyәsinә, vaxtına vә xarakterinә elә tәsir göstәrmәk demәkdir ki, bu firmanın qarşısında qoyduğu
mәqsәdlәrә çatmağa imkan versin

•
müәssisәnin mәqsәdlәrinin müәyyәn edilmәsi demәkdir
müәssisәdә marketinq xidmәtinin tәşkili demәkdir
müәssisәnin marketinq strategiyasının formalaşdırılması demәkdir

işçilәr
menecerlәr
sәhmdarlar
distryibitorlar
müştәrilәr•

mәhsulun keyfiyyәti ilә әlaqәdar olan amillәrә
xәrclәrlә әlaqәdar olan amillәrә
rәqabәtlә әlaqәdar olan amillәrә
tәlәbatla әlaqәdar olan ammillәrә
psixoloji amillәrә•

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

istehsalın hәcmi artdığı halda ümumi mәblәği azalan xәrclәr aiddır
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

fәaliyyәtin nәticәlәrinin qiymәtlәndirilmәsi mәrhәlәsindә•
qiymәt strategiyasının hazırlanması mәrhәlәsindә
edilәcәk güzәştlәrin müәyyәnlәşdirilmәsi mәrhәlәsindә
ilkin qiymәtin müәyyәnlәşdirilmәsi mәrhәlәsindә
son qiymәtin müәyyәnlәşdirilmәsi mәrhәlәsindә
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Zәrәrzizlik nöqtәsinә uyğun gәlәn qiymәt:

Bu qiymәtqoyma metodu tәlәbә әsaslanan qymәtqoyma metodlarına aiddr:

Bu qiymәtqoyma metodu tәlәbә әsaslanan qymәtqoyma metodlarına aiddr:

Tәlәbin hәcmi qiymәtqoyma prosesinin bu mәrhәlәsindә tәhlil edilir:

Mәhsulun istehsalı vә satışına çәkilәn xәrclarin hәcmi qiymәtqoyma prosesinin bu mәrhәlәsindә
tәhlil edilir:

Mәhsulun qiymәtinin artması

Mәhsulun qiymәtinin artması

mәhsul satışından әldә edilәn gәlirlәrin hәcminin optimal olmasını tәmin edir
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

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

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

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

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

satışın hәcminә tәsir etmir
tәlәbin hәcminin artmasına sәbәb olur
tәlәbin hәcminә tәsir etmir
tәlәbin hәcminin azalmasına sәbәb olur•
istehlakın hәcminin artmasına sәbәb olur

mәhsul istehsalının ixtisar edilmәsinә sәbәb olur
tәklifin hәcminin artmasına sәbәb olur•
tәklifin hәcminә tәsir etmir
tәklifin hәcminin azalmasına sәbәb olur
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Mәhsulun qiymәtinin azalması

Mәhsulun qiymәtinin azalması

Aşağıda göstәrilәn qiymәtlәrdәn hansı taxılın dünya bazarı qiymәti kimi qәbul edilir

Qiymәtin 10% azalması tәlәbin qiymәt elastikliyinin birә bәrabәr olmasına gәtirib çıxarmışdır.
Belә olduğu halda tәlәbin hәcmi:

Mәhsulun qiymәtinin 5% azalması hәmin mәhsula tәlәbin 7% artmasina gәtirib çıxarmışdır. Bu
halda tәlәbin qiymәt elastikliyi:

Tәlәb bu halda elastik hesab olunur:

Elastiklik әmsalı 1ә bәrabәrdir olduğu halda qiymәtin 10% azalmasә tәlәbin hәcmini:

istehsalın hәcminin azalmasına sәbәb olur

satışın hәcminә tәsir etmir
tәlәbin hәcminin artmasına sәbәb olur•
tәlәbin hәcminә tәsir etmir
tәlәbin hәcminin azalmasına sәbәb olur
istehlakın hәcminә tәsir etmir

istehsalın miqyasının genişlәndirilmәsinә sәbәb olur
tәklifin hәcminin artmasına sәbәb olur
tәklifin hәcminә tәsir etmir
tәklifin hәcminin azalmasına sәbәb olur•
ölkәdә iqtisadi fәalığı yüksәldir

birja kotirovkaları•
tender qiymәtlәri
hәrrac (auksion) qiymәtlәri
transfer qiymәtlәri
mәlumat qiymәtlәri

dәyişmәmişdir
10% azalmışdır
10% artmışdır•
1% azalmışdır
1% artmışdır

1,8ә bәrabәrdir
1,1ә bәrabәrdir
1,2ә bәrabәrdir
1,4ә bәrabәrdir•
1,6ya bәrabәrdir

qiymәtin dәyişmәsindәn asılı olmayaraq tәlәbin sabit qaldığı halda
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

10 % artacaqdır•
dәyişmәyәcәk
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Rәqib müәssisәlәrin mәhsullarının qiymәti qiymәtqoyma prosesinin bu mәrhәlәsindә tәhlil edilir:

Tәlәbin quymәtә görә elastikliyi qiymәtqoyma prosesinin bu mәrhәlәsindә tәhlil edilir:

Mәhsulun istehlak qiymәti:

Bu bәnddә göstәrilәnlәrin hamısı qiymәtin funksiyasına aiddir:

Mәhsulun xarici bazarlarda maya dәyәrindәn (normal bazar dәyәrindәn) aşağı qiymәtә satılması

Mәhsulun qiymәti:

Mәhsulun satış qiymәti:

1% azaldacaqdır
1% artacaqdır
10 % azaldacaqdır

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

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

mәhsulun nominal qiymәti ilә onun daşınması vә quraşdırılmasına çәkilәn xәrclәrin cәmidir
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•

tәlәblә tәklifin tarazlaşdırılması, maya dәyәrinin kalkulyasiyası, stimullaşdırma
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

dempinq adlanır•
barter adlanır
kütlәvi marketinq adlanır
aktiv marketinq adlanır
klirinq adlanır

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

A fabrikinin mikro mühitinә daxil deyil:

Bu amillәr müәssisәdәn kәnar marketinq mühit amillәridir:

Hәdәf bazarının hüdudları marketinq mühitinin aşağıda sadalanan bu amillәri hesabına
genişlәndiрилир:

Marketinq vasitәçilәrinә аид едилир:

Bu amillәr marketinqin mәdәni mühitini xarakterizә edir:

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

2,6yaә bәrabәrdir
2,0a bәrabәrdir
2,2yә bәrabәrdir
2,4ә bәrabәrdir
2,5ә bәrabәrdir•

fabrikin mәhsulunu satan müәssisә
fabrikә xidmәt göstәrәn bank
qablaşdırma mallarının tәchizatçısı
hüquqmühafizә orqanları•
fabrikin mәhsulunu alan müәssisә

bölüşdürmә vә satış sistemi
korporativ mәdәniyyәt
mәhsulgöndәrәnlәr•
qiymәt
mәhsul

elmitexniki amil•
iqtisadi amil
demoqrafik amil
sosial амил
siyasihüquqi amil

müştәrilәr
mәhsulgöndәrәnlәr
marketinq tәdqiqatları tәşkilatları•
kontakt auditoriyası
кцтляви информасийа васиятяляри

referent qruplar
insanların hәyat sәviyyәsi
insanların cәmiyyәtlә münasibәti•
rәqiblәrin birbirinә münasibәti
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Müәssisәnin fәaliyyәtindә maraqlı olan kontakt auditoriyasına даxилдир:

Мüәssisәnin ali rәhbәrliyi tәrәfindәn müәyyәn edilәn мarketinqin müәssisәdaxili amillәrinә
aiddir:

Verilәnlәrdәn hansı makro mühitinin iqtisаdi амillәrinә aiddir

Verilәnlәrdәn hansı makro mühitinin iqtisаdi амillәrinә aiddir

Verilәnlәrdәn hansı makro mühitinin iqtisаdi амillәrinә aiddir

Müәssisә tәrәfindәn müәyyәn edilmәyәn vә müәssisәnin onlara uyğunlaşmalı olduğu amillәr

Marketinqin müәssisәnin marketinq bölmәsi tәrәfindәn müәyyәn edilәn müәәssisәdaxili
amillәrinә aid едилир:

sosial qruplar

кцтляви информасийа васиятяляри•
mәhsulgöndәrәnlәr
marketinq institutları
maliyyәkredit вя vergi tәşkilatları
xeyriyyә вя bәlәdiyә tәşkilatları

marketunq bölmәsinin strukturu
bölüşdürmә вя сатыш
marketinqin mәqsәdi вя mәqsәd bazarları
qiymәt вя гйимятгойма
müәssisәnin mәqsәdi вя müssisәdaxili koorporativ mәdәniyyәt•

inflyasiya sәviyyәsi•
аilәdә uşаqlаrın sаyı
yаş struкturu
istеhlакçının stаtusu vә rоlu
rеfеrеnt qruпlаr

istеhlакçının stаtusu vә rоlu
üмuмi tәhsil sәviyyәsi
yаş st¬ruкturu
аilәdә uşаqlаrın sаyı
qiymәtlәrin sәviyyәsi•

Rеfеrеnt qruпlаr
әhаlinin мiq¬rа¬siyаsı
аilәlәrin sаyı
hәr nәfәrә düşәn ümumi daxili mәhsulun hәcmi•
Istеhlакçının stаtusu vә rоlu

mikromühitin coğrafi mühit amillәridir
mikromühitin nәzarәt edilәn amillәridir
mikromühitin nәzarәt edilәn sosial amillәridir
mikromühitin nәzarәt edilәn mәdәniyyәt amillәridir
mikromühitin nәzarәt edilmәyәn amillәridir•

müәssisәnin mәqsәdi
müssisәdaxili koorporativ mәdәniyyәt
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Kontakt auditoriyası:

Bu, bazarların seqmentlәşdirilmәsinә olan tәlәblәrә aid deyil:

Bu, bazarların seqmentlәşdirilmәsinә olan tәlәblәrә aiddir:

Bu amillәr istehlak mәhslları bazarının seqmentlәşdirilmәsinin psixoqrafik meyarlarına aiddir:

Bu meyar istehlak mәhslları bazarının seqmentlәşdirilmәsinin psixoqrafik meyarlarına aid deyil:

Bu meyar istehlak mәhsulları bazarının seqmentlәşdirilmәsinin obyektiv meyarlarına aiddir:

Bu meyar istehlak mәhslları bazarının seqmentlәşdirilmәsinin psixoqrafik meyarlarına aid deyil:

müәssisәnin idarәetmә struktiru
marketinqin mәqsәdi вя müәssisәnin mәqsәd bazarı•
müәssisәnin fәaliyyәt sahәsi

müәssisәyә marketinq xidmәti göstәrәn tәşkilatlardır
müәssisәinin qarşısına qoyduğu mәqsәdlәrә çatmaqda ona yardәm göstәrәn 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

seqmentlәrin sәrhәdlәrinin kәsişәn olmaması
seqmentinin tutumunun böyük olmasının zәruriliyi
seqmentin tәsvir edilә bilәn olması
SWOTanalizdәn istifadә edilmәsinin zәruriliyi•
seqmentin kәmiyyәt xarakteristikalarının qiymәtlәndirә bilәn olması

müәssisәlәrin mrketinq kompleksinin differensiallaşdırılması imkanının mövcudluğu•
müәssisәlәrin eyni fәaliyyәt növü ilә mәşğul olması
müәssisәlәrdә marketinq şöbәsinin yaradılmasının zәruriliyi
müәssisәlәrin bir neçә bazar seqmentindә fәaliyyәt göstәrmәsinin zәruriliyi
müәssisәlәrin fәaliyyәtinin tәşkilinә sistemli vә kompleks yanaşmanın zәruruliyi

istehlakçıların mәhsula adaptasiyası•
demoqrafik amillәr
sosial amillәr
iqtisadi amillәr
coğrafi amillәr

istehlakçıların mәhsula adaptasiyası
mәhsulların alış intensivliyi
mәhsulların alış intensivliyi
sosialiqtisadi amillәr•
hәyat tәrzi

istehlakçıların mәhsula adaptasiyası
mәhsulların alış intensivliyi
psixoloji amillәr
sosialiqtisadi amillәr•
hәyat tәrzi

istehlakçıların mәhsula adaptasiyası
mәhsulların alış intensivliy



30.12.2015

35/110

218

219

220

221

222

223

224

Bu meyar istehlak mәhslları bazarının seqmentlәşdirilmәsinin obyektiv meyarlarına aiddir

Bu meyar istehlak mәhslları bazarının seqmentlәşdirilmәsinin obyektiv meyarlarına aiddir

Bu, bazarların seqmentlәşdirilmәsinә olan tәlәblәrә aiddir:

Bu, bazarların seqmentlәşdirilmәsinә olan tәlәblәrә aiddir:

Bazarların seqmentlәşdirilmәsi:

Bazarların seqmentlәşdirilmәsinin mәqsәdi:

Bu, bazarların seqmentlәşdirilmәsinin çatışmazlığıdır:

psixoloji amillәr
sosialiqtisadi amillәr•
hәyat tәrzi

istehlakçıların mәhsula adaptasiyası
mәhsulların alış intensivliyi
coğrafi amillәr•
hәyat tәrzi
mәhsulda axtarılan fayda

istehlakçıların mәhsula adaptasiyası
demoqrafik amillәr•
psixoloji amillәr
hәyat tәrzi
mәhsulda axtarılan fayda

müәssisәlәrin mrketinq kompleksinin hazırlanması imkanının mövcudluğu
seqmentә eyni istehlakçılar tipinin daxil olması
seqmentin kifayәt qәdәr tәsvir edilә bilәn olması•
müәssisәlәrin bir neçә bazar seqmentindә fәaliyyәt göstәrmәsinin zәruriliyi
müәssisәlәrin fәaliyyәtinin tәşkilinә sistemli vә kompleks yanaşmanın zәruruliyi

müәssisәlәrin mrketinq kompleksinin hazırlanması imkanının mövcudluğu
seqmentin kәmiyyәt vә keyfiyyәt xarakteristikalarının ölçülә bilәn olması•
müәssisәlәrdә marketinq şöbәsinin yaradılmasının zәruriliyi
müәssisәlәrin bir neçә bazar seqmentindә fәaliyyәt göstәrmәsinin zәruriliyi
müәssisәlәrin fәaliyyәtinin tәşkilinә sistemli vә kompleks yanaşmanın zәruruliyi

istehlakçıların müәssisәnin yerlәşdiyi әraziyә görә qruplara bölünmәsidir
istehlakçıların oxşar әlamәtlәrә görә müәyyәn qruplara bölünmәsidir•
mәhsulların istehsal texnologiyasına görә qruplara bölünmәsidir
istehlakçıların marketinqin mahiyyәtinә yanaşmasına görә qruplara bölünmәsidir
istehlakçıların müәssisәnin tәtbiq etdiyi texnologiyaya görә qruplara bölünmәsidir

marketinqin әtraf mühitinin tәhlili metodudur
strateji marketinq planlarının tәrtib edilmәsidir
mәhsul üzrә marketinq planlarının tәrtib edilmәsidir
marketinq proqramlarının tәrtib edilmәsidir
müәyyәn istehlakçılar qrupunun tәlәbatına uyğun gәlәn mәhsulların hazırlanmasıdır•

differensiallaşdırma vә tәmәrküzlәşmә strategiyalarından istifadәnin mümkünsüzlüyü
marketinq xәrclәrinin sәviyyәsinin müәyyәn edilmәsinin mümkün olmaması

•
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Istehlakçı davranışı mәhfumu bunu ifadә edir:

İstehlakçıların tipologiyası mәhfumu bunu ifadә edir:

İnsanların özünә, birbirinә vә cәmiyyәtә münasibәti istehlakçıların davranışına tәsir edәn bu
amillәr qrupuna aiddir:

Son istehlakçılar bәsit satınalma qәrarlarını bu halda qәbul edir:

Mәhsul markalarının xüsusiyyәtlәri arasındakı fәrqlәr yüksәk, istehlakçı cәlbediciliyi zәif
olduqda qәbul edilә qәrarlar:

Son istehlakçılar mürәkkәb satınalma qәrarlarını bu halda qәbul edir:

Mәhsul markalarının xüsusiyyәtlәri arasındakı fәrqlәr yüksәk, istehlakçı cәlbediciliyi güclü

marketinq xәrclәrinin hәcminin vә sәviyyәsinin yüksәk olması•
marketinq proqramlarının istehlakçıların davranışına uyğunlaşdırılmasının mümkünsüzlüyü
strateji marketinq planlarının tәrtib edilmәsinin mümkünsüzlüyü

istehlakçıların sosialiqtisadi vәziyyәtini vә mәdәni sәviyyәsini
istehlakçıların mәhsula vә onun qiymәtinә münasibәtini
istehlakçıların tәlәbatlarını vә alıçılıq qabiliyyәtini
mәhsulun seçilmәsi vә alınması prosesindә istehlakçıların etdiklәri hәrәkәtlәrin mәcmusunu•
istehlakçıların hәyat sәviyyәsini vә hәyat tәrzini

mәhsulun xüsusiyyәtlәrinә vә qiymәtinә eyni cür reaksiya verәn istehlakçılar qrupunu
müxtәlif vә fәrqli davranışa malik istehlakçılar qrupunu
oxşar vә eyni davranışa malik istehlakçılar qrupunu•
kiçik istehlakçılar qrupunun iri qruplarda birlәşdirilmәsini
hәr hansı bir qıcıqlandırıcıya eyni cür reaksiya verәn istehlakçılar qrupunu

psixoloji amillәrә
sosial amillәrә
iqtisadi amillәrә
hәyat sәviyyәsi amillәrinә
mәdәniyyәt amillәrinә•

markalarının xüsusiyyәtlәri arasındakı fәrq olmadığı, istehlakçı cәlbediciliyi güclü olduqda
markalarının xüsusiyyәtlәri arasındakı fәrqlәr yüksәk, istehlakçı cәlbediciliyi zәif olduqda•
markalarının xüsusiyyәtlәri arasındakı fәrqlәr aşağı, istehlakçı cәlbediciliyi zәif olduqda
markalarının xüsusiyyәtlәri arasındakı fәrqlәr yüksәk, istehlakçı cәlbediciliyi güclü olduqda
markalarının xüsusiyyәtlәri arasındakı fәrqlәr aşağı, istehlakçı cәlbediciliyi güclü olduqda

mürәkkәb qәrarlardır
bәsit satınalma qәrarlardır•
vәrdişә әsaslanan qәrarlardır
әdalәtә әsaslanan qәrarlardır
әnәnәyә әsaslanan qәrarlardır

markalarının xüsusiyyәtlәri arasındakı fәrq olmadığı, istehlakçı cәlbediciliyi güclü olduqda
markalarının xüsusiyyәtlәri arasındakı fәrqlәr yüksәk, istehlakçı cәlbediciliyi zәif olduqda
markalarının xüsusiyyәtlәri arasındakı fәrqlәr aşağı, istehlakçı cәlbediciliyi zәif olduqda
markalarının xüsusiyyәtlәri arasındakı fәrqlәr yüksәk, istehlakçı cәlbediciliyi güclü olduqda•
markalarının xüsusiyyәtlәri arasındakı fәrqlәr aşağı, istehlakçı cәlbediciliyi güclü olduqda
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olduqda qәbul edilәn qәrarlar:

Mәhsulların satın alınmasına dair qәrarlar qәbul edilәrkәn bu göstәricilәr nәzәrә alınır:

İşgüzar istehlakçılar bazarı:

İstehlak vasitәlәri bazarı:

Münasibәt istehlakçıların davranışına tәsi edәn bu amillәr qrupuna aiddir

Son istehlakçıların hәyat tәrzi:

Bu amil mәdәniyyәt amillәrinә aiddir:

mürәkkәb qәrarlardır•
sadә qәrarlardır
vәrdişә әsaslanan qәrarlardır
әdalәtә әsaslanan qәrarlardır
bәsit satınalma qәrarlardır

mәhsulun keyfiyyәti vә qiymәti
markaların xüsusiyyәtlәri arasındakı fәrqlәr vә mәhsulun bazar mövqeyi
istehlakçı cәlbedicilyi vә mәhsulun bazar mövqeyi
alıcıının mәhsula münasibәti vә mәhsulun bazar mövqeyi
markaların xüsusiyyәtlәri arasındakı fәrqlәr vә istehlakçı cәlbedicilyi•

mәhsulları tәbii fәlakәtin nәticәsini aradan qaldırmaq mәqәsdi ilә alan istehlakçıların mәcmusudur
mәhsulları yenidәn satmaq mәqәsdi ilә alan istehlakçıların mәcmusudur
mәhsulları emal etmәk vә yeni mәhsullar istehsal etmәk mәqәsdi ilә alan istehlakçıların mәcmusudur•
mәhsulları istehlak vasitәlәri istehsal etmәk mәqәsdi ilә alan istehlakçıların mәcmusudur
mәhsulları istehlak etmәk mәqәsdi ilә alan istehlakçıların mәcmusudur

mәhsulları tәbii fәlakәtin nәticәsini aradan qaldırmaq mәqәsdi ilә alan istehlakçıların mәcmusudur
mәhsulları yenidәn satmaq mәqәsdi ilә alan istehlakçıların mәcmusudur
mәhsulları emal etmәk vә yeni mәhsullar istehsal etmәk mәqәsdi ilә alan istehlakçıların mәcmusudur
mәhsulları istehlak vasitәlәri istehsal etmәk mәqәsdi ilә alan istehlakçıların mәcmusudur
mәhsulları istehlak etmәk mәqәsdi ilә alan istehlakçıların mәcmusudur•

istehakçıların hәyat sәviyyәsinә
istehlakçıların sosial statusuna
son istehakçıların hәyat stilinә
mәdәniyyәt amillәr qrupuna
psixoloji amillәr qrupuna•

isehlakçıların әtraf mühitә dayanıqlı vә tәkrar münasibәtidir•
istehlakçıların gündәlik davranışlarıdır
istehlakçıların adәt etdiklәri hәrәkәtlәrin toplumudur
mәhsul alarkәn istehlakçıların etdiklәr hәrәkәtlәrin toplumudur
mәhsul seçәrkәn istehlakçıların etdiklәr hәrәkәtlәrin toplumudur

istehlakçıların hәyat sәviyyәsi
insanların özünә, birbirinә vә cәmiyyәtә münasibәti•
insanların hәyat tәrzi
şәxsiyyәtin tipi
istehlakçıların sosial vәziyyәti
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Mәhsulların beynәlxalq bazarlara standartlaşdırılmış formada çıxarılması bununla әlaqәdardır:

Bu, mәhsulun qabının yerinә yetirdiyi funksiyaya aid deyil:

Aşağıda verilәnlәrdәn bu uğurlu brendin xarakteristikasıına aid deyil:

Yeni mәhsulun hazırlanması hansı mәrhәlәlәri әhatә edir

Müәssisә marka strategiyasını hazırlayarkәn hәm müәssisәnin, hәm dә mәhsulun adından eyni
zamanda istifadә edir. Bu marka strategiyası:

Mәhsullara ştrixli kodların verilmәsindә mәqsәd:

Marka kapitalı anlayışı nәyi ifadә edir:

ayrıayrı ölkәlәrin dövlәt qruluşunun müxtәlif olması ilә
müxtәlif ölkә istehlakçılarının tәlәbatlarının müxtәlif olması ilә
müxtәlif ölkә istehlakçılarının tәlәbatlarının oxşar olması ilә•
müxtәlif ölkә istehlakçılarının müxtәlif dillәrdә danışması ilә
ayrıayrı ölkәlәrin әhalisinin sayının müxtәlif olması ilә

mәhsulların modifukasiyası
mәhsulun xarici tәsirlәrdәn qorunması
mәhsulu digәr mәhsullardan fәrqlәndirmәsi
mәhsulların kommunikasiya sisteminin yaradılması
mәhsula dair mәlumatların kodlaşdırılması•

gеniş miqyаsdа tаnınmа
yüкsәк istеhlакçı lоyаllığı
yüкsәк sаtış qiymәtlәri
yüкsәк mәnfәәt sәviyyәsi
yüкsәк bölüşdürmә хәrclәri•

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

•

markasız mәhsul strategiyasıdır
fәrdi marka strategiyasıdır
ümumi marka strategiyasıdır
müxtәlif çeşidlәrә müxtәlif marka adlarının verilmәsi strategiyasıdır
müәssisәnin adı ilә mәhsulun adının әlaqәlәndirilmәsinә әsaslanan marka strategiyasıdır
müәssisәnin adı ilә mәhsulun adının әlaqәlәndirilmәsinә әsaslanan marka strategiyasıdır•

göstәrilәn bütün variantlar doğrudur•
müәssisәnin mәhsulunun bütün beynәlxalq bazarlarda tanınması vә identiflәşdirilmәsinin tәmin edilmәsidir
marketinq informasiya sisteminin yaradılması prosesinin avtomatlaşdırılmasının tәmin edilmәsidir
hesablaşma әmәliyyatlarının aparılmasının asanlaşdırılması vә mәhsulların satış dinamikasının öyrәnilmәsidir
mәhsulların gömrük vә müәssisәdaxili uçotunun aparılmasının tәmin edilmәsidir
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Ticarәt nişanı:

Marka emblemi (nişanı):

Mәhsullara ticarәt (mәhsul) markasının verilmәsindә mәqsәd:

Mәhsulun hәyat dövranının bu mәrhәlәsindә mәhsulun qiymәti daha aşağı olur:

Mәhsul çeşidi:

Yeni mәhsulun hazırlanmasını bu halda hәyata keçirmәk daha mәqsәdәuyğundur:

Ümumi marka strategiyasının çatışmazlığı

mәhsul modifikasiyasını
mәhsula marka adının verilmәsini
mәhsula ticarәt nişanının verilmәsini
markanın dәyәrliliyini•
mәhsulun bazar mövqeyini

ticarәt markasında istifadә edilәn simvollardır
hüquqi müdafiәsi tәmin olunmuş marka vә ya onun hissәsidir;•
patentlәşdirilmiş marka adıdır;
ticarәt markasıdır;
marka adıdır;

istehsal edilәn mәhsulların çeşiddidir
ticarәt markasında istifadә edilәn simvolardır
ticarәt markasının tәlәffüz edilә bilәn hissәsidir
ticarәt markasının tanına bilәn, lakin tәlәffüz edilә bilmәyәn hissәsidir•
ticarәt markasıdır

satıcı vә ya satıcılar qrupunun mәhsulunun rәqiblәrin mәhsulundan fәrqlәndirilmәsi vә identiflәşdirilmәsidir•
satıcı vә ya satıcılar qrupunun mәhsulunun uçotunun asanlaşdırılmasıdır
satıcı vә ya satıcılar qrupunun mәhsulunun yüksәk keyfiyyәtә malik olmasını göstәrmәkdir
satıcı vә ya satıcılar qrupunun mәhsulunun yüksәk istehlak xüsusiyyәtlәrinә malik olmasını göstәrmәkdir
satıcı vә ya satıcılar qrupunun mәhsul nomenklaturasının genişliyini diqqәtә çatdırmaqdır

böhran mәrhәlәsindә•
bazara çıxma mәrhәlәsindә
inkişaf mәrhәlәsindә
artım mәrhәlәssindә
stabillik mәrhәlәsindә

mәhsul çeşidi anlayışından istifadә edilmir
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;

bu, müәssisәnin mәqsәdi vә resursların mövcudluğundan asılı olaraq müәyyәn edilir;•
mәhsul patentlәşdirildikdә
kәnardan lizensiya alındıqda
müәssisәnin sәrbәst istehsal gücü olduqda
xarici firmalarla әmәkdaşlıq mümkün olduqda
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Müәssisәnin adını mәqsәd (hәdәf) bazarlarının diqqәtinә çatdırmaq vә bunun sayәsindә hәmin
bazarların onu unutmamasına, yada saxlamasına nail olunması reklamın bu formasının vәzifәsidir:

Reklam mәhsullarının hazırlanması, bu işi hәyata keçirәcәk şәxslәrin vә onların mәsuliyyәtinin
müәyyәnlәşdirilmәsi reklamin planlaşdırılmasının bu mәrhәlәsindә hәyata keçirilir:

Reklam:

Bu reklamlarda әsas diqqәt reklamın emosional olmasına, mәhsulun istifadә şәraitinә vә edilәcәk
güzәştlәrә yetirilir:

Bu reklamlarda әsas diqqәt mәhsulun texnikiistismar parametrlәrinә yetirilir:

Reklamın ünvansız (qeyrişәxsi) olması

markaya ad verilmәsi prosesinin mürәkkәbliyidir
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

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

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

istehlakçılarda mәhsula xoş münasibәt yaratmaqla onları hәmin mәhsulu almağa sövq edәn vә pulsuz hәyata
keçirilәn ikitәrәfli kommunikasiyadır
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

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

rәqabәt reklamlarında
istehlak mәhsullarının reklamlarında
istehsaltexniki tәyinatlı mәhsulların reklamlarında•
institusional reklamlarda
müdafiә reklamlarında
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Mәslәhәtverici (tövsiyә xarakterli) reklamlardan әn çox mәhsulun hәyat dövranının bu
mәrhәlәsindә istifadә edilir:

Bu vә ya digәr mәsәlәlәrә dair müәssisәnin mövqeyi bu reklam vasitәsi ilә bәyan edilir:

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

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

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 alınıbalma¬ma¬sına dair qәrar qәbul edir:

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

onu hazırlayan vә hәyata keçirәn reklam firmasının mәlum olmamasını göstәrir
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•

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

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

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

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

xamanın yığılması strategiyası
zәif reklam nәzәriyyәsi
güclü reklam nәzәriyyәsi•
bazara sütәtlә daxilolma strategiyası
bazara lәng daxilolma strategiyası
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keçirir vә yalnız bundan sonra mәhsulun alınıbalmamasına dair qәrar qәbul edir:

Firma növbәti ildә A mәhsulunun satışını 20% artıraraq 20 mln manata çatdırmağı nәzәrdә
tutmuşdur. Reklam xәrclәrinin satışın hәcminә nisbәtәn faizlә metodu ilә müәyyәn edildiyini vә bu
xәrclәrin mәhsul satışının 12% tәşkil etdiyi bilәrәk növbәti il üçün reklam büdcәsi neçә manat tәşkil
etmәlidir.

Yeni mәhsulun yaradılması ideyalarının generasiyası marketinqin idarә edilmәsinin bu
mәrhәlәsindә (istiqamәtindә) hәyata keçirilir:

Spesifik xüsüsiyyәtlәrә malik olan geniş çeşiddә mәhsul istehsal edәn vә qeyri mәrkәzlәşdirilmiş
idarәetmә prinsipinә әsaslan müәssisәlәrin bu idarәetmә strukturundan istifadә etmәsi daha
mәqsәdәuyğundur

Marketinqin bazar yönümlü idarәetmә strukturundan bu müәssisәlәrin istfadә etmәsi daha
mәqsәdәuyğundur:

İstehlakçıları¬nın mәhsul seçimi vә davranışı birbirindәn fәrqlәnәn, mәhsulları spesifik xidmәt
tәlәb edәn müәssisәlәrin bu idarәetmә strukturundan istifadә etmәsi daha mәqsәdәuyğundur

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

2,4 mln. man•
2 mln.man.
2,2 mln.man.
2,6 mln. man
2,8 mln. man

marketinq proqramlarının vә qәrarlarının tәşkili, hәyata keçirilmәsi mәrhәlәsindә (istiqamәtindә)
mаркетингин идаря едилмясиnin tәhlil mәrhәlәsindә (istiqamәtindә)
mәqsәd bazarlarının seçilmәsi mәrhәlәsindә (istiqamәtindә)
marketinq strategiyasının hazırlanması mәrhәlәsindә
mәhsulun hazırlanması mәrhәlәsindә•

regional vә mәhsul yönümlü idarıetmә strukturundan
finksional idarәetmә strukturundan
mәhsul yönümlü idarәetmә strukturundan•
bazar yönümlü strukturundan
regional idarıetmә strukturundan

müxtәlif adәtәnәnәlәrә malik olan çoxsaylı ölkәlәrdә geniş çeşiddә mәhsul satan müәssisәlәrin;
mәhsul çeşidi vә fәaliyyәt bazarları mәhdud olan müәssisәlәrin
spesifik xüsüsiyyәtlәrә malik olan geniş çeşiddә mәhsul istehsal edәn vә qeyri mәrkәzlәşdirilmiş idarәetmә
prinsipinә әsaslan müәssisәlәrin;
istehlakçıları¬nın mәhsul seçimi vә davranışı birbirindәn fәrqlәnәn, mәhsulları spesifik xidmәt tәlәb edәn
müәssisәlәrin;

•
dünyanının müxtәlif ölkә vә region¬la¬rında mәhsul satan müәssisәlәrin;

regional vә mәhsul yönümlü idarıetmә strukturundan
finksional idarәetmә strukturundan
mәhsul yönümlü idarәetmә strukturundan
bazar yönümlü strukturundan•
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Marketinqin regional yönümlü idarәetmә strukturundan bu müәssisәlәrin istfadә etmәsi daha
mәqsәdәuyğundur:

Dünyanının müxtәlif ölkә vә regionlarında mәhsul satan müәssisәlәrin bu idarәetmә istifadә
etmәsi daha mәqsәdәuyğundur

Marketinqin tәşkili marketinqin idarә edilmәsinin bu mәrhәlәsindә (istiqamәtindә) hәyata
keçirilir:

Marketinqin idarәetmә strukturu bu başa düşülür dedikdә:

Marketinqin funksional idarәetmә strukturundan bu müәssisәlәrin istfadә etmәsi daha
mәqsәdәuyğundur:

Mәhsul çeşidi vә fәaliyyәt bazarları mәhdud olan müәssisәlәrin bu idarәetmә strukturundan
istifadә etmәsi daha mәqsәdәuyğundur6

•
regional idarıetmә strukturundan

müxtәlif adәtәnәnәlәrә malik olan çoxsaylı ölkәlәrdә geniş çeşiddә mәhsul satan müәssisәlәrin;
mәhsul çeşidi vә fәaliyyәt bazarları mәhdud olan müәssisәlәrin
spesifik xüsüsiyyәtlәrә malik olan geniş çeşiddә mәhsul istehsal edәn vә qeyri mәrkәzlәşdirilmiş idarәetmә
prinsipinә әsaslan müәssisәlәrin;
istehlakçıları¬nın mәhsul seçimi vә davranışı birbirindәn fәrqlәnәn, mәhsulları spesifik xidmәt tәlәb edәn
müәssisәlәrin;
dünyanının müxtәlif ölkә vә region¬la¬rında mәhsul satan müәssisәlәrin;•

regional vә mәhsul yönümlü idarıetmә strukturundan
finksional idarәetmә strukturundan
mәhsul yönümlü idarәetmә strukturundan
bazar yönümlü strukturundan
regional idarıetmә strukturundan•

marketinq proqramlarının vә qәrarlarının tәşkili, hәyata keçirilmәsi mәrhәlәsindә (istiqamәtindә)•
marketinqin idarә edilmәsinin tәhlil mәrhәlәsindә (istiqamәtindә)
) mәqsәd bazarlarının seçilmәsi mәrhәlәsindә (istiqamәtindә)
marketinq strategiyasının hazırlanması mәrhәlәsindә
yeni mәhsulun hazırlanması mәrhәlәsindә

müәssisәnin bütün struktur vahidlәrinin, o cümlәdәn marketinq bölmәsinin vәzifә vә funksiyaları, onlar
arasındakıәlaqә başa düşülür;
müәssisәnin istehsalsatış fәaliyyәtini hәyata keçirәn şöbә, bölmә, qrup vә ya struktur vahidlәrinin mәcmusu
bu vә ya digәr dәrәcәdә marketinq fәaliyyәtilә mәşğul olan işçilәrin çalışdığı şöbә, bölmә, qrup vә ya struktur
vahidlәrinin mәcmusu

•
müәssisәnin madditexniki tәminatı, mәhsulunun satışı, marketinq fәaliyyәtini, avadanlıqların tәmirini hәyata
keçirәn xidmәt vә bölmәlәri mәcmusu;
müәssisәnin marketinq bölmәsinin onun digәr bölmә vә şöbәlәrlә әlaqәsi;

müxtәlif adәtәnәnәlәrә malik olan çoxsaylı ölkәlәrdә geniş çeşiddә mәhsul satan müәssisәlәrin;
mәhsul çeşidi vә fәaliyyәt bazarları mәhdud olan müәssisәlәrin;•
spesifik xüsüsiyyәtlәrә malik olan geniş çeşiddә mәhsul istehsal edәn vә qeyri mәrkәzlәşdirilmiş idarәetmә
prinsipinә әsaslan müәssisәlәrin;
istehlakçıları¬nın mәhsul seçimi vә davranışı birbirindәn fәrqlәnәn, mәhsulları spesifik xidmәt tәlәb edәn
müәssisәlәrin;
dünyanının müxtәlif ölkә vә region¬la¬rında mәhsul satan müәssisәlәrin;

regional vә mәhsul yönümlü idarıetmә strukturundan

•
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Marketinqin mәhsul yönümlü idarәetmә strukturundan bu müәssisәlәrin istfadә etmәsi daha
mәqsәdәuyğundur:

Xidmәt:

Duyulmazlıq, mәnbәdәn ayrılmazlıq vә keyfiyyәtinin qeyri stabilliyi hansı mәhsullar üçün
xarakterikdir:

Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansılar xidmәt marketinq kompleksinә aiddir:

Qeyri kommersiya marketinqi:

Aşağıda göstәrilәn marketinq formalarının hansı qeyri kommersiya marketinqinә aiddir:

finksional idarәetmә strukturundan•
mәhsul yönümlü idarәetmә strukturundan
bazar yönümlü strukturundan
regional idarıetmә strukturundan

müxtәlif adәtәnәnәlәrә malik olan çoxsaylı ölkәlәrdә geniş çeşiddә mәhsul satan müәssisәlәrin;
mәhsul çeşidi vә fәaliyyәt bazarları mәhdud olan müәssisәlәrin;
spesifik xüsüsiyyәtlәrә malik olan geniş çeşiddә mәhsul istehsal edәn vә qeyri mәrkәzlәşdirilmiş idarәetmә
prinsipinә әsaslan müәssisәlәrin;

•
istehlakçıları¬nın mәhsul seçimi vә davranışı birbirindәn fәrqlәnәn, mәhsulları spesifik xidmәt tәlәb edәn
müәssisәlәrin;
dünyanının müxtәlif ölkә vә region¬la¬rında mәhsul satan müәssisәlәrin;

istehlakçının aldığı, lakin mülkiyyәtçisi olmadığı istәnilәn maddi forma almış mәhsuldur;
istehlakçının aldığı vә istifadә etdiyi istәnilәn şeydir;
istehlakçının aldığı, lakin mülkiyyәtçisi olmadığı istәnilәn duylmaz nemәt¬dir;•
istehlakçının aldığı vә istifadә etdiyi istәnilәn mәhsuldur;
bazara tәklif vә tәlәbat ödәmә qabiliyyәtinә malik olan iansan әmәyi ilә yaradılmış vә ya tәbiәt tәrәfindәn
hazır şәkildә verilәn sәrvәtlәrdir;

xidmәtlәr;•
istehsal vasitәlәri;
istehlak vasitәlәri;
kәnd tәsәrrüfatı mәhsulları;
әsaslı tikinti obyektlәri;

idarәetmә strukturu, bölüşdürmә vә satış kanalları, mәhsulun mövqelәş¬di¬ril¬mәsi;
mәhsul, qiymәt, bölüşdürmә vә hәvәslәndirmә, işçi heyәti;
mәhsul, qiymәt, keyfiyyәt, şәhadәtnamә vә müәssisәnin idarәetmә strukturu;
mәhsul, bölüşdürmә vә satış kanalları, strateji marketinq planlaşdırılması;
mәhsul, qiymәt, bölüşdürmә, hәvәslәndirmә, keyfiyyәt, heyәt vә şәhadәtnamә;•

qiymәtli kağızlar bazarında tәtbiq edilәn marketinq fәaliyyәtidir;
bank sahibkarlığında tәtbiq edilәn marketinq fәaliyyәtidir;
maliyyә resursları bazarında tәtbiq edilәn marketinq fәaliyyәtidir;
informasiya texnologiyaları bazarında tәtbiq edilәn marketinq fәaliyyәtidir;
mәnfәәt әldә etmәk mәqsәdi güdmәyәn müәssisә vә tәşkilatlarda tәtbiq edilәn marketinq fәaliyyәtidir;•

ideya marketinqi;•
istehsal vasitәlәri marketinqi;
xidmәt marketinqi;
istehlak vasitәlәri marketinqi;
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Qeyri kommersiya marketinqin mәqsәdi:

Beynәlxalq bazarlarda istehlakçıların yeniliyi qәbul etmәsinә görә seqmentlәşdirmә hansı
seqmentlәşdirmә meyarına uyğundur:

әhalinin gәlirlәrinin sәviyyәsi hansı seqmentlәşdirmә amillәri qrupuna aiddir:

Beynәlxalq bazarlarda istehlakçı davranışı baxımından son istehlakçılar bazarının
seqmentlәşdirilmәsi amillәrinә aşağıdakılardan hansı aiddir:

Mәhsulda axtarılan sәmәrә hansı seqmentlәşdirmә kriteriyasına aiddir:

Beynәlxalq bazarlarda mәhsulların mövqelәşdirilmәsini hәyata keçirәrkәn bu metodda
respondentәrә stimullaşdırıcı tәsirlәrlә öz fikrini bölüşmәk tәklif olunur:

Bu metodda respondentәrә şirkәtin brendi göstәrilir vә sonra onların reaksiyası yoxlanılır:

informasiya texnologiyaları marketinqi;

tәtbiq edildiyi obyektin satışının hәyata keçirilmәsidir;
mәnfәәt әldә edilmәsidir;
mәşsulların satışını hәyata keçirilmәsidir;
tәtbiq edildiyi obyektin imicinin yaradılması, ona münasibәtin dәyişdirilmәsidir;•
mәhsulun istehsalına çәkilәn xәrclәrin sәviyyәsinin aşağı salınmasıdır;

Mәhsulda axtarılan faydaya görә seqmentlәşdirmә
Mәhsula adaptasiya әlamәtinә görә seqmentlәşdirmә•
Sosialiqtisadi әlamәtә görә seqmentlәşdirmә
Demoqrafik әlamәtә görә seqmentlәşdirmә
Istehlakçıların hәyat tәrzinә görә seqmentlәşdirmә

coğrafi amillәr;
sosial amillәr;•
iqtisadi amillәr;
davranış amillәri
psixoqrafik amillәr;

istehlakçının yerlәşmә sıxlığı
istehlakçının gәlirlәrinin sәviyyәsi, ailәlәrin sayı;
mәhsulgöndәrәnlәrlә әmәkdaşlıq sәviyyәsi;
mühtәrilәrlә әmәkdaşlıq sәviyyәsi
istehlakçıların hәyat tәrzi vә şәxsiyyәtin tipi;•

mәdәniyyәt;
demoqrafik;
sosial;
psixoqrafik;•
iqtisadi;

mәhsulun vizual kartının hazırlanması
assosiativ metod•
konseptual xәritә
animasiya
hekayәni tamamla metodu

mәhsulun vizual kartının hazırlanması
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Beynәlxalq bazarlarda insanların gündәlik hәyatının xüsusiyyәtlәrinә vә xüsusiyyәtlәrin onların
fәaliyyәtindә, maraqlarında, davranışlarında vә baxışlarında oynadığı rola görә seqmentlәşdirmә hansı
seqmentlәşdirmә meyarına uyğundur:

Xarici bazarda fәaliyyәtә başlamağın әn sadә üsulu hansıdır?

Malın ixracının forması hansıdır?

Dolayı ixrac nәdir?

Birbaşa ixrac nәdir?

Podrat istehsalı nәdir?

assosiativ metod
konseptual xәritә•
animasiya
hekayәni tamamla metodu

Mәhsulda axtarılan faydaya görә seqmentlәşdirmә
Mәhsula adaptasiya әlamәtinә görә seqmentlәşdirmә
Sosialiqtisadi әlamәtә görә seqmentlәşdirmә
Demoqrafik әlamәtә görә seqmentlәşdirmә
Istehlakçıların hәyat tәrzinә görә seqmentlәşdirmә•

Podrat istehsalı
Müştәrәk müәssisәlәr yaradılmas
Müqavilә üzrә idarәetmә
Xarici ölkәlәrdә yığım vә istehsal müәssisәlәri yaradılmasına investisiya qoyuluşu
İxrac•

Qeyrimüntәzәm vә epizodik ixrac.
Birbaşa vә dolayı ixrac.•
Müntәzәm vә birbaşa ixrac
Qeyrimüntәzәm vә epizodik ixrac
Müntәzәm vә daimi ixrac

Qeyrimüntәzәm vә epizodik ixracdır.
Müstәqil beynәlxalq marketinq vasitәçilәrinin xidmәtindәn istifadә.•
İxrac әmәliyyatlarının müstәqil hәyata keçirilmәsidir.
müәssisәnin xaricdә nümayәndәliyi vasitәsilә tәnzimlәnәn ixracdır
Yerli sahibkarın kömәyi ilә onun ölkәsinә mal yeridilmәsidir

Qeyrimüntәzәm vә epizodik ixracdır
İxrac әmәliyyatlarını müstәqil surәtdә yerinә yetirilmәsidir•
İxrac әmәliyyatının vasitәçilәrinin xidmәtindәn istifadәdir
Әmtәәlәrin distribütorlar vasitәsilә xarici ölkәyә çıxarılmasıdır
Yerli sahibkarın kömәyi ilә onun ölkәsinә mal yeridilmәsidir

mәhsulların idxalı formasıdır
Әmtәә istehsalı üçün yerli istehsalçılarla müqavilә bağlanmasıdır•
Әmәliyyatların xarici ölkәdә birbaşa hәyata keçirilmәsidir.
mәhsulların ixarcı formasıdır
Mal artıqlığı yarandıqca onun xarici bazara yeridilmәsidir
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Beynәlxalq bazarlara çıxmanın bu forması müştәrәk sahibkarlıq fәaliyyәtnә aiddir:

İlk dәfә beynәlxalq bazara çıxan firmanın beynәlxalq bazarlara çıxmanın bu for¬ma¬sın¬dan
istifadә etmәsi daha mәqsәdәuyğundur:

Beynәlxalq bazarlara çıxmanın bu formasında firma mәnfәәti heç kimlә bölüşdürmür:

Beynәlxalq bazarlara çıxmanın bu formasında firma riski heç kimlә bölüşmür:

Mәhsullar beynәlxalq bazarlara çıxarılarkәn marketoloqun qarşısında duran dilemma bundan
ibarәtdir:

Mәhsulların beynәlxalq bazarlara uyğnlaşdırılması olunmuş formada çıxarılması bununla
әlaqәdardır:

Beynәlxalq marketinq nәyi öyrәnir?

müştәrәk müәssisә•
idxalixrac kompaniyası
ixrac kompaniyası
ticarәt kompaniyası
xarici nümayәndәlik

xaricdә özәl müәssisә yaratmadan
ixracatdan•
lisenziyalaşdırmadan
müqavlә üzrә idarәetmәdәn
müştәrәk müәssisә yaratmadan

xaricdә müәssisә yaratdıqda•
ixracatda
lisenziyalaşdırmada
müqavlә üzrә idarәetmәdә
müştәrәk müәssisә yaratdıqda

xaricdә müәssisә yaratdıqda•
ixracatda
lisenziyalaşdırmada
müqavlә üzrә idarәetmәdә
müştәrәk müәssisә yaratdıqda

mәhsulların modifikasiyası yoxsa total keqfiyyәti
mәhsulların dәstlәşdirilmәsi yoxsa lokallaşdırma
mәhsulların dәstlәşdirilmәsi yoxsa standartlaşması
mәhsulların standartlaşması yoxsa lokallaşdırma•
mәhsulların standartlaşması yoxsa total keyfiyyәti

ayrıayrı ölkәlәrin dövlәt qruluşunun müxtәlif olması ilә
müxtәlif ölkә istehlakçılarının tәlәbatlarının müxtәlif olması ilә•
müxtәlif ölkә istehlakçılarının tәlәbatlarının oxşar olması ilә
müxtәlif ölkә istehlakçılarının müxtәlif dillәrdә danışması ilә
ayrıayrı ölkәlәrin әhalisinin sayının müxtәlif olması ilә

İstehsalın vә kapitalın qloballaşmasını
Kompaniyaların xarici bazarlarda marketinq fәaliyyәtini•
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Beynәlxalq marketinq konsepsiyaları hansılardır?

Beynәlxalq marketinq daha çox hansı proseslәr zamanı tәzahür edir?

Aşağıdakılardan hansı beynәlxalq marketinqin subyektlәridir?

Mәhsulların beynәlxalq bazarlara standartlaşdırılmış formada çıxarılması bununla әlaqәdardır:

Aşağıdakılardan hansı beynәlxalq marketinqin subyektlәridir?

Aşağıdakılardan hansı beynәlxalq marketinqin strateji qәrarlarına aid deyil?

Aşağıdakılardan hansı beynәlxalq marketinqin strateji qәrarlarına aid deyil?

Büdcәlәşdirmәni.
Beynәlxalq әmәk bölgüsünün inkişafını
Dünya tәsәrrüfatında vahid bazar mәkanının ortaya çıxmasını

Standart vә qeyristandart
Multimilli, qlobal.•
Multimilli vә geosentrik
Standart, uyğunlaşmış
Uyğunlaşmış vә multimilli

Daxili bazardakı rәqiblәrlә mübarizә zamanı
Reklam büdcәsini hazırlayanda
TMKların fәaliyyәti zamanı•
Marketinqin planlaşdırılması zamanı
Daxili bazardakı fәaliyyәt zamanı

Ancaq Sәhmdar Cәmiyyәtlәr
QHTlәr.
Daxili bazar iştirakçıları
Beynәlxalq bizneslә mәşğul olan firmalar.•
Firmanın marketinq tәdqiqatları şöbәsi

ayrıayrı ölkәlәrin dövlәt qruluşunun müxtәlif olması ilә
müxtәlif ölkә istehlakçılarının tәlәbatlarının müxtәlif olması ilә
müxtәlif ölkә istehlakçılarının tәlәbatlarının oxşar olması ilә•
müxtәlif ölkә istehlakçılarının müxtәlif dillәrdә danışması ilә
ayrıayrı ölkәlәrin әhalisinin sayının müxtәlif olması ilә

Ancaq Sәhmdar Cәmiyyәtlәr
QHTlәr.
Daxili bazar iştirakçıları
Trans Milli Korporasiyalar•
Ancaq Mәhdud Mәsuliyyәtli Cәmiyyәtlәr

marketinq miks haqda qәrar qәbul etmәk
bazara daxil olmaq
bazarı seçmәk
bazara daxil olma vaxtını seçmәk
motivasiyanı tәşkil etmәk•

marketinq miks haqda qәrar qәbul etmәk
bazara daxil olmaq
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Aşağıdakılardan hansı beynәlxalq marketinqin strateji qәrarlarına aid deyil?

Aşağıdakılardan hansı beynәlxalq marketinqin strateji qәrarlarına aid deyil?

Aşağıdakılardan hansı beynәlxalq marketinqin әmәliyyat qәrarlarına aid deyil?

Aşağıdakılardan hansı beynәlxalq marketinqin әmәliyyat qәrarlarına aid deyil?

Aşağıdakılardan hansı beynәlxalq marketinqin әmәliyyat qәrarlarına aid deyil?

Beynәlxalq bazarın әlverişliyinin әsas amillәri hansılardır?

Tәsәrrüfat quruculuğunun әsas tiplәri hansılardır?

bazarı seçmәk
bazara daxil olma vaxtını seçmәk
uçot vә qeydiyyat sistemini tәşkil etmәk•

marketinq miks haqda qәrar qәbul etmәk
bazara daxil olmaq
bazarı seçmәk
bazara daxil olma vaxtını seçmәk
planlaşdırma vә tәşkilati qәrarları qәbul etmәk•

marketinq miks haqda qәrar qәbul etmәk
bazara daxil olmaq
bazarı seçmәk.
bazara daxil olma vaxtını seçmәk
nәzarәt işini tәşkil etmәk•

icrata nәzarәt
informasiyanın toplanması
bazarı seçmәk•
mәqsәdin tәyin edilmәsi
әmәliyyat fәaliyyәti

icraata nәzarәt
informasiyanın toplanması
bazara daxil olma qәrarı•
mәqsәdin tәyin edilmәsi
әmәliyyat fәaliyyәti

icraata nәzarәt
informasiyanın toplanması
marketinq miksin formalaşdırılması•
mәqsәdin tәyin edilmәsi
әmәliyyat fәaliyyәti

Nәqliyyat vә sığorta amillәri, bazarın potensialı, bazarın tәdqiqat metodları
Bazarın potensialı, bazarın nominal tutumu, bazarın inkişaf dinamikası, siyasi sabitlik, coğrafi vәziyyәti.•
Müvafiq bazarın güclü tәrәflәri, mәqsәdli bazar haqqında bilgilәr, müәssisәnin mal haqqında bilgilәri.
Bazarın tәdqiqat metodları, satış kanalları, ticarәt reklamı, ixrac sәnәdlәrinin xüsusiyyәtlәri
Nәqliyyat, sığorta, gömrük maneәlәri, bank, xüsusi bank strukturları, әsas alıcılar

Kәnd tәsәrrüfatlı ölkәlәr, sәnaye ölkәlәri, yeni sәnaye ölkәlәri, güclü inkişaf etmiş sәnaye ölkәlәri
Sәnayecә inkişaf etmәkdә olan ölkәlәr, sәnayecә inkişaf etmiş ölkәlәr, xammal ixrac edәn ölkәlәr
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Beynәlxalq marketinqlә daxili marketinq arasında әlaqәnin xarakteri hansı cavabda daha dolğun
әks etdirilib?

Aşağıdakılardan hansı beynәlxalq bazara çıxmanın çatışmamazlığı hesab oluna bilmәz?

Standartlaşdırılmış marketinq kompleksi nәdir?

Transmilli şirkәt nәdir?

Aşağıdakılardan hansı beynәlxalq marketinqin xüsusiyyәtlәrinә aiddir?

Aşağıdakılardan hansı beynәlxalq marketinqin xüsusiyyәtlәrinә aiddir?

Natural tәsәrrüfat tipli ölkәlәr, sәnaye ölkәlәri
Natural tәsәrrüfat tipli ölkәlәr, sәnayecә inkişaf etmәkdә olan ölkәlәr, sәnayesi inkişaf etmiş ölkәlәr, xammal
ixrac edәn ölkәlәr

•
Sәnayecә inkişaf etmәkdә olan ölkәlәr, sәnayesi inkişaf etmiş ölkәlәr, xammal ixrac edәn ölkәlәr, aqrar
ölkәlәr, rabitәsi inkişaf etmiş ölkәlәr

Daxili marketinq beynәlxalq marketinqin bir hissәsidir•
Ancaq yerlәşdirmә vә irәlilәtmә zamanı hәr hansı әlaqә mövcuddur
Ancaq reklam vә mәhsulun hazırlanması zamanı hәr hansı әlaqә mövcuddur
Heç bir әlaqә yoxdur
Beynәlxalq marketinq daxili marketinqin bir hissәsidir

xarici tәrәfdaş tapma çәtinliyi
firmanın ümumi idarә etmәsinin çәtinlәşmәsi
marketinq miksin modifikasiya vә adaptasiya etmә zәruriyyәti
başqa bazarları әhatә etmә vә aktivlәrdәn sәmәrәli istifadә imkanları•
marketinq tәdqiqatları xәrcinin yüksәkliyi

Marketinq kompleksi elementlәrinin hәr bir mәqsәdli bazarın xüsusiyyәtlәrinә uyğunlaşdırılmasıdır
Eyni bir әmtәәnin bütün alıcılar üçün kütlәvi istehsalı, yayılması vә stimullaşdırılmasıdır•
Bazarın bir neçә seqmentdә çıxış edib, onların hәr biri üçün ayrıca tәklifin hazırlanmasıdır
Bazarın seqmentlәrinin sәrhәdlәşdirilmәsi, bu seqmentlәrdәn birinin vә ya neçәsinin seçilmәsi vә onların hәr
biri üçün әmtәәlәr vә marketinq komplekslәrinin işlәnib hazırlanmasıdır
xarici bazara çıxarkәn standartlaşdırılmasıdır

kompaniyanın aktivlәri bir milyondan çox olmalıdır
beynәlxalq marketinqin vә beynәlmilәllәşmәnin instutsional formasıdır•
ixracla mәşğul olan firmalardır
idxalla mәşğul olan firmalardır
daxili bazarda filialları daha çox olmalıdır

beynәlxalq marketinqin әsas xüsusiyyәti diversifikasiyadır
beynәlxalq marketinqdә rәqabәt srategiyası kimi sahә modelindәn istifadә olunmalıdır.
beynәlxalq marketinqdә rәqabәt srategiyası kimi resurslara әsaslanmış modeldәn istifadә olunmalıdır
beynәlxalq marketinq fәrdilәşdirilmiş marketinqi inkar edir
beynәlxalq marketinqin subyektlәri beynәlxalq bazarlarda fәaliyyәt göstәrәn şirkәtlәrdir•

beynәlxalq marketinqin әsas xüsusiyyәti diversifikasiyadır
beynәlxalq marketinqdә rәqabәt srategiyası kimi sahә modelindәn istifadә olunmalıdır.
beynәlxalq marketinqdә rәqabәt srategiyası kimi resurslara әsaslanmış modeldәn istifadә olunmalıdır
beynәlxalq marketinq fәrdilәşdirilmiş marketinqi inkar edir
xarici bazarların marketinq mühitinin öyrәnilmәsi zәruridir•
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Aşağıdakılardan hansı beynәlxalq bazara çıxmanın çatışmamazlığı hesab oluna bilmәz?

Aşağıdakılardan hansı beynәlxalq bazara çıxmanın çatışmamazlığı hesab oluna bilmәz?

Kütlәvi marketinq nәdir?

Aşağıdakılardan hansı beynәlxalq marketinq mühitinә daxil deyil?

Aşağıdakılardan hansı tsiklik inkişafın müasir tendensiyalarına aid deyil:

Aşağıdakılardan hansı beynәlxalq demoqrafik mühitin amili hesab oluna bilmәz?

Aşağıdakılardan hansı beynәlxalq demoqrafik mühitin amili hesab oluna bilmәz?

xarici tәrәfdaş tapma çәtinliyi
firmanın ümumi idarә etmәsinin çәtinlәşmәsi
marketinq miksin modifikasiya vә adaptasiya etmә zәruriyyәti
ixtisaslaşma vә kooperasiyanın üstünlüklәrindәn faydalana bilmә imkanı•
marketinq tәdqiqatları xәrcinin yüksәkliyi

xarici tәrәfdaş tapma çәtinliyi
firmanın ümumi idarә etmәsinin çәtinlәşmәsi
marketinq miksin modifikasiya vә adaptasiya etmә zәruriyyәti
firmanın nüfuzunun artırılması, tanıtımı vә xarici tәcrübәnin mәnimsәnilmәsi•
marketinq tәdqiqatları xәrcinin yüksәkliyi

Marketinq kompleksi elementlәrinin hәr bir mәqsәdli bazarın xüsusiyyәtlәrinә uyğunlaşdırılmasıdır
Eyni bir әmtәәnin bütün alıcılar üçün kütlәvi istehsalı, yayılması vә stimullaşdırılmasıdır•
Bazarın bir neçә seqmentdә çıxış edib, onların hәr biri üçün ayrıca tәklifin hazırlanmasıdır
Bazarın seqmentlәrinin sәrhәdlәşdirilmәsi, bu seqmentlәrdәn birinin vә ya neçәsinin seçilmәsi vә onların hәr
biri üçün әmtәәlәr vә marketinq komplekslәrinin işlәnib hazırlanmasıdır
Әmtәәnin, reklamın, bölgü kanallarının vә marketinq kompleksinin digәr elementlәrinin xarici bazara
çıxarkәn standartlaşdırılmasıdır

valyuta mühiti
müәssisә daxili mühit•
coğrafi mühit
demoqrafik mühit
iqtisadi mühit

tsikl vә böhranların qloballaşması
qiymәtlәrin yüksәlmә meyli
tsikl müddәtinin artması•
böhran fazasının dәrinliyinin azalması
böhrana tәdrici yuvarlanma

adambaşına düşәn ümumi daxili mәhsul•
әhalinin artım sürәti.
әhalinin sayı
әhalinin sıxlığı
urbanizasiya sәviyyәsi

hәyat sәviyyәsi•
әhalinin artım sürәti
әhalinin sayı
әhalinin sıxlığı
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Aşağıdakılardan hansı beynәlxalq iqtisadi mühitin amili deyil?

Aşağıdakılardan hansı beynәlxalq valyuta mühitinin amilidir?

Beynәlxalq siyasihüquqi mühitә aid olmayan amili müәyyәnlәşdirin?

Aşağıdakılardan hansı beynәlxalq marketinq mühitinin inkişaf istiqamәtlәrinә aid deyil?

Aşağıdakılardan hansı beynәlxalq marketinq mühitinin inkişaf istiqamәtlәrinә aid deyil?

Aşağıdakılardan hansı tsiklik inkişafın fazalarına aid deyil:

Aşağıdakılardan hansı tsiklik inkişafın müasir tendensiyalarına aid deyil:

urbanizasiya sәviyyәsi

istehlak sәviyyәsi
adәt әnәnәlәr•
adambaşına düşәn ümumi daxili mәhsul
hәyat sәviyyәsi
gәlirlәrin әhali tәbәqәlәri arasında

istehlak sәviyyәsi
real vә effektiv mәzәnnәlәr•
adambaşına düşәn ümumi daxili mәhsul
hәyat sәviyyәsi
gәlirlәrin әhali tәbәqәlәri arasında

proteksionizm
siyasi rejim vә siyasi sabitlik
xarici sahibkaralara münasibәt
idxal mәhdudiyyәtlәri
hәyat tәrzi•

rәqabәt zәiflәyir•
mürәkkәblәşir (daha çox şirkәtlәrin tәsirinә mәruz qalır)
qarşılıqlı әlaqәlәr güclәnir
qeyrimüәyyәnlik artır
qloballaşmanın tәsirinә mәruz qalır

qloballaşmadan kәnarda qalır•
mürәkkәblәşir (daha çox şirkәtlәrin tәsirinә mәruz qalır)
qarşılıqlı әlaqәlәr güclәnir
qeyrimüәyyәnlik artır
qloballaşmanın tәsirinә mәruz qalır

yüksәliş
büdcә defisiti•
böhran
depressiya
canlanma

tsikl vә böhranların qloballaşması
qiymәtlәrin azalması•
tsikl müddәtinin azalması
böhran fazasının dәrinliyinin azalması
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Natural tәsәrrüfat tipli iqtisadiyyatı olan ölkәlәr

Xammal ixrac edәn ölkәlәr

Ümumiqtisadi konyunkturanın fazaları hansıdır?

Qeyridövrü konyunktura yaradan amillәr hansılardır?

İşgüzar tsikldә daimi amillәrә aşağıdakılardan hansı aid deyil?

İşgüzar tsikldә tәsadüfi amillәrә hansılar aiddir?

Beynәlxalq bazarların öyrәnilmәsi zamanı toplanılan tәkrar informasiyanın üstünlüyü nәdir?

böhrana tәdrici yuvarlanma

Әhalisinin әksәr hissәsinin sadә kәnd tәsәrrüfatı istehsalı ilә mәşğul olduqları ölkәlәrdir•
Tәbii sәrvәtlәrin bir vә ya bir neçә növü ilә zәngin olan, lakin digәr inkişaf istiqamәtlәrindә geridә qalan
ölkәlәrdir
Qarışıq iqtisadiyyatı olan ölkәlәrdir
Milli mәhsulun әn çoxu beşdә birinin emal sәnayesindә yaradıldığı ölkәlәrdir
Sәnaye mallarının әsas ixracçıları olan ölkәlәrdir

Әhalisinin әksәr hissәsinin sadә kәnd tәsәrrüfatı istehsalı ilә mәşğul olduqları ölkәlәrdir
Tәbii sәrvәtlәrin bir vә ya bir neçә növü ilә zәngin olan, lakin digәr inkişaf istiqamәtlәrindә geridә qalan
ölkәlәrdir

•
Qarışıq iqtisadiyyatı olan ölkәlәrdir
Milli mәhsulun әn çoxu beşdә birinin emal sәnayesindә yaradıldığı ölkәlәrdir
Sәnaye mallarının әsas ixracçıları olan ölkәlәrdir

Artım, enmә, depresiya, hiperinflyasiya
Artım, yüksәliş, enmә, depresiya•
Yüksәliş, tәnәzzül, marketinq, menecment
Artım, kamillik, doyma
Artım, yüksәliş, enmә, toqquşma.

Tәsadüfi vә daimi.
Monolizasiya vә tәnzimlәmә.
Tәsadüfi vә dövrü•
Daimi vә tәkrarlanan
Tәkrarlanan vә zәruri

Enerji vә ekoloji problemlәr, siyasi vә sosial konfliktlәr•
ETT, bazarın monolizasiya sәviyyәsi
Dövlәt vә dövlәtlәrarası tәnzimlәmә
Mәlumat sisteminin vәziyyәti
Kredit pul vә valyuta sistemasiyası

Kredit pul vә valyuta sistemasiyası
Tәbii faktorlar, siyasisosial konfliktlәr, tәbii fәlakәtlәr•
ETT, bazarın monolizasiya sәviyyәsi
Dövlәt vә dövlәtlәrarası tәnzimlәmә
Mәlumat sisteminin vәziyyәti

Tәdqiqat mәqsәdinә hәmişә uyğun olur
Tez toplamaq olur•
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Beynәlxalq bazarların seqmentlәşdirilmәsi

Beynәlxalq bazarlarda oxşar tәlәbatların aşkarlanması, bazarın homogen kiçik bazarlara
bölünmәsi

Beynәlxalq bazarların seqmentlәşdirilmәsinin mәqsәdi

Beynәlxalq bazarlarda seqmentlәşdirilmә hansı ardıcıllıqla aparılır?

Ölkәlәrә, regionlara, zonalara görә bölünmә hansı seqmentlәşdirmә meyarına uyğundur:

Aşağıdakılardan hansı dünya bazarının (xarici bazarları) tәdqiqat obyektinә aid deyil:

Xarici bazarın cәlbediciliyini müәyyәnlәşdirәn bazar potensialı ilә әlaqәdar amilә daxildir

•
Hәmişә tәdqiqat mәqsәdinә uyğun gәlir
Akyuallığını hәmişә saxlayır
Keyfiyyәti hәmişә yüksәk olur

Beynәlxalq bazarlara selektiv yanaşmadır
Beynәlxalq bazarların heterogen bazarlara bölünmәsidir
Beynәlxalq bazarların homogen bazarlara bölünmәsidir•
Beynәlxalq bazarların differensiallaşdırılmasıdır
Beynәlxalq bazarların tәmәrküzlәşdirilmәsidir

Beynәlxalq bazarlarda mәhsulun bölüşdürülmәsidir
Beynәlxalq bazarların seqmetlәşdirilmәsidir•
Beynәlxalq bazarlarda mәqsәd bazarının seçilmәsidir
Beynәlxalq bazarlarda mәhsulun mövqelәşdirilmәsidir
Beynәlxalq bazarlarda mәhsulun irәlilәdilmәsidir

Beynәlxalq bazarlarda tәlәbatın növünün müәyyәnlәşdirilmәsidir
Beynәlxalq bazarların öyrәnilmәsidir
Beynәlxalq bazarların hәcminin müәyyәnlәşdirilmәsidir
Beynәlxalq bazarlarda seqmentә uyğun gәlәn vә rәqabәtli üstünlüyü tәmin edәn marketinq strategiyası vә
taktikasının hazırlanmasıdır

•
Beynәlxalq bazarlarda istehlakçıların öyrәnilmәsidir

әvvәl eninә sonra isә uzununa seqmentlәşdirmә aparılır.
әvvәl makroseqmentlәşdirmә, daha sonra isә mikroseqementlәşdirmә aparılır•
әvvәl mikroseqmentlәşdirmә, daha sonra isә makroseqementlәşdirmә aparılır
ardıcıllığın fәrqi yoxdur
yalnız makroseqmentlәşdirmә

İqtisadi әlamәtә görә seqmentlәşdirmә
Coğrafi әlamәtә görә seqmentlәşdirmә•
Sosial әlamәtә görә seqmentlәşdirmә
Demoqrafik әlamәtә görә seqmentlәşdirmә
Istehlakçıların hәyat tәrzinә görә seqmentlәşdirmә

şirkәtә xarici dil bilәn mütәxәssislәrin cәlbi imkanlarının tәdqiqi•
xarici bazarın mәhsula olan tәlәbatının öyrәnilmәsi
xarici bazarın tutumunu, xarakterini vә tәlәbin elastikliyinin öyrәnilmәsi;
xarici bazarlarda qiymәtlәrin sәviyyәsinin vә onun dinamikasının öyrәnilmәsi
xarici bazarın firma strukturunun öyrәnilmәsi;
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Xarici bazarın cәlbediciliyini müәyyәnlәşdirәn bazar potensialı ilә әlaqәdar amillәrә daxildir

Xarici bazarın cәlbediciliyini müәyyәnlәşdirәn bazar potensialı ilә әlaqәdar amillәrә daxildir

Bazarın hәcmi:

Bazarın hәcminin düsturu:

Konkret mәhsul üzrә bazarın hәcminin düsturu:

Konkret mәhsul üzrә bazarın hәcminin düsturu:

Bazar payı:

әvәzedici mәhsullar tәrәfindәn әvәzlәnmә tәhlükәsi
bazara kapital qoyuluşunun intensivliyi
cari tәlәbin hәcmi•
xammal vә resursların mövcudluğu;
istehsal gücünün yüklәnmәsi

әvәzedici mәhsullar tәrәfindәn әvәzlәnmә tәhlükәsi
bazara kapital qoyuluşunun intensivliyi
cari tәlәbin hәcmi•
xammal vә resursların mövcudluğu
istehsal gücünün yüklәnmәsi

әvәzedici mәhsullar tәrәfindәn әvәzlәnmә tәhlükәsi
bazara kapital qoyuluşunun intensivliyi
bazarın böyümә tempi;•
xammal vә resursların mövcudluğu
istehsal gücünün yüklәnmәsi

bazarda satılan mәhsulların fiziki çeşididir
bazarda satılan mәhsulların sayıdır
bazarda satılan mәhsulların qiymәtidir
bazarda satılan mәhsulların fiziki hәcmidir
müәyyәn müddәt әrzindә reallaşdırılan mәhsulların ümumi dәyәridir•

milli bazarın hәcmiidxalixrac
milli bazarın hәcmi+idxal
milli bazarın hәcmi+idxal+ixrac
milli bazarın hәcmiidxal+ixrac
milli bazarın hәcmi+idxalixrac•

milli bazarın hәcmiidxalixrac+mәhsul ehtiyatının dәyişmәsi
heç biri
milli bazarın hәcmi+idxal+ixrac+mәhsul ehtiyatının dәyişmәsi
milli bazarın hәcmiidxal+ixrac+mәhsul ehtiyatının dәyişmәsi
milli bazarın hәcmi+idxalixrac+mәhsul ehtiyatının dәyişmәsi•

milli bazarın hәcmiidxalixrac+mәhsul ehtiyatının dәyişmәsi
milli bazarın hәcmi+idxal
milli bazarın hәcmi+idxal+ixrac+mәhsul ehtiyatının dәyişmәsi
milli bazarın hәcmiidxal+ixrac+mәhsul ehtiyatının dәyişmәsi
mәhsulun bazarda alıcılarının sayının orta istehlak hәcminә hasili•
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Beynәlxalq bazarların öyrәnilmәsi zamanı toplanılan tәkrar informasiyanın üstünlüyü nәdir?

Beynәlxalq bazarlarda istehlakçıların cinsi, yaş tәrkibinә, ailәnin hәyat tsikli vә ailәdә uşaqların
sayına görә seqmentlәşdirmә hansı seqmentlәşdirmә meyarına uyğundur:

Beynәlxalq bazarlarda istehlakçıların tәhsilinә, gәlirlәrinә, ailә büdcәsinin bölüşdürülmәsinә görә
seqmentlәşdirmә hansı seqmentlәşdirmә meyarına uyğundur:

Aşağıdakılardan hansı beynәlxalq bazarların seçilmәsini müәyyәnlәşdirәn amil deyildir:

Beynәlxalq bazarlarda markanın alıcılar tәrәfindәn qavranılmasının öyrәnilmәsi, uyğun
marketinqin komplekslәrinin hazırlanması seqmentlәşdirmә proqramının hansı mәrhәlәsindә hәyata
keçirilir:

Beynәlxalq bazarlarda istehlakçıların bu vә ya digәr mәhsula nәyә görә üstünlük vermәsini, onun
istehlak xüsusiyyәtlәrini vә rәqib markalara nisbәtәn fәrlәndirici cәhәtlәrinә görә seqmentlәşdirmә
hansı seqmentlәşdirmә meyarına uyğundur:

firmanın ümumi satışının hәcmi
firmanın bazaar payı
firmanın xalis mәnfәәtinin ümumi mәnfәәtdә payı
firmanın konkret mәhsul üzrә satışının hәcmi
konkret mәhsul üzrә ümumi satışda firmanın payı•

Tәdqiqat mәqsәdinә hәmişә uyğun olur
İlkin informasiyaya nisbәtәn ucuzdur•
Hәmişә tәdqiqat mәqsәdinә uyğun gәlir
Akyuallığını hәmişә saxlayır
Keyfiyyәti hәmişә yüksәk olur

İqtisadi әlamәtә görә seqmentlәşdirmә
Coğrafi әlamәtә görә seqmentlәşdirmә
Sosial әlamәtә görә seqmentlәşdirmә
Demoqrafik әlamәtә görә seqmentlәşdirmә•
Istehlakçıların hәyat tәrzinә görә seqmentlәşdirmә

Mәhsulda axtarılan faydaya görә seqmentlәşdirmә
Coğrafi әlamәtә görә seqmentlәşdirmә
Sosialiqtisadi әlamәtә görә seqmentlәşdirmә•
Demoqrafik әlamәtә görә seqmentlәşdirmә
Istehlakçıların hәyat tәrzinә görә seqmentlәşdirmә

Resursların mövcudluğu
Bazarın hәcmi
Iş görülmәsinin asanlığı vә biznesmәdәniyyәtdә uyğunluq
Bürokratiyanın sәviyyәsi
Ölkәnin beynәlxalq qurumlara üzvlük niyyәtlәri•

Marketinq proqramının hazırlanması
Seqmentlәşdirmә
Seqmentin seçilmәsi
Mövqelәşdirmә•
Uyğun marketinq miks kompozisiyasının seçilmәsi

Mәhsulda axtarılan faydaya görә seqmentlәşdirmә•
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Aşağıdakılardan hansı tsiklik inkişafın müasir tendensiyalarına aid deyil:

Aşağıdakılardan hansı tsiklik inkişafın müasir tendensiyalarına aid deyil:

Aşağıdakılardan hansı tsiklik inkişafın müasir tendensiyalarına aid deyil:

Aşağıdakılardan hansı dünya bazarının (xarici bazarları) tәdqiqat obyektinә aid deyil:

Marketinq nәzarәti prosesi bu ardıcıllıqla baş verir:

Müәssisәnin nәyә nail omaq istәdiyi, nә әldә etmәk istәdiyi marketinq nәzarәti prosesinin bu
mәrhәlәsindә aydınlaşdırılır:

Mәhsula adaptasiya әlamәtinә görә seqmentlәşdirmә
Sosialiqtisadi әlamәtә görә seqmentlәşdirmә
Demoqrafik әlamәtә görә seqmentlәşdirmә
Istehlakçıların hәyat tәrzinә görә seqmentlәşdirmә

tsikl vә böhranların qloballaşması
qiymәtlәrin yüksәlmә meyli
tsikl müddәtinin azalması
böhran fazasının dәrinliyinin artması•
böhrana tәdrici yuvarlanma

tsikl vә böhranların qloballaşması
qiymәtlәrin yüksәlmә meyli
tsikl müddәtinin azalması
böhran fazasının dәrinliyinin azalması;
böhrana sürәtlә yuvarlanma•

tsikl vә böhranların ölkә sәrhәdlәri daxilindә lokallaşması•
qiymәtlәrin yüksәlmә meyli
tsikl müddәtinin azalması
böhran fazasının dәrinliyinin azalması
böhrana tәdrici yuvarlanma

şirkәtin marketinq departamentindә beynәlxalq istiqamәtin öyrәnilmәsi•
xarici bazarın mәhsula olan tәlәbatının öyrәnilmәsi
xarici bazarın tutumunu, xarakterini vә tәlәbin elastikliyinin öyrәnilmәsi;
xarici bazarlarda qiymәtlәrin sәviyyәsinin vә onun dinamikasının öyrәnilmәsi
xarici bazarın firma strukturunun öyrәnilmәsi;

müsir vәziyyәtin tәhlili, nәzarәt edilәcәk göstәricilәrin müәyyәnlәşdirilmәsi, nәzarәt edilәcәk göstәricilәr üzrә
tapşırıqların müәyyәnlәşdirilmәsi, mәsuliyyәtin bölüşdürülmәsi, müәyyәn edilmiş tapşırıqların yerinә
yetirilmәsinin tәhlili vә düzәlişlәrin hәyara keçirilmәsi
müsir vәziyyәtin tәhlili, mәqsәdim müәyyәnlәşdirilmәsi, nәzarәt edilәcәk göstәricilәr üzrә tapşırıqların
müәyyәnlәşdirilmәsi, mәsuliyyәtin bölüşdürülmәsi, müәyyәn edilmiş tapşırıqların yerinә yetirilmәsinin tәhlili
vә düzәlişlәrin hәyara keçirilmәsi
mәqsәdin müәyyәnlәşdirilmәsi, nәzarәt edilәcәk göstәricilәrin müәyyәnlәşdirilmәsi, nәzarәt edilәcәk
göstәricilәr üzrә tapşırıqların müәyyәnlәşdirilmәsi, mәsuliyyәtin bölüşdürülmәsi, müәyyәn edilmiş
tapşırıqların yerinә yetirilmәsinin tәhlili vә düzәlişlәrin hәyara keçirilmәsi

•
mәqsәdin müәyyәnlәşdirilmәsi, müasir vәziyyәtin tәhlili, nәzarәt edilәcәk göstәricilәrin müәyyәnlәşdirilmәsi,
nәzarәt edilәcәk göstәricilәr üzrә tapşırıqların müәyyәnlәşdirilmәsi, mәsuliyyәtin bölüşdürülmәsi vә
düzәlişlәrin hәyara keçirilmәsi
mәqsәdin müәyyәnlәşdirilmәsi, müәssisәnin marketinq fәaliyyәtinin tәhlili, nәzarәt edilәcәk göstәricilәrin
müәyyәnlәşdirilmәsi, nәzarәt edilәcәk göstәricilәr üzrә tapşırıqların müәyyәnlәşdirilmәsi, mәsuliyyәtin
bölüşdürülmәsi vә düzәlişlәrin hәyara keçirilmәsi
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Nәzarәt edilәcәk kәmiyyәt, keyfiyyәt vә nisbi göstәricilәr marketinq nәzarәti prosesinin bu
mәrhәlәsindә müәyyәn edilir:

Qarşıya qoyulmuş mәqәsdin konkretlәşdirilmәsi vә detallaşdırılması marketinq nәzarәti
prosesinin bu mәrhәlәsindә hәyata kecirilir:

Marketinq nәzarәti prosesinin bu mәrhәlәsindә onu hәyata keçirәcәk işçilәri, onların
sәlahiyyәtlәri vә mәsuliyyәti müәyyәnlәşdirilir:

Marketinq nәzarәti prosesinin bu mәrhәlәsindә marketinq fәaliyyәtindә nәlәrin vә onların hansı
sәbәbdәn baş verdiyi aydınlaşdırılır:

Marketinq nәzarәti prosesinin mәqәsdin müәyyәnlәşdirilmәsi mәrhәlәsindә bu işlәrә hәyata
keçirilir:

Marketinq nәzarәti prosesinin nәzarәt edilәcәk göstәricilәrin müәyyәnlәşdirilmәsi mәrhәlәsindә
bu işlәrә hәyata keçirilir:

mәsuliyyәtin bölüşdürülmәsi
mәqsәdin müәyyәnlәşdirilmәsi•
nәzarәt edilәcәk göstәricilәrin müәyyәnlәşdirilmәsi
nәzarәt edilәcәk göstәricilәr üzrә tapşırıqların müәyyәnlәşdirilmәsi
müәyyәn edilmiş tapşırıqların yerinә yetirilmәsinin tәhlili

mәsuliyyәtin bölüşdürülmәsi
mәqsәdin müәyyәnlәşdirilmәsi
nәzarәt edilәcәk göstәricilәrin müәyyәnlәşdirilmәsi•
nәzarәt edilәcәk göstәricilәr üzrә tapşırıqların müәyyәnlәşdirilmәsi
müәyyәn edilmiş tapşırıqların yerinә yetirilmәsinin tәhlilimüәyyәn edilmiş tapşırıqların yerinә yetirilmәsinin
tәhlili

mәsuliyyәtin bölüşdürülmәsi
mәqsәdin müәyyәnlәşdirilmәsi
nәzarәt edilәcәk göstәricilәrin müәyyәnlәşdirilmәsi
nәzarәt edilәcәk göstәricilәr üzrә tapşırıqların müәyyәnlәşdirilmәsi•
müәyyәn edilmiş tapşırıqların yerinә yetirilmәsinin tәhlili

mәsuliyyәtin bölüşdürülmәsi•
mәqsәdin müәyyәnlәşdirilmәsi
nәzarәt edilәcәk göstәricilәrin müәyyәnlәşdirilmәsi
nәzarәt edilәcәk göstәricilәr üzrә tapşırıqların müәyyәnlәşdirilmәsi
müәyyәn edilmiş tapşırıqların yerinә yetirilmәsinin tәhlili

mәsuliyyәtin bölüşdürülmәsi
mәqsәdin müәyyәnlәşdirilmәsi
nәzarәt edilәcәk göstәricilәrin müәyyәnlәşdirilmәsi
nәzarәt edilәcәk göstәricilәr üzrә tapşırıqların müәyyәnlәşdirilmәsi
müәyyәn edilmiş tapşırıqların yerinә yetirilmәsinin tәhlili•

marketinq fәaliyyәtindә nәlәrin vә onların hansı sәbәbdәn baş verdiyi aydınlaşdırılır
müәssisәnin nәyә nail omaq istәdiyi, nә әldә etmәk istәdiyi aşkar edilir•
nәzarәt edilәcәk kәmiyyәt, keyfiyyәt vә nisbi göstәricilәr müәyyәnlәşdirilir
qarşıya qoyulmuş mәqәsdin konkretlәşdirilmәsi vә detallaşdırılması hәyata keçirilir
marketinq nәzarәtini hәyata keçirәn işçilәrin, onların sәlahiyyәtlәri vә mәsuliyyәti müәyyәnlәşdirilir

marketinq fәaliyyәtindә nәlәrin vә onların hansı sәbәbdәn baş verdiyi aydınlaşdılır
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Marletinq nәzarәti prosesinin nәzarәt edilәcәk göstәricilәr üzrә tapşırıqların müәyyәnlәşdirilmәsi
mәrhәlәsindә bu işlәr hәyata keçirilir:

Marketinq nәzarәti prosesinin mәsuliyyәtin bölüşdürülmәsi mәrhәlәsindә bu işlәr hәyata keçirilir:

Marketinq nәzarәti prosesinin müәyyәn edilmiş tapşırıqların yerinә yetirilmәsinin tәhlili
mәrhәlәsindә bu işlәr hәyata keçirilir:

Strateji marketinq planlaşdırılması idarәetmәnin bu sәviyyәsindә hәyata keçirilir:

Strateji marketinq planlaşdırılması idarәetmәnin bu sәviyyәsindә hәyata keçirilir:

Strateji marketinq planlaşdırılması idarәetmәnin bu sәviyyәsindә hәyata keçirilir:

müәssisәnin nәyә nail omaq istәdiyi, nә әldә etmәk istәdiyi aşkar edilir
nәzarәt edilәcәk kәmiyyәt, keyfiyyәt vә nisbi göstәricilәr müәyyәnlәşdirilir•
qarşıya qoyulmuş mәqәsdin konkretlәşdirilmәsi vә detallaşdırılması hәyata keçirilir
marketinq nәzarәtini hәyata keçirәn işçilәrin, onların sәlahiyyәtlәri vә mәsuliyyәti müәyyәnlәşdirilir

marketinq fәaliyyәtindә nәlәrin vә onların hansı sәbәbdәn baş verdiyi aydınlaşdılır
müәssisәnin nәyә nail omaq istәdiyi, nә әldә etmәk istәdiyi aşkar edilir
nәzarәt edilәcәk kәmiyyәt, keyfiyyәt vә nisbi göstәricilәr müәyyәnlәşdirilir
qarşıya qoyulmuş mәqәsdin konkretlәşdirilmәsi vә detallaşdırılması hәyata keçirilir•
marketinq nәzarәtini hәyata keçirәn işçilәrin, onların sәlahiyyәtlәri vә mәsuliyyәti müәyyәnlәşdirilir

marketinq fәaliyyәtindә nәlәrin vә onların hansı sәbәbdәn baş verdiyi aydınlaşdılır
müәssisәnin nәyә nail omaq istәdiyi, nә әldә etmәk istәdiyi aşkar edilir
nәzarәt edilәcәk kәmiyyәt, keyfiyyәt vә nisbi göstәricilәr müәyyәnlәşdirilir
qarşıya qoyulmuş mәqәsdin konkretlәşdirilmәsi vә detallaşdırılması hәyata keçirilir
marketinq nәzarәtini hәyata keçirәn işçilәrin, onların sәlahiyyәtlәri vә mәsuliyyәti müәyyәnlәşdirilir•

marketinq fәaliyyәtindә nәlәrin vә hansı sәbәbdәn baş verdiyi aydınlaşdılır
müәssisәnin nәyә nail omaq istәdiyi, nә әldә etmәk istәdiyi aşkar edilir
nәzarәt edilәcәk kәmiyyәt, keyfiyyәt vә nisbi göstәricilәr müәyyәnlәşdirilir
qarşıya qoyulmuş mәqәsdin konkretlәşdirilmәsi vә detallaşdırılması hәy
marketinq fәaliyyәtindә nәlәrin vә onların hansı sәbәbdәn baş verdiyi aydınlaşdırılır•

müәssisәnin mәhsul kateqoriyası sәviyyәsindә
müәssisәnin mәhsul çeşidi sәviyyәsindә
mәhsul növü sәviyyәsindә
mәhsul nomenklaturası sәviyyәsindә
müәssisә sәviyyәsindә•

strateji biznes vahidlәri sәviyyәsindә•
müәssisәnin mәhsul çeşidi sәviyyәsindә
mәhsul növü sәviyyәsindә
mәhsul nomenklaturası sәviyyәsindә
müәssisәnin sexlәri sәviyyәsindә

müstәqil marketinq fәaliyyәti hәyata keçirәn bölmәlәr sәviyyәsindә•
müәssisәnin mәhsul çeşidi sәviyyәsindә
mәhsul növü sәviyyәsindә
mәhsul nomenklaturası sәviyyәsindә
müәssisәnin sexlәri sәviyyәsindә
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Yuxarıdan aşağıya planlaşdırma metodunda marketinq planlarının tәrtib edilmәsi belә hәyata
keçirilir:

Aşağıdan yuxarıya planlaşdırma metodunda marketinq planlarının tәrtib edilmәsi belә hәyata
keçirilir

Müәssisә sәviyyәsindә strateyi marketinq planlaşdırılması bu ardıcıllıqla hәyata keçirilir:

Müәssisәnin missiyası bununla müәyyәn olunur

Müәssisәnin missiyası müәyyәn edilәrkәn bu amil nәzәzrә alınımır:

Müәssisәnin missiyası müәyyәn edilәrkәn bu amil nәzәzrә alınır:

mәqsәdlәr dә, resurslarda mәrkәzlәşdirilmiş qaydada mәhsul üzrә menecerlәr tәrәfindәn aşağı idarәetmә
pillәlәrindә müәyyәn olunur
resursların bölüşdürülmәsi haqqında qәrarlar mәrkәzlәşdirilmiş qaydada müәssisәnin planlaşdırma bölmәsi
tәrәfindәn qәbul olunur

•
resursların bölüşdürülmәsi haqqında qәrarlar qeyrimәrkәzlәşdirilmiş qaydada mәhsul üzrә menecerlәr
tәrәfindәn qәbul olunur
mәqsәdlәr qeyrimәrkәzlәşdirilmiş qaydada mәhsul üzrә menecerlәr tәrәfindәn aşağı idarәetmә pillәlәrindә
qәbul olunur olunur
zәruri resursların hәcmi mәrkәzlәşdirilmiş qaydada mәhsul üzrә menecerlәr tәrәfindәn aşağı idarәetmә
pillәlәrindә müәyyәn olunur

planlar mәrkәzlәşdirilmiş qaydada yuxarı idarәetmә pillәlәrindә tәrtib edilir, mәqsәdlәr isә aşağı idarәetmә
pillәlәrindә müәyyәn olunur
marketinqin planlaşdırılması mәrkәzlәşdirilmiş qaydada müәssisәnin planlaşdırma bölmәsi tәrәfindәn hәyata
keçirilir
marketinqin planlaşdırılması qeyrimәrkәzlәşdirilmiş qaydada aşağı idarәetmә pillәlәrindә mәhsul üzrә
menecerlәr tәrәfindәn hәyata keçirilir

•
mәqsәdlәr mәrkәzlәşdirilmiş qaydada yuxarı idarәetmә pillәlәrindә müәyyәn olunur, planlar isә aşağı
idarәetmә pillәlәrindә tәrtib edilir
hәm mәqsәdlәrin müәyyәn edilmәsi, hәm dә planların tәrtib edilmәsi yuxarı idarәetmә pillәlәrindә hәyata
keçirilir

mәqsәdin müәyyәn edilmәsi, missiyanın müәyyәn edilmәsi, biznesportfelin tәhlili, marketinq strategiyasının
hazırlanması, strategiyanın realizasiyası vә nәzarәt
SWOTanaliz, mәqsәdin müәyyәn edilmәsi, biznesportfelin tәhlili, marketinq strategiyasının hazırlanması,
strategiyanın realizasiyası vә nәzarәt
SWOTanaliz, missiyanın müәyyәn edilmәsi, mәqsәdin müәyyәn edilmәsi, biznesportfelin tәhlili, marketinq
strategiyasının hazırlanması, strategiyanın realizasiyası vә nәzarәt
missiyanın müәyyәn edilmәsi, mәqsәdin müәyyәn edilmәsi, mәhsulportfelin tәhlili, marketinq strategiyasının
hazırlanması, strategiyanın realizasiyası vә nәzarәt
missiyanın müәyyәn edilmәsi, mәqsәdin müәyyәn edilmәsi, biznesportfelin tәhlili, marketinq strategiyasının
hazırlanması, strategiyanın realizasiyası vә nәzarәt

•

müәssisәnin fәaliyyәt tarixi ilә
müәssisәnin istehsal etdiyi mәhsullarla
müәssisәnin strategiyası ilә
müәssisәnin fәaliyyәtinin tәyinatı ilә•
müәssisәnin resursları ilә

resursların mövcudluğu
müәssisәnin tarixi
xarici mühit
müәssisәnin imkanları
müәssisәnin hәcmi•
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Boston Konsaltiq Qrupun bazar payı/artım tempi matrisinin Ulduzlar kvadratında yerlәşәn biznes
növlәrinin:

Boston Konsaltiq Qrupun bazar payı/artım tempi matrisinin Problemli uşaqlar kvadratında
yerlәşәn biznes növlәrinin:

Boston Konsaltiq Qrupun bazar payı/artım tempi matrisinin Sağmal inәklәr kvadratında yerlәşәn
biznes növlәrinin:

Boston Konsaltiq Qrupun bazar payı/artım tempi matrisinin Qapan itlәr kvadratında yerlәşәn
biznes növlәrinin:

Hәm bazarın artım tempi, hәm dә bazar payı yüksәk olan biznes növlәri bazar payı/artım tempi
matrisinin bu kvadratına aiddir:

Diversifikasiya vә mәhsulun özәlliklәrinin tәkmillәşdirilmәsi strategiyasından әsasәn mәhsulun
hәyat dövranının bu mәrhәlәsindә istifadә olunur:

tәtbiq edilәn marketinq strategiyası
müәssisәnin hәcmi
müәssisәnin tarixi•
müәsssisәnin istehsal gücü
istehsal edilәn mәhsulların çeşidi

bazarın artım tempi dә, bazar payı da stabildir
bazarın artım tempi yüksәk, bazar payı isә aşağıdır
bazarın artım tempi aşağı, bazar payı isә yüksәkdir
bazarın artım tempi dә, bazar payı da yüksәkdir•
bazarın artım tempi dә, bazar payı da aşağıdır

bazarın artım tempi dә, bazar payı da stabildir
bazarın artım tempi yüksәk, bazar payı isә aşağıdır•
bazarın artım tempi aşağı, bazar payı isә yüksәkdir
bazarın artım tempi dә, bazar payı da yüksәkdir
bazarın artım tempi dә, bazar payı da aşağıdır

bazarın artım tempi dә, bazar payı da stabildir
bazarın artım tempi yüksәk, bazar payı isә aşağıdır
bazarın artım tempi aşağı, bazar payı isә yüksәkdir•
bazarın artım tempi dә, bazar payı da yüksәkdir
bazarın artım tempi dә, bazar payı da aşağıdır

bazarın artım tempi dә, bazar payı da stabildir
bazarın artım tempi yüksәk, bazar payı isә aşağıdır
bazarın artım tempi aşağı, bazar payı isә yüksәkdir
bazarın artım tempi dә, bazar payı da yüksәkdir
bazarın artım tempi dә, bazar payı da aşağıdır•

Sağmal inәklәr
Dәcәl uşaqlar
Qapan itlәr
Problemli uşaqlar
Uldizlar•

böhran mәrhәlәsindә
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Bazarın genişlәndirilmәsi vә mәhsulların modifikasiyası strategiyasından әsasәn mәhsulun hәyat
dövranının bu mәrhәlәsindә istifadә olunur:

Marketinq baxımından mәhsulun rәqabәt qabiliyyәtliliyi:

Mәhsulun keyfiyyәtinin yüksәldilmәsi әsasında onun modifikasiyası hansı halda
mәqsәdәuyğundur:

Biçim vә satışın hәvәslәndirilmәsi xәrclәrinin azaldılması strategiyasından mәhsulun hәyat
dövranının bu mәrhәlәsindә istifadә olunur:

Mәhsul satışının hәcminin vә bazar payının proqnozlaşdırılması yeni mәhsulun yara¬dıl¬ması
prosesinin bu mәrhәlәsindә hәyata keçirilir:

Mәhsulun prototipi yeni mәhsulun yaradılması prosesinin bu mәrhәlәsindә hazırlanır:

hazırlanma mәrhәlәsindә
bazara çıxma mәrhәlәsindә
artım mәrhәlәsindә
yetkinlik mәrhәlәsindә•

böhran mәrhәlәsindә
hazırlanma mәrhәlәsindә
bazara çıxma mәrhәlәsindә
artım mәrhәlәsindә•
yetkinlik mәrhәlәsindә

mәhsulun yüksәk keyfiyyәtә malik olması qabiliyyәtidir;
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;

keyfiyyәt parametrinin yüksәldilmәsini istehlakçı mütәrәqqi dәyişiklik kimi qәbul etdiyi halda;•
mәhsulun keyfiyyәtini yüksәltmәyә imkan verәn texnika vә texnologiya mövcud olduğu halda;
elmitәdqiqat vә konstruktorlayihәlәrinin hәyata keçirilmәsi üçün resurslar mövcud olduğu halda;
bu işin hәyata keçirilmәsi üçün daha ucuz vә keyfiyyәtli material resurslarının mövcud olduğu halda;
mәhsulun modifikasiyası әlavә xәrclәr vә resurslar tәlәb etmәdiyi halda) ;

böhran mәrhәlәsindә•
hazırlanma mәrhәlәsindә
bazara çıxma mәrhәlәsindә
artım mәrhәlәsindә
yetkinlik mәrhәlәsindә

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

mәhsulun hazırlanması mәrhәlәsindә•
ideyaların verilmәsi mәrhәlәsindә
verilmiş ideyaların seçilmәsi mәrhәlәsindә
verilmiş ideyaların yoxlanılması mәrhәlәsindә
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Mәhsulun ümummilli bazara çıxarılması yeni mәhsulun yara¬dıl¬ması prosesinin bu
mәrhәlәsindә hәyata keçirilir:

Marka kapitalı:

Bu, mәhsula ticarәt markası verilmәsi prosesindә istifadә edilәn strategiyalara aid deyildir:

Kiçik tonajlı yük avtomobillәri istehsal edәn müәssisә bu avtomobillәrlә yanaşı iri tonajlı
avtomobillәr vә kiçik moto¬sikl¬lәrin istehsalına başlamaqla özünün mәhsul çeşidinin
genilәndirilmәsinә dair qәbul etmişdir. Bu halda müәssisә mәhsul çeşidinin genilәndirilmәsinin bu
formasından istifadә etmişdir:

Aparılmış tәdqiqat nәticәsindә mәlum olmuşdur ki, son ayda mövcud mәhsulun satı¬şı¬nın
hәcmi 45%, mәnfәәtin mәblәği isә 25% azalmışdır. Bu mәlumatlar әsasında belә nәticәyә gәl¬mәk
olar ki, bu mәhsul hәyat dövranının bu mәrhәlәsindәdir:

Aparılmış tәdqiqat nәticәsindә mәlum olmuşdur ki, bazara çıxarılmış şorbanın satı¬şı¬nın hәcmi
birinci hәftәdә 3%, ikinci hәftәdә 10%, ücüncü hәftәdә 18%, dör¬dün¬cü 30% vә beşinci hәftәdә
35% artmıdır. Hәmin dövrdә bu mәhsulu tәkrartıkrar alan alıcıların sayı isә 2 dәfәdәn çox armışdır.
Bu mәlumatlar әsasında belә nәticәyә gәl¬mәk olar ki, şorba hәyat dövranının bu mәrhәlәsindәdir:

iqtisadi tәhlil mәrhәlәsindә

mәhsulun hazırlanması mәrhәlәsindә
ideyaların verilmәsi mәrhәlәsindә
verilmiş ideyaların seçilmәsi mәrhәlәsindә
verilmiş ideyaların yoxlanılması mәrhәlәsindә
sınaq satışı mәrhәlәsindә•

ticarәt markasının dәyәridir, pulla ifadәsidir•
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
müәyyәn edilmiş qaydada qeydiyyatdan keçmiş, hüquqla müdafiә edilәn vә sahibinin ona müstәsna hüququ
olduğu ticarәt markasıdır

firmanin adı ilә mәhsulun adının әlaqәlәndirilmәsinә әsaslanan ticarәt markası strategiyası
fәrdi ticarәt markası strategiyası
ümumi ticarәt markası strategiyası
müxtәlif mәhsul çeşidlәrinә müxtәlif ticarәt markalarının verilmәsi strategiyası
iki oxşar mәhsula vahid ticarәt markasının verilmәsi strategiyası•

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

böhran mәrhәlәsindәdir•
hazırlanma mәrhәlәsindәdir
bazara çıxma mәrhәlәsindәdir
artım mәrhәlәsindәdir
yetkinlik mәrhәlәsindәdir
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Bu amillәr bazarın tutumuna tәsir edәn spesifik amillәrә aiddir:

Bu amillәr istehsal tәyinatlı bazarları seqmentlәşdirilmәsinin obyektiv amillәrinә aid deyil:

Bu amillәr istehsal tәyinatlı bazarları seqmentlәşdirilmәsinin obyektiv amillәrinә aid deyil:

Müәssisәlәrin fәaliyyәtinin hәcmi meyarı istehsal tәyinatlı mәhsullar bazarının
seqmentlәşdirilmәsinin bu amillәr qrupuna aiddir:

Bu amillәr istehsal tәyinatlı bazarları seqmentlәşdirilmәsinin obyektiv amillәrinә aid deyil:

Hәdәf bazarı:

böhran mәrhәlәsindәdir
hazırlanma mәrhәlәsindәdir
bazara çıxma mәrhәlәsindәdir
artım mәrhәlәsindәdir•
yetkinlik mәrhәlәsindәdir

alıcıların yaş üzrә bölgüsü
iqtisadi amillәr
sosial amillәr
demoqrafik amillәr
modanın dәyişmәsi•

mәhsulgöndәrәnlәrlә әmәkdaşlığın sәviyyәsi•
müәsssisәlәrin әrazi üzrә yerlәşmә sıxlığı
müәssisәlәrin fәaliyyәtinin mәqsәdi
müәssisәlәrin fәaliyyәtinin hәcmi
müәssisәlәrin maliyyә vәziyyәti

mәhsulgöndәrәnlәrә sadiqlik sәviyyәsi•
müәsssisәlәrin xammal mәnbәlәrinә yaxın yerlәşmәsi
müәssisәlәrin fәaliyyәtinin mәqsәdi
müәssisәlәrin fәaliyyәtinin hәcmi
müәssisәlәrin istehlakçılara yaxın yerlәşmәsi

fәaliyyәtin mәqsәdi amillәr qrupuna
sosial amillәr qrupuna
demoqrafik amillәr qrupuna
iqtisadi amillәr qrupuna•
milli iqtisadiyyatın sahәlәri amillәr qrupuna

istifadә edilәn texnologiya
fәaliyyәtin mәqsәdi
әsas fondlarının yenilәşmә sәviyyәsi
investisiya qoyuluşlarının hәcmi
davranış tәrzi•

sәriştәli imkanlılar bazarıdır
bütün mәhsullar bazarıdır
istehsal tәyinatlı mәhsullar bazarıdır
imkanlılar bazarıdır
müәssisәnin fәaliyyәt göstәrdiyi bazardır•
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Bazarın real tutumu:

Bazarın potensial tutumu:

Bu amillәr bazarın tutumuna tәsir edәn spesifik amillәrә aiddir:

Bu amillәr bazarın tutumuna tәsir edәn ümumi amillәrә aiddir:

Bu amillәr bazarın tutumuna tәsir edәn spesifik amillәrә aid deyil:

Bu amillәr bazarın tutumuna tәsir edәn ümumi amillәrә aid deyil:

Marketoloqun vәzifәsi nәdir?

imkanlı istehlakçıların aldığı mәhsulun hәcmidir
müәssisәnin mәhsuluna maraq göstәrәn alıcıların mәcmusudur
müәyyәn dövr әrzindә satılmış mәhsulun hәcmidir•
müәyyәn dövrdә maksimum satıla bilәcәk mәhsulun hәcmidir
sәriştәli istehlakçıların aldığı mәhsulun hәcmidir

ölkәnin müәyyәn bir bölgәsindә satılmış mәhsulun hәcmidir
müәyyәn dövr әrzindә satılmış mәhsulun hәcmidir
sәriştәli istehlakçıların ala bilәcәyi mәhsulun hәcmidir
müәyyәn dövrdә maksimum satıla bilәcәk mәhsulun hәcmidir•
imkanlı istehlakçıların ala bilәcәyi mәhsulun hәcmidir

alıcıların yaş üzrә bölgüsü
iqtisadi amillәr
sosial amillәr
alıcıların hәyat tәrzi•
demoqrafik amillәr

alıcıların hәyat tsikli
alıcıların davranışı
alıcıların psixologiyası
sosial amillәr•
alıcıların hәyat tәrzi

alıcıların hәyat tsikli
alıcıların davranışı
alıcıların psixologiyası
demoqrafik amillәr•
alıcıların hәyat tәrzi

alıcıların yaş üzrә bölgüsü
iqtisadi amillәr
sosial amillәr
alıcıların hәyat tәrzi•
demoqrafik amillәr

tәlәbi idarә etmәklә mәnfәәt әldә etmәk yollarının müәyyәnlәşdirmәk, bazarın formalaşdırılması vә
qorunması, büdcәyә olan borcun hesablanması
büdcәyә olan borcun hesablanması, bazarın formalaşdırılması vә qorunması
әmәk haqqının ödәnilmәsi, bazarın formalaşdırılması vә qorunması, büdcәyә olan borcun hesablanması
biznes planın hazırlanması, satışın asanlaşdırması vә sәmәrәliliyinin artırılması, әmәk haqqının ödәnilmәsi

•
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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:

Marketinq yanaşması baxımından bazar:

Marketinq konsepsiyasına görә müәssisәnin istehsalsatış fәaliyyәtinin planlaşdırılmasına bundan
başlanılır:

Marketinq konsepsiyasına görә müәssisә maksimum mәnfәәt әldә edilmәsinә bunun hesabına
nail olmalıdır

Bu, marketinq konsepsiyasının tәkamülünü tam әhatә edir?

Mәhsul istehlakçıların sağlamlığına ziyan vurduğu halda marketinqin bu forması tәtbiq edilir:

tәlәbi idarә etmәklә mәnfәәt әldә etmәk yollarının müәyyәnlәşdirmәk, bazarın formalaşdırılması vә
qorunması, satışın asanlaşdırması vә sәmәrәliliyinin artırılması

•

passiv marketinqdәn
diferensiallaşdırılmamış marketinqdәn
diferensiallaşdırılmış marketinqdәn•
tәmәrküzlәşmiş marketinqdәn
aktiv marketinqdәn

müәssisәnin mәhsuluna maraq göstәrәn istehlakçıların bir hissәsidir
mübadilә prosesidir
konkret regionun әhalisidir
konkret regionda yerlәşәn bütün müәssisәlәrin mәcmusudur
oxşar tәlәbatları olan istehlakçıların mәcmusudur•

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

istehlakçıların tәlәbatlarına vә alış motivlәrinә daha çox uyğun gәlәn mәhsul istehsal edilmәsi•
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;

mәhsulun tәkmillәşdirilmәsi, kommersiya amillәrinin intensivlәşdirilmәsi, istehlakçının marketinqi vә sosial
etik marketinq
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

•

tәmәrküzlәşmiş marketinq
konversiya marketinqi

•
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Konversiya marketinqi tәlәbatın bu halında tәtbiq edilir:

Bu, marketinqin funksiyalarına aiddir:

Kommersiya amillәrinin intensivlәşdirilmәsi konsepsiyasına görә müәssisә satışın hәcminin
artırılması üçün:

Marketinq konsepsiyasına görә mәnfәәtin mәblәğini maksimallaşdırmaq üçün müәssisә:

Мәhsulun satış hәcminin artırılması nәticәsindә mәnfәәt әldә edilmәsinә yönәlmiş fәaliyyәt bu
konsepsiyaya әsaslanır:

Marketinq kompleksinin elementlәrinә aiddir:

әks tәsirli marketinq•
sinxromarketinq
inkişaf edәn marketinq

cavabların heç bir döğru deyildir•
tәlәbat azalmağa doğru meyl etdikdә
tәlәbat qeyri stabil oluqda
tәlәbatın hәcmi hәddәn çox olduqda
tәlәbat irrasional olduqda

marketinq tәdqiqatları; mәhsulun bazar mövqeyinin qiymәtlәndirilmәsi; mәhsulların bölüşdürülmәsi vә satışın
tәşkili; satışın hәvәslәndirilmәsi vә reklam; marketinq nәzarәti
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; qiymәt¬qoy¬ma

•

mәhsulun istehsalı vә satışına çәkilәn xәrclәrin ixtisar edilmәsini tәmin etmәlidir
mәhsul vә xidmәtlәrinә maksimal qiymәt müәyyәn etmәlidir
ekoloji cәhәtdәn tәmiz mәhsulların istehsalını tәşkil etmәlidir
satışın hәvәslәndirilmәsi tәdbirlәri hazırlamalı vә hәyata keçirmәlidir•
istehlakçıların tәlәbatlarını öyrәnmәli vә ona uyğun gәlәn mәhsulların istehsalını tәşkil etmәlidir

marketinq planları tәrtib etmәlidir
istehsal xәrclәrini maksimum azalmalıdır
mәhsul vә xidmәtlәrinә maksimal qiymәt müәyyәn etmәlidir
istehsal texnologiyasını tәkmillәşdirmәlidir
tәlәbatı ödәyә bilәn mәhsul istehsal etmәlidir•

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

qiymәt, bölüşdürmә, hәvәslәndirmә vә nәzarәt
mәhsul, qiymәt, bölüşdürmә vә nәzarәt
mәhsul, qiymәt, hәvәslәndirmә vә nәzarәt

•
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İstәnilәn firma aşağıdakı marketinq elementlәri ilә bazara tәsir göstәrә bilir:

Bu kateoqriya xidmәtlәrә informasiyanın işlәnmәsi, telekommunikasiya vә electron qurğuların
tәmiri üzrә xidmәtlәr aiddir:

Xidmәtlәrә tәlәbin hәcmi asılıdır:

Aşağıdakı xüsusiyyәt xidmәtә aid deyil:

Aşağıdakı xüsusiyyәt xidmәtә aid deyil:

Aşağıdakı xüsusiyyәt xidmәtә aid deyil:

Aşağıdakı xüsusiyyәt xidmәtә aid deyil:

mәhsul, qiymәt, bölüşdürmә vә hәvәslәndirmә•
mәhsul, bölüşdürmә, hәvәslәndirmә vә nәzarәt

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

yüksәk texnologiyalı işgüzar xidmәtlәr•
ixtisas tәlәb etmәyәn mәişәt xidmәtlәri
ixtisas tәlәb edәn mәişәt xidmәtlәri
peşәkar xidmәtlәr
kütlәvi istehlak xidmәtlәri

marketinqdәn
istehlakçıların sayından vәistifadә tezliyindәn•
xidmәt istehsalının hәcmidnәn
rәqabәtdәn
yerlәşmә yerindәn

keyfiyyәtin qeyrisabitliyi
qeyrimaddi olması
saxlanılmaması
bölünmәz olması
bölünәn olması•

keyfiyyәtin qeyrisabitliyi
qeyrimaddi olması
saxlanılmaması
bölünmәz olması
keyfiyyәtin sabitliyi•

keyfiyyәtin qeyrisabitliyi
qeyrimaddi olması
saxlanılmaması
bölünmәz olması
fiziki әsaslara olması•

keyfiyyәtin qeyrisabitliyi
qeyrimaddi olması
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Aşağıdakı xüsusiyyәt xidmәtә aid deyil:

Xarici ölkәlәrdә geniş istifadә olunan xidmәt tәsnifatlarına aid deyil:

İşgüzar xidmәtlәrә aid deyil:

Fәrdi xidmәtlәrә aid deyil:

İstehsal xidmәtlәrinә aiddir:

İstehsal xidmәtlәrinә aiddir:

Hiss olunmazlıq (duyulmazlıq) dәrәcәsinә görә maddi xidmәtlәrә aid deyil:

saxlanılmaması
bölünmәz olması
saxlanılan olması•

keyfiyyәtin qeyrisabitliyi
qeyrimaddi olması
saxlanılmaması
bölünmәz olması
tәminatlı olması•

ESOMARın beynәlxalq tәsnifatı•
Ümumdünya Ticarәt Assosiasiyasının tәsnifatı
Beynәlxalq Standart Sәnaye tәsnifatı (İSİC)
İqtisadi Әmәkdaşlıq vә İnkişaf Tәşkilatının tәsnifatı
Xidmәtlәrin Ümumrusiya tәsnifatı OK002

reklam
françayzinq
audit
tәhlükәsizlik
tәhsil•

işә düzәltmә
françayzinq•
tәhsil
әylәncә
sәyahәt

televiziya
injinirinq•
ticarәt
nәqliyyat
rabitә

mәdәniyyәt
avadanlığa xidmәt (tәmir)•
tәhsil
sığorta
maliyyә

tәhsil•
maşın tәmiri
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İstelakçıları qruplara aşağıdakı әlamәtlәr üzrә birlәşdirmәk olar:

Xidmәt bazarının seqmentlәşdirilmәsi kriterilәrinә aid deyil:

Seqmentlәşdirmәnin psixoqrafik kriterilәrinә aiddir:

Seqmentlәşdirmәnin demoqrafik kriterilәrinә aiddir:

Xidmәt sahәsindә rәqabәt üstünlüklәri hansı ola bilәr:

Xidmәt satıcılarının fәaliyyәtinin idarә olunmasını çәtinlәşdirәn sәbәb nәdir:

Xidmәt ofisindә әhatә vә әtraf mühitin hansı amillәri satışa tәsir edir:

restoranlar
xәstәxanalar
bәrbәrxanalar

fәrdi, demoqrafik, psixoqrafik
psixoqrafik, demoqrafik, coğrafi, davranış, sosialiqtisadi•
demoqrafik, coğrafi, davranış
sosial, coğrafi, pixoqrafik
fәrdi, davranış, sosialiqtisadi

davranış
psixoqrafik
demoqrafik
coğrafi
fәrdi•

yaş, şәxsiyyәtin tipi
şәxsiyyәtin tipi, hәyat tәrzi•
yaş, nәsil
irq, din
cins, yaşayış tәrzi

cins, yaşayış tәrzi
şәxsiyyәtin tipi, hәyat tәrzi
yaş, şәxsiyyәtin tipi
yaş, nәsil•
irq, din

maddi vә qeyri maddi xidmәt sahәlәrini tәhlil etmәk
rәqib müәssisә haqqında mәlumat toplamaq
xidmәtin qiymәtini artırmaq
işçilәrin sayını azaltmaq
istehlakçıya, onun sorğusuna vә arzusuna istiqamәtlәndirmә•

müştәrinin cәlbediciliyi
Qiymәti müәyyәn edә bilmir
öz xidmәtlәrini müştәrilәrә göstәrmәk mürәkkәb olur;•
müştәrilәrlә ünsiyyәt qura bilmir
marketinq fәaliyyәtindәn istifadә edә bilmir

hәvәslәndirmә.
rәqabәtin olması;
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Satışdan sonra xidmәtlәrә aiddir:

Xidmәt müәssisәlәrindә marketinq informasiya sisteminin formalaşdırılmasında mәqsәd:

Tәhsil xidmәtlәrinin istehlakçıları – tәşkilatların әsas funksiyalarına aiddir

Servis xidmәtlәri:

Müasir servisin norma vә prinsiplәrinә aid olmayan variantı göstәrin:

Müasir servisin norma vә prinsiplәrinә aiddir:

Müştәrilәrә xidmәt zamanı icra olunmalı kompleks qayda:

fasilәsizlik;
bazarın konyukturası
işıqlandırma, istilik, sәslәr•

mәmulatın istismara hazırlanması.•
qablaşdırma;
pәrakәndә satış şәbәkәsinә çatdırılma
qiymәtin sәviyyәsinin müәyyәn edilmәsi;
malın satışa hazırlanması

marketinq qәrarlarının qәbul edilmәsi üçün zәruri informasiya bazarsının yaradılması
müәssisәnin fәaliyyәtinin qiymәtlәndirilmәsi vә ona nәzarәtin hәyta keçirilmәsi
marketinq fәaliyyәtinә dair informasiyanın obyektivliyinin qiymәtlәndirilmәsi
marketinq konsepsiyasının vә onun funksiyalarının realizasiyası
mәlumatlar bazasının yaradılması•

tәhsil alanlara tәhsil xidmәtlәrinin göstәrilmәsi, arzu olunan vә zәruri biliklәrin, bacarıqların vә sәylәrin
ötürülmәsi
göstәrilәn xidmәtlәrә görә ödәniş vә ya kompensasiyanın digәr formaları, xәrclәrin tam vә ya qismәn
ödәnilmәsi

•
әlavә tәhsil xidmәtlәrinin istehsalı vә göstәrilmәsi, gәlәcәk mütәxәssisin şәxsiyyәtinin formalaşması
potensial vә real tәhsil alanlara vә sahibkarlara informasiyavasitәçi xidmәtlәrinin göstәrilmәsi
potensial vә real tәhsil alanlara gәlәcәk iş şәraitinin razılaşdırılması, tәhsil xidmәtlәrinin
maliyyәlәşdirilmәsinin mәnbәlәrinin vә ardıcıllığının müәyyәnlәşdirilmәsi

mәhsulun qablaşdırılması ilә bağlı olan xidmәtlәr kompleksidir
mәhsulun satışı vә istismarı ilә bağlı olan xidmәtlәr kompleksidir•
mәhsulun layihәlәndirilmәsi ilә bağlı olan xidmәtlәr kompleksidir
mәhsulun hazırlanması ilә bağlı olan xidmәtlәr kompleksidir
mәhsula marka adının verilmәsi ilә bağlı olan xidmәtlәr kompleksidir

Servisin qeyrielastikliyi•
Tәklifin mәcburiliyi
İstifadәnin qeyrimәcburiliyi
Servisin elastikliyi
Servisin rahatlığı

istifadәnin mәcburiliyi
Servisin texniki adekvatlığı•
Servisin qeyrielastikliyi
aqressiv qiymәt siyasәti
tәklifin qeyrimәcburiliyi

•
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Xidmәt müәssisәlәrinin firma stilinә daxildir:

Real xidmәt:

Xidmәt sferasında marketinqin birinci konsepsiyası:

Xidmәt sferasında marketinqin ikinci konsepsiya:

Xidmәt sferasında marketinqin üçüncü konsepsiyası:

Xidmәt sferasında marketinqin dördüncü konsepsiyası:

F.Kotlerin hazırladığı xidmәt marketinqinin modelini necә adlandırırlar:

xidmәtin maddiliyini yüksәltmәk•
xidmәt haqqı;
xidmәtin istehsalı vә istehlakının fasilәsizliyi
xidmәtin dәyişkәnliyi
xidmәt standartı;

firmanın yerlәşdiyi mühit
firmanın mikromühiti
firma nişanı vә loqotipi;•
firmanın әlaqәlәri
firmanın strateji planı

insan әmәyi ilә yaradılan bütün maddi nemәtlәrdir
istehlakçının tәlәbatını ödәyәn, onun problemini hәll etmәyә imkan verәn xidmәtdir;•
tәlәbata uyğun qiymәtdir
rәqabәt mühitidir;
mövcud bazara yeni xidmәtin növünün çıxarılmasıdır

xidmәt sferasının zәiflәdilmәsi konsepsiyası
xidmәt sferasının inkişafı konsepsiyası;
xidmәt müәssisәlәrinin fәaliyyәtinin tәkmillәşdirilmәsi konsepsiya•
xidmәt sahәlәrindә tәlәbin artırması konsepsiyası
xidmәt sahәlәrindә tәklifin azaldılması konsepsiyası

xidmәtlәrin dayanıqlığı konsepsiyası.
xidmәtlәrin tәkmillәşdirilmәsi konsepsiyası•
xidmәtlәrin uzadılması konsepsiyası
xidmәtlәrin kütlәvilәşdirilmәsi konsepsiyası;
xidmәtlәrin dәyişdirilmәsi konsepsiyası

әmtәә pul әmtәә.
istehsal avadanlıqlarının dәyişdirilmәsi;
xidmәti otaqların tәmiri
yeni etik konsepsiya
kommersiya fәaliyyәtinin intensivlәşdirilmәsi•

reklam.
strateji marketinq;
marketinqin tәtbiqi
reallaşdırma konsepsiyası
әnәnәvi marketinq•
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Xidmәtlәrin hәyat dövranının birinci mәrhәlәsi necә adlanır:

Xidmәtlәrin hәyat dövranının Bazarın xidmәtlә doydurulması mәrhәlәsini necә xarakterizә etmәk
olar:

İstehlakçılara görә seqmentlәşdirmә:

Xidmәtin alınması qәrarının qәbul edilmәsinә tәsir edәn amillәrin düzgün variantını qeyd edin:

Xidmәt marketinq şöbәsi:

Xidmәt bazarının seqmentlәşdirilmәsinin coğrafi kriterilәrinә aiddir:

8P modeli
üçbucaqlı model;•
servakşn modeli;
4P modeli;
7P modeli;

bazarın xidmәtlә doydurulması.
xidmәtlәrin hazırlanması•
xidmәtlәrin tәtbiqi;
xidmәtlәrin istehlakının artımı
xidmәtlәrin yetkinliyi

marketinq xәrclәrinin artırılması, aqressiv reklam siyasәtinin aparılması.•
yeni xidmәtlәrin axtarışı aparılır;
istehlakçıların yeni xidmәt haqqında mәlumatlandırılması tәmin olunur;
aktiv reklam tәdbirlәri vә tәbliğat hәyata keçirilir
xidmәtlәrin modifikasiyası prosesinin hәyata keçirilimәsi

eyni vә ya oxşar tәlәbatları olan istehlakçıların eynicinsli qruplara bölünmәsi•
analoji mәhsulların arasında öz mәhsulunun mövqeyinin müәyyәn edilmәsi;
bazara seçmә daxilolma strategiyası
bazarın ayrıayrı hissәlәrә bölünmәsi
müxtәlif tәlәbatları olan istehlakçıların qruplaşdırılması

daxili mühitin tәsiri, xarici mühitin tәsiri, fәrdi xüsusiyyәtlәr, tәdarükat mәrkәzinin tәsiri
rәqiblәrin tәsiri, daxili mühitin tәsiri, cәmiyyәtin tәsiri, referent qrupların tәsiri;
fәrdi xüsusiyyәtlәr, qrupun tәsiri, xidmәtin tәchizatçısının tәsiri, xarici mühitin tәsiri;•
vasitәçilәrin tәsiri, daxili mühitin tәsiri, xarici mühitin tәsiri, referent qrupların tәsiri;
rәqiblәrin tәsiri, vasitәçilәrin tәsiri, referent qrupların tәsiri, fәrdi xüsusiyyәtlәr;

istehlakçıların tәlәbatlarını vә xidmәt motivlәrini öyrәnir•
statusu araşdırır
әmlak bazarını öyrәnir
alıcıların yaşını müәyyәnlәşdirir
satıcının tәhsilini araşdırır

tәhsilin sәviyyәsi vә әhalinin sıxlığı
әhalinin yaşı vә inzibati bölünmә
әhalinin sıxlığı vә inzibati bölünmә•
ailә üzvlәrinin sayı vә regionun miqyası
regionun miqyası vә ailә hәyatının mәrhәlәsi
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Xidmәt müәssisәlәrindә istifadә olunan tәkrar informasiya:

Xidmәt müәssisәlәrindә istifadә olunan ilkin informasiya:

Aşağıdakılardan hansı xidmәt müәssisәlәrindә istifadә olunan marketinq informasiyaların
xassәlәrini әks etdirirlәr:

Xidmәt müәssisәlәrindә marketinq informasiya sisteminin formalaşdırılmasında mәqsәd:

Xidmәt marketinqinin mәqsәdi:

Xidmәt müәssisәlәrinin idarәetmә struktiruna daxildir:

Marketinqin tәhsil xidmәtlәri bazarındakı prinsiplәrinә aid deyil:

әdәbiyyatın öyrәnilmәsi yolu ilә toplanan informasiyadır•
sorğular yolu ilә toplanan informasiyadır
müşahidә yolu ilә toplanan informasiyadır
müsahibә yolu ilә toplanan informasiyadır;
delfi metodu ilә toplanan informasiyadır;

müşahidәlәrin aparılması yolu ilә toplanan informasiyadır•
әdәbiyyatın öyrәnilmәsi yolu ilә toplanan informasiyadır
keyslәrin öyrәnilmәsi yolu ilә toplanan informasiyadır
nüfuzlu şәxslәrdәn toplanan informasiyadır
müәssisәnin hesabatlarından toplanan informasiyadır

informasiyanın obyektiv olması•
tәkrar informasiya olması
ilkin informasiya olması;
xarici informasiya olması
müәssisәdaxili informasiya olması

marketinq qәrarlarının qәbul edilmәsi üçün zәruri informasiya bazarsının yaradılması.
müәssisәnin fәaliyyәtinin qiymәtlәndirilmәsi vә ona nәzarәtin hәyta keçirilmәsi;
marketinq fәaliyyәtinә dair informasiyanın obyektivliyinin qiymәtlәndirilmәsi;
marketinq konsepsiyasının vә onun funksiyalarının realizasiyası
mәlumatlar bazasının yaradılması•

özәl kollec yaratmaqdır
istehlakçı yönümlü xarakter daşıyır•
xidmәtcini işlәtmәkdir
satışı azaltmaqdır
istehsalçı ilә istehlakcını mükafatlandırır

müәssisәnin rәhbәrliyi ayrıayrı bölmә vә şöbәlәr•
xidmәt avadanlıqları
maddi texniki tәchizatlar
bölmә komandirlәri
dini şöbәlәr

satışdansonrakı әlavә xidmәtlәrin göstәrilmәsi•
müәssisәnin resurslarının seçilmiş bazar seqmentlәrinin tәlәblәrinә cavab verәn tәhsil xidmәtlәrinin
göstәrilmәsindә cәmlәşdirilmәsi
tәhsil xidmәtlәrinin keyfiyyәtinin onlara olan tәlәbatın ödәnilmәsinin ölçüsü kimi qәbul edilmәsi
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Tәhsil xidmәtlәri bazarında tәhsil xidmәtlәrinin aşağıdakı iki parametri:

İqtisadiyyatın servis sektorunda dәyişikliklәrә sәbәb olan beynәlmilәl¬lәşdirmә amilinә aid deyil

Servis stansiyalaarının idarә edilmәsi vә texniki xidmәt göstәrmәsi hansı müqailә әsasında hәyata
keçirilsә sәmәrәli olar:

Lizinq dedikdә:

әmtәә istеhsаlçısı üçün lizinq bаzаrının üstünlüklәri aşağıdakılardır:

Lizinq xidmәti haqqında Azәrbaycan Respublikası qanunu qәbul edilmişdir:

Auditor tәşkilatı:

tәlәbatlara dar deyil geniş mәnada yanaşılması, o cümlәdәn onların ödәnilmәsindә qeyriәnәnәvi üsullardan
istifadә olunması
istehlakçının mәcmu xәrclәrinin azaldılmasına yönümlülük vә bu xәrclәrin qiymәtqoymada nәzәrә alınması

tәhsilin keyfiyyәti, tәhsilin qiymәtlәndirilmәsi•
hesabatı, maliyәlәşmәsi
hüququ, xidmәti
bünövrәsi, әsası
fundamental sәviyyәsi, hazırlığın profili

istehlakçıların xarici sәfәrlәrinin sayının artması
beynәlxalq sәviyyәdә çalışan firmaların sayının artması
fәal immiqrasiya•
beynәlxalq alyansların sayının artması
beynәlxalq birlәşmәlәrin sayının artması

qısa müddәtli
әmәkdaşlıq;
birdәfәlik
uzun müddәtli
françayzinq•

maşın vә avadanlıqların özәllәşdirilmәsi başa düşülür
maşın vә avadanlıqların uzunmüddәtli icarәsi başa düşülür•
maşın vә avadanlıqların müddәtsiz icarәsi başa düşülür
maşın vә avadanlıqların birdәfәlik icarәsi başa düşülür
maşın vә avadanlıqların 1 günlük icarәsi başa düşülür

dövlәtin lizinqә кömәyi
istеhsаl tехnоlоgiyаsının tәкmillәşdirilmәsi•
trаnsакsiоn хәrclәrә qәnаәt
vахt аmili
vеrgi imtiyаzlаrı

2008ci il
1993cü il;
2005ci il;
2001ci il;
1994cü il;•
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Auditorlar Palatası aşağıdakı funksiyaları yerinә yetirir:

Konsaltinq xidmәtlәri marketinqini xidmәt marketinqindәn fәrqlәndirәn xarakteristikalardan biri
deyil:

Bu strategiyanın tәtbiqi strateji biznes vahidinә mәhsulun istehlak xüsusiyyәtlәrini
tәkmillәşdirmәklә rәqabәt üstünlüyü әldә etmәyә imkan verir:

Strateji biznes vahidi differensiallaşdırma strategiyasında rәqabәt üstünlüyünә bu amil hesabına
nail olur:

Boston Consultinq Grup un artım tempi/bazar payı matrisinin Sağmal inәklәr yerlәşәn biznes
növlәri bu biznesә aid edilir:

müәssisәnin bölüşdürmә vә satış şәbәkәsinin vaxtaşırı vә müntәzәm şәkildә yoxlanılması ilә mәşğul olan
tәşkilatdır.
Azәrbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının verdiyi lisenziyaya әsasәn respublika әrazisindә sәrbәst
auditor xidmәti göstәrmәk hüququnu әldә etmiş fiziki şәxsdir;
Auditorlar Palatasının verdiyi lisenziya әsasında Azәrbaycan Respublikasının әrazisindә auditor xidmәti
göstәrmәk hüququnu әldә etmiş vә nizamnamәsinә görә yeganә fәaliyyәt sahәsi bu xidmәt növü olan hüquqi
şәxsdir;

•
auditorun imzası vә möhürü ilә tәsdiq olunmuş, audit aparılan tәsәrrüfat subyektinin maliyyә vәziyyәtinә,
maliyyәtәsәrrüfat әmәliyyatlarının qanuniliyinә, illik mühasibat hesabatları maddәlәrinin doğruluğuna,
mühasibat uçotunun ümumi vәziyyәtinә verdiyi qiymәti әks etdirәn vә bütün hüquqi vә fiziki şәxslәr, dövlәt
hakimiyyәti vә idarәetmә orqanları üçün hüquqi әhәmiyyәti olan rәsmi sәnәddir;
müәssisәnin marketinq fәaliyyәtinin vaxtaşırı vә müntәzәm şәkildә yoxlanılması ilә mәşğul olan tәşkilatdır;

öz sәlahiyyәtlәri daxilindә sәrbәst auditorlara vә auditor tәşkilatlarına icrası mәcburi olan tәlimatlar vә
metodik göstәrişlәr vermәk

•
Azәrbaycan Respublikasında auditor xidmәti işlәri tәşkil edir vә tәnzimlәyir;
Azәrbaycan Respublikası әrazisindә sәrbәst auditorlara vә auditor tәşkilatlarına mühazirә söylәyir
sәrbәst auditorların vә auditor tәşkilatlarının uçotunu aparır
auditor xidmәti ilә mәşğul olmaq hüququ verәn lisenziyaların verilmәsi üçün imtahanların keçirilmәsi
qaydalarını hazırlayır vә tәsdiq edir;

xidmәtlәrin daşınması vә reklamı•
menecerlәr xidmәtlәri şәxsi tәlәbatlarını ödәmәk üçün deyil, biznesin sәmәrәli tәşkil olunması üçün әldә
edirlәr
dövlәt konsaltinq xidmәtlәrinin fәal istehlakçılarındandır
seçimә ticarәt markasının tәsir etmәsi vә nәticәdә ticarәt markasına görә yüksәk qiymәt әlavәlәri
xidmәtlәrin istehlakçıları reklamdan daha çox digәr istehlakçıların mәslәhәtlәrinә inanırlar

partizan müharibәsi strategiyasının
xәrclәr üzrә liderlik strategiyasının
differensiallaşdırma strategiyasının•
cinah müdafiәsi strategiyasının
bütün cәbhә boyu hücüum strategiyasının

mәhsulun xüsusiyyәtlәrini tәkmillәşdirmәklә•
xәrclәrin hәcmini ixtisar etmәklә
mәhsulun qiymәtini aşağı salmaqla
rәqiblәrin bazar payını әlә keçirmәklә
mәhsul satışının hәcmini artırmaqla

lәğv edilmәsi zәruri olan biznesә
Sağlam biznesә
Problemli biznesә
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Strateji biznes vahidlәrindә strateji marketinqin planlaşdırılması bu ardıcıllıqla hәyata keçirilir:

Strateji biznes vahidi xәrclәr üzrә liderlik strategiyasında rәqabәt üstünlüyünә bu amil hesabına
nail olur:

İllik marketinq planlaşdırılması bu ardıcıl mәrhәlәlәrә uyğun olaraq hәyata keçirilir:

Mәqsәd bazarı vә ya bazarları illik marketinq planlaşdırılmasının bu mәrhәlәsindә seçilir:

Mәhsulun mövqeylәşdirilmәsi bunu ifadә edir:

Ziyanlı biznesә
yetkin biznesә•

biznes vahidinin missiyasının müәyyәn edilmәsi, situasiyalı tәhlil, mәqsәdin müәyyәn edilmәsi, mәhsul
portfelin tәhlili, marketinq strategiyasının müәyyәn edilmәsi, marketinq kompleksinin hazırlanması, marketinq
büdcәsinin tәrtibi vә nәzarәt
situasiyalı tәhlil, mәqsәdin müәyyәn edilmәsi, mәhsul portfelin tәhlili, marketinq strategiyasının müәyyәn
edilmәsi, marketinq kompleksinin hazırlanması, marketinq proqramlarının tәrtibi, marketinq strategiyasının vә
proqramlarının realizasiyası vә nәzarәt
biznes vahidinin missiyasının müәyyәn edilmәsi, situasiyalı tәhlil, mәqsәdin müәyyәn edilmәsi, mәhsul
portfelin tәhlili, marketinq strategiyasının müәyyәn edilmәsi, marketinq proqramlarının tәrtibi, marketinq
strategiyasının vә proqramlarının realizasiyası vә nәzarәt

•
biznes vahidinin missiyasının müәyyәn edilmәsi, situasiyalı tәhlil, mәqsәdin müәyyәn edilmәsi, mәhsul
portfelin tәhlili, marketinq strategiyasının müәyyәn edilmәsi, marketinq kompleksinin hazırlanması, marketinq
strategiyasının vә proqramlarının realizasiyası vә nәzarәt
biznes vahidinin missiyasının müәyyәn edilmәsi, situasiyalı tәhlil, mәqsәdin müәyyәn edilmәsi, mәhsul
portfelin tәhlili, marketinq strategiyasının müәyyәn edilmәsi, marketinq kompleksinin hazırlanması, marketinq
strategiyasının vә nәzarәt

fәaliyyәtini bir vә ya bir neçә bazar subseqmentindә cәmlәşdirmәklә
fәaliyyәtini bazar sığınacağında cәmlәşdirmәklә
fәaliyyәtini mәhsulun qiymәtinin aşağı salınmasında cәmlәşdirmәklә•
fәaliyyәtini mәhsulun istehlak xüsusiyyәtlәrinin tәkmillәşdirilmәsindә cәmlәşdirmәklә
fәaliyyәtini bir vә ya bir neçә bazar seqmentindә cәmlәşdirmәklә

situasiyalı tәhlil, mәqsәdin müәyyәnlәşdirilmәsi, marketinq strategiyasının hazırlanması, marketinq
kompleksinin hazırlanması, satışın hәcminin proqnozlaşdırılması, mәnfәәtin (ziyanın) müәyyәn edilmәsi vә
nәzarәt
missiyanın müәyyәn edilmәsi, situasiyalı tәhlil, mәqsәdin müәyyәnlәşdirilmәsi, büdcәnin tәrtibi, satışın
hәcminin proqnozlaşdırılması, mәnfәәtin (ziyanın) müәyyәn edilmәsi vә nәzarәt
missiyanın müәyyәn edilmәsi, situasiyalı tәhlil, mәqsәdin müәyyәnlәşdirilmәsi, marketinq kompleksinin
hazırlanması, büdcәnin tәrtibi, satışın hәcminin proqnozlaşdırılması vә nәzarәt
situasiyalı tәhlil, mәqsәdin müәyyәnlәşdirilmәsi, marketinq strategiyasının hazırlanması, marketinq
kompleksinin hazırlanması, satışın hәcminin proqnozlaşdırılması vә nәzarәt
situasiyalı tәhlil, mәqsәdin müәyyәnlәşdirilmәsi, marketinq strategiyasının hazırlanması, marketinq
kompleksinin hazırlanması, büdcәnin tәrtibi, satışın hәcminin proqnozlaşdırılması, mәnfәәtin (ziyanın)
müәyyәn edilmәsi vә nәzarәt

•

marketinq kompleksinin hazırlanması mәrhәlәsindә
missiyanın müәyyәn edilmәsi mәrhәlәsindә
situasiyalı tәhlil mәrhәlәsindә
mәqsәdin müәyyәn edilmәsi mәrhәlәsindә
marketinq srategiyasının hazırlanması mәrhәlәsindә•

mәhsulun reklam mәtnindә verilәn mәlumatları
mәhsulun bazar mövqeyini
istehlakçının mәhsulun qiymәtinә münasibәtini
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İllik marketinq planlaşdırılmasına bu işlәri yerinә yetirmәklә başlanılır:

Marketinq planları bu struktura malikdir:

Bazara çıxma metodları vә vaxtı marketinq planlarının bu bölmәsindә әks etdirilir

Marketinq kompleksi marketinq planlarının bu bölmәsindә әks etdirilir

Bu metod marketinq büdcәsinin tәrtib edilmәsi metodu deyil:

Bu strategiya müәssisәnin intensiv inkişaf imkanları strategiyasına aiddir:

Strateji plan:

mәhsulun bazara çıxarılması strategiyasın
istehlakçının şüurunda mәhsulun tәsәvvürünü•

mәhsulun bazar çıxarılması strategiyasını tәrtib etmәklә
missiyanı müәyyәn etmәklә
imkan vә tәhlükәlәri müәyyәn etmәklә•
mәhsul üzrә marketinq kompleksini hazırlamaqla
mәhsul üzrә büdcәni tәrtib etmәklә

müasir vәziyyәtin icmalı, marketinqin mәqsәdi vә vәzifәlәri, marketinqin strategiyası, marketinq proqramı,
marketinqin büdcәsi vә nәzarәt

•
marketinqin mәqsәdi vә vәzifәlәri, marketinqin strategiyası, marketinq kompleksi, marketinq proqramı,
marketinqin büdcәsi vә nәzarәt
müasir vәziyyәtin icmalı, marketinqin mәqsәdi vә vәzifәlәri, marketinq kompleksi, marketinq proqramı,
marketinqin büdcәsi vә nәzarәt
müasir vәziyyәtin icmalı, marketinqin mәqsәdi vә vәzifәlәri, marketinqin strategiyası, marketinq kompleksi,
marketinqin büdcәsi vә nәzarәt
müasir vәziyyәtin icmalı, marketinqin mәqsәdi vә vәzifәlәri, marketinqin strategiyası, marketinq kompleksi,
marketinq proqramı vә nәzarәt

marketinq proqramı
müasir vәziyyәtin icmalı
marketinqin mәqәsdi vә vәzifәlәri
marketinq kompleksi
marketinqin strategiyası•

marketinq proqramı
müasir vәziyyәtin icmalı
marketinqin mәqәsdi vә vәzifәlәri
marketinq kompleksi
marketinqin strategiyası•

mәqsәd vә vәzifәlәrә görә hesablama metodu
mövcud vәsaitlәrә görә hesablama metodu
satışın mәblәğinә nisbәtәn hesablama metodu
bazar payına görә hesablama metodu•
rәqabәt bәrabәrliyinә görә hesablama metodu

müәssisәnin bazara mövcud mәhsula çeşidinә oxşar mәhsul çeşidi ilә çıxması
müәssisәnin özünün mәhsul göndәrәnlәrini әlә keçirmәsi
müәssisәnin oxşar mәhsul istehsal edәn müәssisәlәri әlә keçirmәsi
müәssisәnin mövcud mәhsullarla yeni bazarlara çıxması•
müәssisәnin bazara mövcud mәhsul çeşidinә daxil olan yeni mәhsul çıxarması
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Aşağıdakılardan hansı kompaniyanın missiyasına qoyulan tәlәblәrә aid deyil:

Aşağıdakılardan hansı kompaniyanın missiyasına qoyulan tәlәblәrә aid deyil:

İqtisadi artım SWOT tәhlildә hansı bölmәdә tәsnif olunur

Rәqiblәrin fәallığı SWOT tәhlildә hansı bölmәdә tәsnif olunur

Xәrclәrdә liderlik SWOT tәhlildә hansı bölmәdә tәsnif olunur

İxracatla mәşğul olan müәssisәlәrdә milli valyutanın devalvasiyası SWOT tәhlildә hansı bölmәdә
tәsnif olunur

kompaniyanın marketinq vә logistik strategiyaları arasında uyğunluq yaradır
cari situasiya, kompaniyanın mәqsәdlәri, növbәti ilә strategiya, fәaliyyәt proqramı, büdcә vә nәzarәt forması
tәsvir olunur
uzunmüddәtli mәqsәdlәr, onları reallaşdıracaq әsas marketinq strategiyaları vә lazımi resurslar
müәyyәnlәşdirilir
kompaniyanın mәqsәd vә imkanları arasında uyğunluq yaratmaqla daima dәyişәn әtraf mühitin yaratdığı
imkanlardan onun maraqlarına uyğun istifadәni nәzәrdә tutur

•
kompaniyanın konkret layihәlәr üzrә fәaliyyәtini müәyyәnlәşdirir

Stimullaşdırmalıdır
Realist olmalıdır
Strateji mәqsәdlәrә әsaslanmalıdır•
Konkret olmalıdır
Spesifik qabiliyyәtlәrә әsaslanmalıdır

Stimullaşdırmalıdır
Realist olmalıdır
Strateji auditә әsaslanmalıdır•
Konkret olmalıdır
Spesifik qabiliyyәtlәrә әsaslanmalıdır

Strateji pәncәrә
Imkanlar•
Tәhlükәlәr
Üstünlüklәr
Çatışmamazlıqlar

Üstünlüklәr
Imkanlar
Tәhlükәlәr•
Çatışmamazlıqlar
Strateji pәncәrә

Strateji pәncәrә
Imkanlar
Tәhlükәlәr
Üstünlüklәr•
Çatışmamazlıqlar

Üstünlüklәr
Imkanlar•
Tәhlükәlәr



30.12.2015

80/110

507

508

509

510

511

512

513

İxracatla mәşğul olan müәssisәlәrdә milli valyutanın revalvasiyası SWOT tәhlildә hansı bölmәdә
tәsnif olunur

Sәrәncamda qalan pul gәlirlәrinin artımı SWOT tәhlildә hansı bölmәdә tәsnif olunur

Biznesin aşağı mәnfәәtliliyi SWOT tәhlildә hansı bölmәdә tәsnif olunur

Aşağıdakı elementlәrdәn hansı SWOT tәhlil matrisinin elementini tәşkil etmir:

Aşağıdakı elementlәrdәn hansı SWOT tәhlil matrisinin elementini tәşkil etmir:

SWOT tәhlilin elementini tәşkil edәn müәssisәnin güclü tәrәflәri aşağıdakılardan hansına uyğun
gәlir?

SWOT tәhlilin elementini tәşkil edәn müәssisәnin zәif tәrәflәri aşağıdakılardan hansına uyğun
gәlir?

Üstünlüklәr
Strateji pәncәrә

Strateji pәncәrә
Imkanlar
Tәhlükәlәr•
Üstünlüklәr
Çatışmamazlıqlar

Strateji pәncәrә
Imkanlar•
Tәhlükәlәr
Üstünlüklәr
Çatışmamazlıqlar

Strateji pәncәrә
Imkanlar
Tәhlükәlәr
Üstünlüklәr
Çatışmamazlıqlar•

Tәhlükәlәr
Güclü tәrәflәr
Zәif tәrәflәr
Bazarın cәlbediciliyi•
Imkanlar

Rәqabәtli üstünlük
Güclü tәrәflәr
Zәif tәrәflәr
Rәqabәtli üstünlük•
Imkanlar

Müәssisәnin sahә mühitindә baş verәn әlverişli dәyişmә
Müәssisәyә әlavә imkanlar yaradan hәr hansı bir xüsusiyyәt, ona uğur qazandıran amil•
Müәssisәnin fәaliyyәt göstәrmәsi üçün hәr hansı zәruri resursun çatışmaması
Müәssisәyә rәqiblәrinә nisbәtәn hәr hansı üstünlük әldә etmәyә imkan verәn bazar şәraiti
Müәssisәnin marketinq fәaliyyәtinә neqativ tәsir göstәrәn hәr hansı bir hadisә
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Müәssisәyә әlavә imkanlar yaradan hәr hansı bir xüsusiyyәt, ona uğur qazandıran amil SWOT
tәhlili matrisindә hansı bәndә uyğun gәlir?

Strateji marketinq planlaşdırılmasının mәqsәdi:

Müәssisә sәviyyәsindә marketinqin strateci planlaşdırılmasına nәdәn başlanılır:

Müәssisә Boston Konsaltinq qrupun artım tempibazar payı matrisasının hansı kvadrantında
yerilәşәn mәhsulu birnci növbәdә bazardan çıxaracaqdır:

General Elektrik vә McKsiney and Company konsaltinq firmasının müәssisәnin bazar
mövqeyi/bazarın cәlbediciliyi matrisindә bazrın cәlbediciliyi orta, müәssisәnin bazar mövqeyi aşağı
olan biznes növlәrinә münasibәtdә bu strategiyadan istifadә olunur:

Müәssisәnin missiyası bununla müәyyәn olunur

Müәssisәnin sahә mühitindә baş verәn әlverişli dәyişmә
Müәssisәyә әlavә imkanlar yaradan hәr hansı bir xüsusiyyәt, ona uğur qazandıran amil
Müәssisәnin fәaliyyәt göstәrmәsi üçün hәr hansı zәruri resursun çatışmaması•
Müәssisәyә rәqiblәrinә nisbәtәn hәr hansı üstünlük әldә etmәyә imkan verәn bazar şәraiti
Müәssisәnin marketinq fәaliyyәtinә neqativ tәsir göstәrәn hәr hansı bir hadisә

Tәhlükәlәr
Güclü tәrәflәr•
Zәif tәrәflәr
Rәqabәtli üstünlük
Imkanlar

müәssisәnin mәhsul çeşidinin planlaşdırılmasıdır
müәssisәnin mәqsәdi, imkanları vә resursları ilә bazarın imkanları arasında uyğunluq yaratmaqdır;•
müәssisәnin illik biznes planlarıının tәrtib edilmәsidir
mәhsul (mәhsul qrupları) üzrә marketinq planlarının tәrtib edilmәsidir;
müәssisәnin mәhsul satışının planlaşdırılmasıdır

müәssisәnin missiyasının müәyyәn edilmәsindәn•
müәssisәnin istehsal güclәrinin öyrәnilmәsindәn
müәssisәnin maliyyә imkanlarının öyrәnilmәsindәn
müәssisәnin strategiyasının hazırlanmasından
SWOT tәhlilin aparılmasından

«Sağmal inәklәr»i vә «Qapan itlәr (Vәhşi pişiklәr)»i
«Ulduzlar»ı•
«Sağmal inәklәr»i
«Dәcәl (çәtin) uşaqlar»ı
«Qapan itlәri (Vәhşi pişiklәri)»

himayә etmә strategiyasından
artım strategiyasından
inkişaf strategiyasından
biçim strategiyasından
investisiyadan imtina strategiyasından•

müәssisәnin fәaliyyәt tarixi ilә
müәssisәnin istehsal etdiyi mәhsullarla
müәssisәnin strategiyası ilә
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Bu strategiyanın tәtbiqi zamanı strateji biznes vahidinin marketinq vәrdişlәrinә malik olması o
qәdәr dә vacib deyil:

Bu strategiyanın tәtbiqi strateji biznes vahidinә mәhsulun istehlak xüsusiyyәtlәrini
tәkmillәşdirmәklә rәqabәt üstünlüyü әldә etmәyә imkan verir:

Strateji biznes vahidi differensiallaşdırma strategiyasında rәqabәt üstünlüyünә bu amil hesabına
nail olur:

General Elektrik vә McKsiney and Company konsaltinq firmasının müәssisәnin bazar
mövqeyi/bazarın cәlbediciliyi matrisindә bu biznes növünә münasibәtәdә inkişaf strategiyası tәtbiq
edilir:

General Elektrik vә McKsiney and Company konsaltinq firmasının müәssisәnin bazar
mövqeyi/bazarın cәlbediciliyi matrisindә bu biznes növünә münasibәtәdә möhkәmlәndirmә
strategiyası tәtbiq edilir:

General Elektrik vә McKsiney and Company konsaltinq firmasının müәssisәnin bazar
mövqeyi/bazarın cәlbediciliyi matrisindә bu biznes növünә münasibәtәdә investisiyadan imtina
strategiyası tәtbiq edilir:

müәssisәnin fәaliyyәtinin tәyinatı ilә
müәssisәnin resursları ilә•

fәrdi marketinq strategiyasının
differensiallaşdırma strtageyasının
tәmәrküzlәşmә strategiyasının
bazar sığınacağı strategiyasının
xәrclәr üzrә liderlik strategiyasının•

partizan müharibәsi strategiyasının
xәrclәr üzrә liderlik strategiyasının
differensiallaşdırma strategiyasının•
cinah müdafiәsi strategiyasının
bütün cәbhә boyu hücüum strategiyasının

mәhsulun xüsusiyyәtlәrini tәkmillәşdirmәklә•
xәrclәrin hәcmini ixtisar etmәklә
mәhsulun qiymәtini aşağı salmaqla
rәqiblәrin bazar payını әlә keçirmәklә
mәhsul satışının hәcmini artırmaqla

hәm bazarın cәlbediciliyi, hәm dә müәssisәnin bazar mövqeyi orta olan biznes növlәrinә
hәm bazarın cәlbediciliyi, hәm dә müәssisәnin bazar mövqeyi yüksәk olan biznes növlәrinә
bazarın cәlbediciliyi yüksәk, müәssisәnin bazar mövqeyi orta olan biznes növlәrinә•
bazarın cәlbediciliyi yüksәk, müәssisәnin bazar mövqeyi aşağı olan biznes növlәrinә
bazarın cәlbediciliyi orta, müәssisәnin bazar mövqeyi aşağı olan biznes növlәrinә

hәm bazarın cәlbediciliyi, hәm dә müәssisәnin bazar mövqeyi aşağı olan biznes növlәrinә
hәm bazarın cәlbediciliyi, hәm dә müәssisәnin bazar mövqeyi yüksәk olan biznes növlәrinә
bazarın cәlbediciliyi yüksәk, müәssisәnin bazar mövqeyi orta olan biznes növlәrinә
bazrın cәlbediciliyi orta, müәssisәnin bazar mövqeyi yüksәk olan biznes növlәrinә•
bazrın cәlbediciliyi orta, müәssisәnin bazar mövqeyi aşağı olan biznes növlәrinә

hәm bazarın cәlbediciliyi, hәm dә müәssisәnin bazar mövqeyi orta olan biznes növlәrinә
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General Elektrik vә McKsiney and Company konsaltinq firmasının müәssisәnin bazar
mövqeyi/bazarın cәlbediciliyi matrisindә bu biznes növünә münasibәtәdә artım strategiyası tәtbiq
edilir:

Hәm bazarın artım tempi, hәm dә bazar payı aşağı olan biznes növlәri bazar payı/artım tempi
matrisinin bu kvadratına aiddir:

Bazarın artım tempi yüksәk, bazar payı aşağı olan biznes növlәri bazar payı/artım tempi
matrisinin bu kvadratına aiddir:

Bazarın artım tempi aşağı, bazar payı yüksәk olan biznes növlәri bazar payı/artım tempi
matrisinin bu kvadratına aiddir:

General Elektrik vә McKsiney and Company konsaltinq firmasının müәssisәnin bazar
mövqeyi/bazarın cәlbediciliyi matrisindә bu biznes növünә münasibәtәdә biçim strategiyası tәtbiq
edilir:

General Elektrik vә McKsiney and Company konsaltinq firmasının müәssisәnin bazar
mövqeyi/bazarın cәlbediciliyi matrisindә bu biznes növünә münasibәtәdә himayә edilmә strategiyası
tәtbiq edilir:

hәm bazarın cәlbediciliyi, hәm dә müәssisәnin bazar mövqeyi yüksәk olan biznes növlәrinә
bazarın cәlbediciliyi yüksәk, müәssisәnin bazar mövqeyi orta olan biznes növlәrinә
bazarın cәlbediciliyi aşağı, müәssisәnin bazar mövqeyi yüksәk olan biznes növlәrinә
bazrın cәlbediciliyi orta, müәssisәnin bazar mövqeyi aşağı olan biznes növlәrinә•

bazarın cәlbediciliyi yüksәk, müәssisәnin bazar mövqeyi aşağı olan biznes növlәrinә
hәm bazarın cәlbediciliyi, hәm dә müәssisәnin bazar mövqeyi yüksәk olan biznes növlәrinә•
bazarın cәlbediciliyi orta, müәssisәnin bazar mövqeyi yüksәk olan biznes növlәrinә
hәm bazarın cәlbediciliyi, hәm dә müәssisәnin bazar mövqeyi orta olan biznes növlәrinә
hәm bazarın cәlbediciliyi, hәm dә müәssisәnin bazar mövqeyi aşağı olan biznes növlәrinә

Sağmal inәklәr
Dәcәl uşaqlar
Qapan itlәr•
Problemli uşaqlar
Uldizlar

Sağmal inәklәr
Vәhşi pşiklәr
Qapan itlәr
Problemli uşaqlar•
Uldizlar

Sağmal inәklәr•
Dәcәl uşaqlar
Qapan itlәr
Problemli uşaqlar
Uldizlar

hәm bazarın cәlbediciliyi, hәm dә müәssisәnin bazar mövqeyi aşağı olan biznes növlәrinә•
bazarın cәlbediciliyi orta, müәssisәnin bazar mövqeyi aşağı olan biznes növlәrinә
bazarın cәlbediciliyi yüksәk, müәssisәnin bazar mövqeyi aşağı olan biznes növlәrinә
hәm bazarın cәlbediciliyi, hәm dә müәssisәnin bazar mövqeyi orta olan biznes növlәrinә
bazarın cәlbediciliyi orta, müәssisәnin bazar mövqeyi aşağı olan biznes növlәrinә
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General Elektrik vә McKsiney and Company konsaltinq firmasının müәssisәnin bazar
mövqeyi/bazarın cәlbediciliyi matrisindә bu biznes növünә münasibәtәdә himayә edilmә strategiyası
tәtbiq edilir:

General Elektrik vә McKsiney and Company konsaltinq firmasının müәssisәnin bazar
mövqeyi/bazarın cәlbediciliyi matrisindә bazarın cәlbediciliyi aşağı, müәssisәnin bazar mövqeyi orta
olan biznes növlәrinә münasibәtәdә bu strategiyadan istifadә olunur:

Boston Consultinq Grup un hazırladığı matrisdә biznes portfelin tәhlili bu göstәricilәrә görә
hәyata keçirilir:

İctimaiyyәtlә әlaqә:

Aşağıdakı vәzifәlәrdәn hansı ictimaiyәtlә әlaqәyә aid deyildir?

bazarın cәlbediciliyi aşağı, müәssisәnin bazar mövqeyi orta olan biznes növlәrinә
bazarın cәlbediciliyi orta, müәssisәnin bazar mövqeyi yüksәk olan biznes növlәrinә
bazarın cәlbediciliyi yüksәk, müәssisәnin bazar mövqeyi orta olan biznes növlәrinә
bazarın cәlbediciliyi yüksәk, müәssisәnin bazar mövqeyi aşağı olan biznes növlәrinә•
bazarın cәlbediciliyi orta, müәssisәnin bazar mövqeyi aşağı olan biznes növlәrinә

hәm bazarın cәlbediciliyi, hәm dә müәssisәnin bazar mövqeyi aşağı olan biznes növlәrinә
bazarın cәlbediciliyi orta, müәssisәnin bazar mövqeyi yüksәk olan biznes növlәrinә
bazarın cәlbediciliyi yüksәk, müәssisәnin bazar mövqeyi yüksәk olan biznes növlәrinә
bazarın cәlbediciliyi yüksәk, müәssisәnin bazar mövqeyi orta olan biznes növlәrinә
hәm bazarın cәlbediciliyi, müәssisәnin bazar mövqeyi orta olan biznes növlәrinә•

möhkәmlәndirmә strategiyasından
biçim strategiyasından
artım strategiyasından
investisiyadan imtina strategiyasından•
himayә etmә strategiyasından

bazarın cәlbediciliyi vә müәssisәnin bazar mövqeyi göstәricilәrinә
bazarın cәlbediciliyi vә bazar payı göstәricilәrinә
bazarın cәlbediciliyi vә müәssisәnin bazar mövqeyi göstәricilәrinә
bazarın artım tempi vә müәssisәnin bazar mövqeyi göstәricilәrinә
bazarın artım tempi vә bazar payı göstәricilәrinә•

müәssisә ilә dövlәt orqanları arasında qarşılıqlı anlaşmanın yaradılmasına vә onların saxlanmasına yönәldilәn
uzunmüddәtli tәdbirlәr kompleksidir
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

arzuolunmaz, yanlış mәlumatların aradan qaldırılması
firmaya müsbәt münasibәtlәrin formalaşdırılması
tәşkilatlarla, istehlakçı qrupları ilә әlaqәlәr yaradılması
xoşәgәlmәz şaiyәlәrin qarşısının alınması
mәsulların keyfiyyәtinin yaxşılaşdırılması•
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Bu mәhsullar bazarında kommunikasiyanın şәxsi satış formasından istifadә edilmәsi daha
mәqsәdәuyğundur:

Qlobal amillәrin tәsiri zәif, lokal amillәrin tәsiri güclü olduğu halda beynәlxalq bazarlarda bu
strategiyadan istifadә edilmәsi daha mәqsәdә uyğundur:

Vasitәçilәrin hәvәslәndirilmәsinin mәqsәdi:

Satış heyәtinin hәvәslәndirilmәsinin mәqsәdi:

Satışın hәvәslәndirilmәsi planının işlәnib hazırlanması bu mәrhәlәlәrdәn keçir:

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

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

mәhsulun mövqeylәşdirilmәsi vә tәbliğini hәyata keçirmәklә satışın hәcminin artırıl¬masının tәmin
edilmәsidir
mәhsulun bazar mövqeyinin möhkәmlәndirmәk vә güclәndirilmәklә satışın hәc¬mi¬nin artırılmasının tәmin
edilmәsidir
müxtәlif hәvәslәndirmә tәdbirlәri hәyata keçirmәklә vә ya müxtәlif mükafatlar tәklif etmәklә istehlakın
hәcminin artırılmasının tәmin edilmәsidir

•
müxtәlif hәvәslәndirmә tәdbirlәri hәyata keçirmәklә müәssisәnin mәhsullarının daima satışda olmasının, bu
mәhsulların satış әrazilәrinin vә istehlakçılarının geniş¬lәndirilmәsinin tәmin edilmәsidir
daha yüksәk satәş vә xidmәt göstәricilәrinә nail olmaqla satışın hәcminin artırıl¬ma¬sı¬nın tәmin edilmәsidir

mәhsulun mövqeylәşdirilmәsi vә tәbliğini hәyata keçirmәklә satışın hәcminin artırıl¬ma¬sı¬nın tәmin
edilmәsidir
mәhsulun bazar mövqeyinin möhkәmlәndirmәk vә güclәndirilmәklә satışın hәc¬mi¬nin artırılmasının tәmin
edilmәsidir
müxtәlif hәvәslәndirmә tәdbirlәri hәyata keçirmәklә vә ya müxtәlif mükafatlar tәklif etmәklә istehlakın
hәcminin artırılmasının tәmin edilmәsidir
müxtәlif hәvәslәndirmә tәdbirlәri hәyata keçirmәklә müәssisәnin mәhsullarının daima satışda olmasının, bu
mәhsulların satış әrazilәrinin vә istehlakçılarının geniş¬lәndirilmәsinin tәmin edilmәsidir
daha yüksәk satış vә xidmәt göstәricilәrinә nail olmaqla satışın hәcminin artırıl¬ma¬sı¬nın tәmin edilmәsidir•

mәqsәd bazarının seçilmәsi; hәmin bazarın müasir vәziyyәtinin icmalı; satış planı¬nın tәrtib edilmәsi; bu
proqram çәrçivәsindә satışın hәvәslәndirilmәsi proqramlarının hazırlanması; satışın hәvәs¬lәndirilmәsi
proqramlarının realizasiyası vә hәvәslәn¬dir¬mәnin nәticәsinin qiymәtlәn¬di¬rilmәsi
mәsәlәnin qoyuluşu; hәvәslәndirmә subyektlәrinin müәyyәnlәşdirilmәsi; hәvәs¬lәn¬dir¬mә metodlarının
seçilmәsi; hәvәslәndirmә proqramlarının hazırlanması; hәvәslәndirmә proqramlarının realizasiyası vә
hәvәslәndirmәnin nәticәsinin qiymәtlәn¬di¬rilmәsi

•
satışın planlaşdırılması; onun tәmin edilmәsi proqramının hazırlanması; bu proqram çәrçivәsindә satışın
hәvәslәndirilmәsi proqramlarının hazırlanması; satışın hәvәs¬lәndirilmәsi proqramlarının realizasiyası vә
hәvәslәndirmәnin nәticәsinin qiymәtlәn¬di¬rilmәsi
bazarın müasir vәziyyәtinin icmalı; satış planının tәrtib edilmәsi; bu proqram çәrçivәsindә satışın
hәvәslәndirilmәsi proqramlarının hazırlanması; satışın hәvәs¬lәndirilmәsi proqramlarının realizasiyası vә
hәvәslәndirmәnin nәticәsinin qiymәtlәn¬di¬rilmәsi
mәqsәd bazarının seçilmәsi; bu bazarlar üçün satışın hәvәslәndirilmәsi proqram¬la¬rının hazırlanması; satışın
hәvәs¬lәndirilmәsi proqramlarının realizasiyası vә hәvәslәndirmәnin nәticәsinin qiymәtlәn¬di¬rilmәsi
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Bu amillәr beynәlxalq bazarlarda lokallaşdırılmış reklam kampaniyalarının tәşki¬li¬ni zәruri
edir:

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

Satışın hәvәslәndirilmәsindәn fәrqli olaraq reklam:

Reklam büdcәsinin tәrtib edilmәsindә hansı metodlardan istifadә edilir

Reklam mәtnlәrindә istehlakçının diqqәti

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

müxtәlif ölkәlәrin istehlakçılarının adәtәnәnәlәrnin eyni olması
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

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

yalnız istehlak vasitәlәri bazarında hәyata keçirilir
tәlәbatın hәcminin artırılmasına yönәldilir
istehlakın hәcminin artırılmasına yönәldilir
pulsuz hәyata keçirilir
müәyyәn haqq ödәnilmәklә hәyata keçirilir•

«mövcud vәsaitlәrә görә» hesablama; satış mәblәğinә nisbәtәn hesablama rәqabәt bәrabәrliyi; xәrclәrdә
liderlik hesablama metodundan
«mövcud vәsaitlәrә görә» hesablama; satış mәblәğinә nisbәtәn hesablama metodundan•
xәrclәrdә liderlik; satış mәblәğinә nisbәtәn hesablama; rәqabәt bәrabәrliyi mәqsәd vә vәzifәlәrә әsaslanan
hesablama metodundan
«mövcud vәsaitlәrә görә» hesablama; xәrclәrdә liderlik; rәqabәt bәrabәrliyi mәqsәd vә vәzifәlәrә әsaslanan
hesablama metodundan
«mövcud vәsaitlәrә görә» hesablama; satış mәblәğinә nisbәtәn hesablama; xәrclәrdә liderlik; mәqsәd vә
vәzifәlәrә әsaslanan hesablama metodundan

mәhsulların nәqledilmә vә saxlanma texnologiyasına yönәldilir
mәhsulun bazar mövqeyinә yönәldilir
mәqsәd bazarlarının seçilmәsinә yönәldilir
mәhsulun hazırlanması texnologiyasına yönәldilir
mәhsulun istehlak xüsusiyyәtlәrinә yönәldilir•

65000 AZN
57 400 AZN
60 000 AZN
63 600 AZN•
64 000 AZN
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Marketinq tәdqiqatlarının aparılması üçün müxtәlif әdәbiyyatlardan informasiya toplanması bu
tәdqiqat tipinә aiddir:

Marketinq tәdqiqatlarının aparılması üçün sorğu metodu ilә informasiya toplanması bu tәdqiqat
tipinә aiddir:

Bazar tәdqiqinin bu növünә müxtәlif statistik әdәbiyyatların vә mәlumat kitabçalarının
öyrәnilmәsi aiddir:

Marketinq informasiya sisteminin fәaliyyәt göstәrmәsi üçün nәlәr edilmәlidir:

Marketinq informasiya sisteminin fәaliyyәti üçün resurs qismindә lazımdır:

Modellәr bankının tәyinatı:

Marketinq informasiya sisteminin fәaliyyәtinin nәticәsi:

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

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

kәşfiyyat tәdqiqatlarına
kabinet tәdqiqatlarına•
әrazi tәdqiqatlarına
kauzal tәdqiqatlarına
elmi tәdqiqatlarına

müәssisәnin mәqsәdlәri dәqiqlәşdirilmәlidir
informasiyanın yığılması, işlәnmәsi, tәhlili, sistemlәşdirilmәsi vә saxlanması•
müәssisәnin idarәedilmәsi üçün qәrarların qәbulu
marketinqin idarәedilmәsi üçün qәrarların qәbulu
müәssisәnin marketinq aktivlәri qiymәtlәndirilmәlidir

mәhsul çeşidi siyasәti
informasiyaların yığılması vә işlәnmәsi vәrdişlәrinә malik ixtisaslı heyәt•
mәqsәdlәrin iyerarxiyası
strategiyaların әlaqәlәndirilmәsi
müәssisәnin maliyyә potensialı

mәhsulun konsepsiyasının hazırlanması üçün
qarşılıqlı asılılığın aşkar edilmәsi üçün•
informasiyanın gerçәkliyinin yoxlanması üçün
kommunikasiyanın tәşkili üçün
fәrdi satışın tәşkili üçün

müәssisәnin missiyası
müәssisәnin marketinq mühitinin vәziyyәti barәdә mәlumatlar bazası vә marketinq tәdqiqatı hesabatları•
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Mağazaya gәlәnlәr arasında alış edәnlәrin faizini müәyyәnlәşdirmәk lazımdır. Bu zaman
informasiyanın toplanmasının bu metodundan istifadә etmәk mәqsәdәuyğundur:

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:

Marketinqә dair informasiyanın toplanmasında istifadә edilmir:

Dövrü mәtbuatın öyrәnilmәsi marketinq tәdqiqatlarının bu növünә aiddir:

Sorğular vә müşahidә marketinq tәdqiqatlarının bu növünә aiddir:

Marketinq informasiya sisteminin formalaşdırılmasında mәqsәd:

ilkin vә tәkrar informasiya mәnbәlәri
modellәr vә metodlar bankı
planlaşdırma sistemi

istehlakçı paneli
müşahidә•
Delfi
eksperiment
fokusqrup

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

informasiyanın iqtisadi tәhlil metodu•
müşahidә vә sorğu metodları
eksperment vә fokusqrup metodları
imitasiya metodu
Delfi vә fokusqrup metodları

marketinq tәdqiqatlarına aid deyildir
vaxtaşırı aparılan marketinq tәdqiqatlarına
daima aparılan marketinq tәdqiqatlarına
kabinet tәdqiqatlarına•
kabinetdәn kәnar tәdqiqatlara

marketinq tәdqiqatlarına aid deyildir
vaxtaşırı aparılan marketinq tәdqiqatlarına
daima aparılan marketinq tәdqiqatlarına
kabinet tәdqiqatlarına
kabinetdәn kәnar tәdqiqatlara•

marketinq qәrarlarının qәbul edilmәsi üçün zәruri informasiya bazarsının yaradılması
müәssisәnin fәaliyyәtinin qiymәtlәndirilmәsi vә ona nәzarәtin hәyta keçirilmәsi
marketinq fәaliyyәtinә dair informasiyanın obyektivliyinin qiymәtlәndi¬ril¬mәsi
marketinq konsepsiyasının vә onun funksiyalarının realizasiyası
marketinq üzrә menecerlәrin informasiya ilә tәmin olunması•
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Marketinqin informasiya sisteminin effektli fәaliyyәti üçün aşağıdakıların olması zәruridir:

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

Marketinq informasiya sisteminin digәr informasiya mәnbәlәrindәn fәrqi budur:

İnformasiyanın informatorla şәxsi әlaqә yaratmaqla toplanması informasiyanın toplanmasının bu
metoduna aiddir:

İnformatorla şәxsi әlaqә yaratmadan toplanan informasiya informasiyanın toplanmasının bu
metoduna aiddir:

Müәssisәnin marketinq xidmәtinin әmәkdaşları hәmin müәssisәnin mәhsulunu daha intensiv alan
orta alıcının profilini almaq istәyir. Bu, hansı tәdqiqat tipinә aiddir:

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:

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

qruplaşdırmadan
sistemli tәhlildәn
kompleks tәhlilindәn
reqressiya tәhlilindәn•
variasiya tәhlilindәn

müәssisәdәn kәnar informasiyaya әsaslanması
әlyetәrli olması
ucuz başa gәlmәsi
müәssisәnin mütәxәssislәri tәrәfindәn formalaşdırılması
strukturlaşdırılmış olması•

sorğu metoduna•
Delfi metoduna
istehlakçı paneli metoduna
imitasiya metoduna
müşahidә metoduna

sorğu metoduna
delfi metoduna
istehlakçı paneli metoduna
imitasiya metoduna
müşahidә metoduna•

intuitiv öncәgörmәlәrlә bağlı tәdqiqatlara
kauzal tәdqiqatlara
tәsviri tәdqiqatlara•
kәşfiyyat tәdqiqatlarına
gözlәnilmәz dәyişikliklәrlә bağlı tәdqiqatlara
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Müәssisәnin marketinq xidmәtinin әmәkdaşları mәhsula әsaslandırılmış qiymәt
müәyyәnlәşdirmәkdәn ötrü bazarın rәqabәt strukturunu öyrәnirlәr. Bu:

Müәssisәnin marketinq xidmәtinin әmәkdaşları mәhsulun qabının dәyişdirilmәsinin satışın
hәcminin nә qәdәr artıracağını öyrәnirlәr. Bu:

İnsanların hәyat tәrzindә baş verәn dәyişikliklәrin öyrәnilmәsi bu tәdqiqat tipinә aiddir:

Marketinq tәdqiqatlarının nәticәlәrinә dair hesabatda әks olunmalıdır:

Müәssisәnin mikromühitinin tәdqiqinә sistemli yanaşmanın xarakterik cәhәti:

Marketinq tәdqiqatlarından seçmә metodunun tәtbiqini şәrtlәndirәn sәbәb:

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

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

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

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

informasiyanın toplanması metodları•
marketinq konsepsiyasının mәzmunu
marketinqә aid anlayışlar
marketinq konsepsiyasının nәzәri әsasları
marketinq fәaliyyәtinә nәzarәt metodları

müәssisәni mikromühitdәn ayrılması tәrkib elementi kimi nәzәrdәn keçirmәkdir
mikromühiti formalaşdıran elementlәrin kompleks tәdqiqidir
mikromühiti formalaşdıran elementlәrin qarşılıqlı әlaqәlәrinin aşkarlanmasından vә öyrәnilmәsidir•
mikromühitin makromühitlә birgә tәdqiq etmәkdir
mikromühiti formalaşdıran elementlәri mәntiqi ardıcıllıqla öyrәnmәkdir

tәdqiqatın müntәzәmliliyinin tәmin olunması
tәdqiqatın kompleksliliyi tәmin olunması
tәdqiqatın sistemliliyinin tәmin olunması
pul vәsaitlәrinә vә vaxta qәnaәt olunması•
tәdqiqatın tamlığının tәmin olunması
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Bu amil marketinq informasiyaların xüsusiyyәtini әks etdirir:

Rәqiblәrin tәqiqi prosesindә tәhlil edilir:

Marketinq tәdqiqatlarının aparılmasının zәrurililiyi bu amillә әlaqәdardır:

Satıcılar bazarında

Eksperiment yolu toplanan informasiya bu informasiya tipinә aiddir:

Müşahidә yolu toplanan informasiya bu informasiya tipinә aiddir:

Sorğuların aparılması yolu toplanan informasiya bu informasiya tipinә aiddir:

informasiyanın obyektiv olması•
tәkrar informasiya olması
ilkin informasiya olması
xarici informasiya olması
müәssisәdaxili informasiya olması

marketinqin makromühiti mühiti
bazarın mәhsul strukturu
mәhsulun qiymәtinin elastikliyi
strategiyaları•
bazarın firma strukturu

bazarda rәqiblәrin mövcudluğu
ölkә iqisadiyyatının inkişafı
qeyri müәyyәnlik sәviyyәsinin azaldılması•
marketinq konsepsiyasının tәtbiqi
müәssisәnin fәaliyyәtinin planlaşdırılması

tәklif vә tәlәbin hәcmi qeyri stabildir
tәklifin hәcmi tәlәbin hәcminә bәrabәrdir
tәklifin hәcmi tәlәbin hәcmindәn çoxdur
tәklifin hәcmi tәlәbin hәcmindәn azdır•
tәklif vә tәlәbin hәcmi stabildir

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

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

sindikativ informasiya tipinә
müәssisәdaxili informasiya tipinә
tәkrar informasiya tipinә
nüfuzlu şәxslәrlә söhbәtlәr әsasında toplanan informasiya tipinә
ilkin informasiya tipinә•
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İlkin informasiya:

Tәkrar informasiya:

Kauzal tәdqiqatlarda:

Tәsviri tәdqiqtlarda

Kәşfiyyat tәdqiqtlarında

Marketinq tәdqiqatları:

Alıcılar bazarında bu müәssisәlәrin rәqabәti mövcudur

müşahidәlәrin aparılması yolu ilә toplanan informasiyadır•
әdәbiyyatın öyrәnilmәsi yolu ilә toplanan informasiyadır
keyslәrin öyrәnilmәsi yolu ilә toplanan informasiyadır
statistik mәnbәlәrdәn әldә olunan informasiyadır
müәssisәnin hesabatlarından toplanan informasiyadır

statistik mәnbәlәrdәn әldә olunan informasiyadır•
sorğular yolu ilә toplanan informasiyadır
müşahidә yolu ilә toplanan informasiyadır
müsahibә yolu ilә toplanan informasiyadır
Delfi metodu ilә toplanan informasiyadır

problemin hәllinә dair qәrar qәbul edilir vә tövsiyyәlәr hazırlanır
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
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
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•

mövcud informasiyanın toplanması vә tәhlili, marketinq informasiya sisteminin yaradılması prosesidir
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 tәhlilinә әsaslanmaqla mәhsulların satınalınmasına dair idarәetmә
qәrarların qәbulu prosesidir
marketinq informasiya sisteminin yaradılması prosesidir

yalnız alıcı müәssisәlәrin
yalnız dövlәt müәssisәlәrinin
yalnız inhisarçı müәssisәlәrin
yalnız özәl müәssisәlәrin

•
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Satıclar bazarında bu müәssisәlәrin rәqabәti mövcudur

Alıcılar bazarında

Verilәnlәrdәn hansı makro mühitinin sosial амillәrinә aiddir

Verilәnlәrdәn hansı makro mühitinin sosial амillәrinә aiddir

Verilәnlәrdәn hansı makro mühitinin sosial амillәrinә aiddir

Verilәnlәrdәn hansı makro mühitinin sosial амillәrinә aiddir

Verilәnlәrdәn hansı makro mühitinin demoqrafik амillәrinә aiddir

yalnız satıcı müәssisәlәrin•

yalnız alıcı müәssisәlәrin•
yalnız dövlәt müәssisәlәrinin
yalnız inhisarçı müәssisәlәrin
yalnız özәl müәssisәlәrin
yalnız satıcı müәssisәlәrin

tәklif vә tәlәbin hәcmi qeyri stabildir
tәklifin hәcmi tәlәbin hәcminә bәrabәrdir
tәklifin hәcmi tәlәbin hәcmindәn çoxdur•
tәklifin hәcmi tәlәbin hәcmindәn azdır
tәklif vә tәlәbin hәcmi stabildir

vаlyutа мәhdudiyyәtlәri
ölкәnin iqtisаdi inкişаf tемпi
ölкәnin tәsәrrüfаt tiпi
istеh¬lак¬çılаrın hüquqlаrının мüdаfiәsi qаydаlаrı
gәlirlәrin sәviyyәsi•

ailә büdcәsinin bölüşdürülmәsi•
inflyаsiyа sәviyyәsi
әhаlinin tәbii аrtıмı
ölкәnin tәsәrrüfаt tiпi
ölкә iqtisаdiyyаtınа invеstisiyа qоyuluşu

кrеdit аlма iмкаnı
üмuмi dахili мәhsulun hәcмi
sosial siniflәr•
мilli gәlirin hәcмi
qiyмәtin sәviyyәsi

әhаlinin tәbii аrtıмı
referent qruplar•
qiyмәtin sәviyyәsi
кrеdit аlма iмкаnı
üмuмi dахili мәhsulun hәcмi

мilli gәlirin hәcмi
ölкәnin tәsәrrüfаt tiпi
üмuмi dахili мәhsulun hәcмi
аdам bаşınа üмuмi мәhsul

•
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Verilәnlәrdәn hansı makro mühitinin demoqrafik аmillәrinә aiddir

Verilәnlәrdәn hansı mikromühitin müәssisәdәnkәnar amillәrindә nәzәrә alınmır

Verilәnlәrdәn hansı marketinqin müәssisәdәnkәnar mikromühitinә daxil deyil

Verilәnlәrdәn hansı marketinqin müәssisәdәnkәnar mikromühitinә daxil deyil

Мәhsulgöndәrәnlәr

Verilәnlәrdәn hansı makro mühitinin iqtisаdi амillәrinә aiddir

Verilәnlәrdәn hansı makro mühitinin sosial амillәrinә aiddir

әhalinin tәbii artımı•

ailәlәrin sayı•
siyаsi stаbilliк
vаlyutа mәhdudiyyәtlәri
хаric¬dәn mәhsul аlın¬mаsınа münаsibәt
dövlәt аpаrаtı

коntакt аuditоriyаsı
vasitәçılәr
mәhsulgöndәrәn müәssisәlәr
istehlakçılar•
mаrкеtinq vаsitәçilәri

әhаlinin мiqrаsiyаsı
mәhsul,qiymәt
bölüşdürmә,satış
ölкәnin tәsәrrüfаt tiпi
müştәrilәr•

ticаrәt vаsitәçilәri
müştәrilәr
tехnоlоji tәrәqqi•
kontakt auditoriyası
oliqопоliк rәqаbәt

müәssisәnin мәhsullаrının fiziкi yеrdәyişмәsini hәyаtа кеçirәn tәşкilаtlаrdır
istеhsаlçı мüәssisәni zәruri маtеriаl rеsurslаrı ilә tәмin еdәn hüquqi vә fiziкi şәхslәrdir•
мüәssisәnin мәhsullаrının bölüşdürülмәsini vә sаtı¬şını tәşkil edәn hüquqi vә fiziкi şәхslәrdir
мüәssisәnin мәhsullаrının irәlilәdilмәsini tәмin еdәn hüquqi vә fiziкi şәхslәrdir
мüәssisәni маliyyәкrеdit rеsurslаrı ilә tәмin еdәn hüquqi vә fiziкi şәхslәrdir

gәlirlәrin sәviyyәsi
üмuмi tәhsil sәviyyәsi
istеhlакçının stаtusu vә rоlu
rеfеrеnt qruпlаr
işsizlik sәviyyәsi•

inflyаsiyа sәviyyәsi
әhalinin gәlirlәrinin sәiyyәsi•
әhаlinin tәbii аrtıмı
ölкәnin tәsәrrüfаt tiпi
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Daimi tәlәb olduğu zaman:

Mәqsәd bazarına daxil olarkәn kütlәvi (tam) әhatә etmә strategiyasından istifadә etmәk
mәqsәdәuyğun deyil, әgәr:

Hәddәn artıq tәlәb zamanı marketinqin vәzifәsi nәdir:

әgәr alıcı mәhsula qarşı laqeyddirsә, tәlәb:

әgәr alıcı mәhsulu almamaq üçün әlavә xәrclәr çәkmәyә hazırdırsa, tәlәb:

әgәr alıcı, mütәmadi olaraq mәhsulu alırsa vә alış zamanı müqayisәyә az xәrc çәkirsә, tәlәb:

әgәr alıcı mәhsulun alınması zamanı uzaq mәsafә qәt etmәyә hazırdırsa tәlәb:

ölкә iqtisаdiyyаtınа invеstisiyа qоyuluşu

Alıcı mәhsulun alınması zamanı mәnfi cәhәtlәr barәdә xәbәrdarlıq edilir
Alıcı mәhsulun alınması zamanı uzaq mәsafә qәt etmәyә hazırdır
Alıcı mütәmadi olaraq mәhsulu alır vә alış zamanı müqayisәyә az xәrc çәkir•
Alıcı mәhsula qarşı laqeyddir
Alıcı mәhsulu almamaq üçün әlavә xәrclәr çәkmәyә hazırdır

firma bazarda olan bütün tәlәbatları ödәyә bilәrsә
firma mәhsul differensiasiyası strategiyasını reallaşdırırsa
bütün bazar mәqsәd bazarı kimi götürülürsә
alıcıların tәlәbatında müxtәliflik yüksәkdirsә•
alıcıların tәlәbatları eynidirsә (oxşardırsa)

mәhsulun qiymәtini aşağı salmalıdırlar
tәlәbin paylanması zamanı tәrәddüdlәrin yumşaldılması
servis xidmәtlәrinin azaldılması•
tәlәbi sәmәrәli ödәyәn mәhsulların yaradılması
servis xidmәtlәri artırılmalıdır

Mәnfi tәlәbdir
Xüsusi tәlәbdir
Passiv tәlәbdir•
Qeyrirasional tәlәbdir
Daimi tәlәbdir

Mәnfi tәlәbdir•
Xüsusi tәlәbdir
Passiv tәlәbdir
Qeyrirasional tәlәbdir
Daimi tәlәbdir

Mәnfi tәlәbdir
Xüsusi tәlәbdir
Passiv tәlәbdir
Qeyrirasional tәlәbdir
Daimi tәlәbdir•

Mәnfi tәlәbdir
Xüsusi tәlәbdir•
Passiv tәlәbdir
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әgәr alıcı, mәhsulun alınması zamanı mәnfi cәhәtlәr barәdә xәbәrdarlıq edilirsә, tәlәb:

Xüsusi tәlәb olduğu zaman:

Qeyrisabit tәlәb zamanı marketinqin vәzifәsi nәdir:

Gizli tәlәb zamanı marketinqin vәzifәsi nәdir:

Satış sәylәrinin güclәndirilımәsini әsas hesab edәn konsespiya:

İstehsalın tәkmillәşdirilmәsini әsas hesab edәn konsespiya:

Mәhsulun tәkmillәşdirilmәsini әsas hesab edәn konsespiya:

Qeyrirasional tәlәbdir
Daimi tәlәbdir

Mәnfi tәlәbdir
Xüsusi tәlәbdir
Passiv tәlәbdir
Qeyrirasional tәlәbdir•
Daimi tәlәbdir

Alıcı mәhsulun alınması zamanı mәnfi cәhәtlәr barәdә xәbәrdarlıq edilir
Alıcı mәhsulun alınması zamanı uzaq mәsafә qәt etmәyә hazırdır•
Alıcı mütәmadi olaraq mәhsulu alır vә alış zamanı müqayisәyә az xәrc çәkir
Alıcı mәhsula qarşı laqeyddir
Alıcı mәhsulu almamaq üçün әlavә xәrclәr çәkmәyә hazırdır

mәhsulun qiymәtini aşağı salmalıdırlar
tәlәbin paylanması zamanı tәrәddüdlәrin yumşaldılması•
servis xidmәtlәrinin azaldılması
tәlәbi sәmәrәli ödәyәn mәhsulların yaradılması
tәlәbi azaltmalıdır

mәhsulun qiymәtini aşağı salmalıdırlar
tәlәbin paylanması zamanı tәrәddüdlәrin yumşaldılması
servis xidmәtlәrinin azaldılması
tәlәbi sәmәrәli ödәyәn mәhsulların yaradılması•
tәlәbi azaltmalıdır

Satış konsepsiyasıdır•
Fәrdi marketinq konsespiyasıdır
Sosial etik marketinq konsespiyası
Marketinq konsespiyasıdır
Modernlәşdirmә konsepsiyasıdır

Satış konsepsiyasıdır•
Fәrdi marketinq konsespiyasıdır
Sosial etik marketinq konsespiyası
Marketinq konsespiyasıdır
Modernlәşdirmә konsepsiyasıdır

Satış konsepsiyasıdır•
Fәrdi marketinq konsespiyasıdır
Sosial etik marketinq konsespiyası
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Tәlәbatın hansı halında müәssisәnin reklamdan istifadә etmәsi effektli deyildir:

Tәlәbatın hansı formasında remarketinqin tәtbiqi mәqsәdәuyğundur

Nә zaman sinxromarketinqin tәtbiqi mәqsәdәuyğundur

İinsаnın sаğlамlığınа vә әtrаf мühitә мәnfi tәsir göstәrәn мәhsullаrın istеhsаlı vә sаtışı zамаnı
tәtbiq еdilir

Tәlәbatın bu halında konversiya marketinqindәn istifadә olunur

Tәlәbatın bu halında demarketinq tәtbiq edilir

Marketinq baxımından bazarın tәsniflәşdirilmәsi hansıdır?

Marketinq konsespiyasıdır
Modernlәşdirmә konsepsiyasıdır

çoxalan tәlәbatda
neqativ tәlәbatda
azlan tәlәbatda
mövsümü tәlәbatda
hәddәn artıq tәlәbatda•

müxtәlif sәbәblәrdәn tәlәbatın tәrәddüd etdiyi halda
neqativ tәlәbat
azalan tәlәbat•
irrosional tәlәbat
hәddәn artıq tәlәbat

tәlәbatın hәcmi stabil olduqda
tәlәbatın hәcmi tәrәddüd etdikdә•
tәlәbаtın аşаğı düşмәyә bаşlаdığı hаldа
istеhlакçılаr мüәssisәnin мәhsulunа маrаq göstәrмәdiyi hаldа
tәlәbаtın hәcмi tәкlifin hәcмindәn çох оlduğu halda

inкişаf еdәn маrкеtinq
diffеrеnsiаllаşdırılмamış marketinq
әks tәsirli marketinq•
kоnvеrsiyа маrкеtinqi
hәvәslәndirici маrкеtinq

tәlәbat azalmağa doğru meyl etdikdә
tәlәbat neqativ olduqda•
tәlәbat qeyri stabil oluqda
tәlәbatın hәcmi yüksәk olduqda
tәlәbat aşağı olduqda

tәlәbat tәrәddüd etdikdә
tәlәbat yüksәk olduqda
tәlәbat azalmağa doğru meyl etdikdә
tәlәbat qeyri stabil oduqda
tәlәbatın hәcmi tәklifin hәcmindәn çox olduqda•

әmәk bazarı, istehlak mәshulları bazarı
İstehlak bazarı, investisiya bazarı, әmәk bazarı



30.12.2015

98/110

623

624

625

626

627

628

629

Aşağıdakılardan hansı marketoloqun vәzifәsinә aid deyil?

Aşağıdakılardan hansı marketoloqun vәzifәsinә aid deyil?

Beynәlxalq bazarlara çıxmanın bu formasında risk sәviyәsi digәrlәrinә nisbәtәn daha yüksәkdir:

Beynәlxalq bazarlara çıxmanın bu forması müştәrәk sahibkarlıq fәaliyyәtnә aiddir:

Beynәlxalq bazarlara çıxmanın bu forması müştәrәk sahibkarlıq fәaliyyәtnә aiddir:

Beynәlxalq bazarlara çıxmanın bu formasında istehsakçının satış kanalına nәzarәti digәrlәrinә
nisbәtәn daha güclüdür:

Beynәlxalq bazarlara çıxmanın bu formasında risk sәviyәsi digәrlәrinә nisbәtәn daha aşağıdır:

Әmәk bazarı, istehlak bazarı
Istehsaltexniki tәyinatlı mәhsullar bazarı, istehlak mәhsulları bazarı•
İnvestisya bazarı, kommersiya bazarı

satışın sәmәrәliliyinin artırılması
әmәk haqqının ödәnilmәsi•
tәlәbi idarә etmәklә mәnfәәt әldә etmәk yollarının müәyyәnlәşdirmәk
bazarın formalaşdırılması vә qorunması
satışın asanlaşdırması

satışın sәmәrәliliyinin artırılması
büdcәyә olan borcun hesablanması•
tәlәbi idarә etmәklә mәnfәәt әldә etmәk yollarının müәyyәnlәşdirmәk
bazarın formalaşdırılması vә qorunması
satışın asanlaşdırması

xaricdә özәl müәssisәdә•
ixracatda
lisenziyalaşdırmada
müqavlә üzrı idarәetmәdә
müştәrәk müәssisәdә

xarici distribütorlar
idxalixrac kompaniyası
ixrac kompaniyası
lisensiyalaşdırma•
törәmә kommersiya kompaniyası

yerli agentlәr
idxalixrac kompaniyası
ixrac kompaniyası
müqavlә üzrә idarәetmә•
xarici nümayәndәlik

xaricdә özәl müәssisәdә•
ixracatda
lisenziyalaşdırmada
müqavlә üzrә idarәetmәdә
müştәrәk müәssisәdә

xaricdә özәl müәssisәdә

•



30.12.2015

99/110

630

631

632

633

634

635

Beynәlxalq bazarlara çıxmanın bu formasında istehsakçının satış kanalına nәzarәti digәrlәrinә
nisbәtәn daha zәifdir:

Rәqiblәrin güclü vә zәif tәrәflәrinin müәyyәnlәşdirilmәsi marketinqin idarә edilmәsinin bu
mәrhәlәsindә (istiqamәtindә) hәyata keçirilir:

Bazarın tәlәbatının ölçülmәsi vә proqnozlaşdırılması marketinqin idarә edilmәsinin bu
mәrhәlәsindә (istiqamәtindә) hәyata keçirilir:

Marketinq tәkliflәrinin differensiallaşdırılması marketinqin idarә edilmәsinin bu mәrhәlәsindә
(istiqamәtindә) hәyata keçirilir:

Marketinqsisteminin öyrәnilmәsinә bu yanaşmalar mövcuddur:

Marketinqә funksional yanaşmada ona:

ixracatda•
lisenziyalaşdırmada
müqavlә üzrә idarәetmәdә
müştәrәk müәssisәdә

xaricdә özәl müәssisәdә
lisenziyalaşdırmada
müqavlә üzrә idarәetmәdә
ixracatda•
müştәrәk müәssisәdә

marketinq proqramlarının vә qәrarlarının tәşkili, hәyata keçirilmәsi mәrhәlәsindә (istiqamәtindә)
mаркетингин идаря едилмясиnin tәhlil mәrhәlәsindә (istiqamәtindә)•
mәqsәd bazarlarının seçilmәsi mәrhәlәsindә (istiqamәtindә)
marketinq strategiyasının hazırlanması mәrhәlәsindә
yeni mәhsulun hazırlanması mәrhәlәsindә

marketinq proqramlarının vә qәrarlarının tәşkili, hәyata keçirilmәsi mәrhәlәsindә (istiqamәtindә)
mаркетингин идаря едилмясиnin tәhlil mәrhәlәsindә (istiqamәtindә)
mәqsәd bazarlarının seçilmәsi mәrhәlәsindә (istiqamәtindә)•
marketinq strategiyasının hazırlanması mәrhәlәsindә
yeni mәhsulun hazırlanması mәrhәlәsindә

marketinq proqramlarının vә qәrarlarının tәşkili, hәyata keçirilmәsi mәrhәlәsindә (istiqamәtindә)
mаркетингин идаря едилмясиnin tәhlil mәrhәlәsindә (istiqamәtindә)
mәqsәd bazarlarının seçilmәsi mәrhәlәsindә (istiqamәtindә)
marketinq strategiyasının hazırlanması mәrhәlәsindә•
yeni mәhsulun hazırlanması mәrhәlәsindә

funksional vә struktur yanaşma;•
sistemli vә kompleks yanaşma
kompleksli vә instutsional yanaşma;
sistemli vә instutsional yanaşma
sistemli vә funksional yanaşma;

marketinqin әtraf mühitinә dair informasiyanın toplanması, onların tәhlili, istehlakçıların tәlәbatının, alış
motivlәrini vә davranışının öyrәnilmәsi prosesi kimi baxılır;
marketinqin informasiya sisteminin yaradılması, marketinq tәdqiqatlarının aparılması vә marketinq
fәaliyyәtinin hәyata keçirilmәsi üzrә tövsiyyәlәrin hazırlanması kimi baxılır;
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Marketinqә struktur yanaşmada ona:

Marketinqin idarә edilmәsinin tәhlil mәrhәlәsindә (istiqamәtindә) bu işlәfr hәyata keçirilir:

Marketinqin idarә edilmәsinin mәqsәd bazarlarının seçilmәsi mәrhәlәsindә (istiqamәtindә) bu
işlәfr hәyata keçirilir:

Marketinqin idarә edilmәsinin marketinq strategiyasının hazırlanması mәrhәlәsindә
(istiqamәtindә) bu işlәfr hәyata keçirilir:

Marketinqin idarә edilmәsinin yeni mәhsulun hazırlanması mәrhәlәsindә (istiqamәtindә) bu işlәfr
hәyata keçirilir:

Marketinqin idarә edilmәsinin marketinq proqramlarının vә qәrarlarının tәşkili, hәyata
keçirilmәsi mәrhәlәsindә (istiqamәtindә) bu işlәfr hәyata keçirilir:

marketinqin әtraf mühitinә dair informasiyanın toplanması, onların tәhlili, istehlakçıların tәlәbatının, alış
motivlәrini vә davranışının öyrәnilmәsi prosesi kimi baxılır;
bu fәaliyyәtә rәhbәrliyi hәyata keçirәn mencerlәr vә ya mencer qrupuna verilmiş hüquq vә sәlahiyyәtlәrә aid
olan sәrәn¬cam vә vәzifәlәrin ayrıayrı iş¬çi¬lәr vә işçi qrupları arasında bölüş¬dü¬rülmәsi üzrә idarәetmә
vasitәsi kimi baxılır.
qarşıya qoyulan mәqsәdә çatmaq üçün yerinә yetirilәn tәdbirlәr kompleksi vә onların ardıcıllığı kimi baxılır;•

marketinqin әtraf mühitinә dair informasiyanın toplanması, onların tәhlili, istehlakçıların tәlәbatının, alış
motivlәrini vә davranışının öyrәnilmәsi prosesi kimi baxılır;
marketinqin informasiya sisteminin yaradılması, marketinq tәdqiqatlarının aparılması vә marketinq
fәaliyyәtinin hәyata keçirilmәsi üzrә tövsiyyәlәrin hazırlanması kimi baxılır;
marketinqin әtraf mühitinә dair informasiyanın toplanması, onların tәhlili, istehlakçıların tәlәbatının, alış
motivlәrini vә davranışının öyrәnilmәsi prosesi kimi baxılır;
marketinqin tәrkib hissәlәri vә elementlәri arasındakı qarşılıqlı әlaqәlәrin öyrәnilmәsi kimi baxılır;•
hәr hansı bir marketinq probleminin tәşkili vә onun hәyata keçirilmәsi üzrә fәaliyyәt kimi baxılır;

marketinqin tәşkili
rәqiblәrin güclü vә zәif tәrәflәrinin müәyyәnlәşdirilmәsi vә qiymәtlәndirilmәsi•
bazarın tәlәbatının ölçülmәsi vә proqnozlaşdırılması
marketinq tәkliflәrinin differensiallaşdırılması
yeni mәhsulun yaradılması ideyalarının generasiyası

marketinqin tәşkili
rәqiblәrin güclü vә zәif tәrәflәrinin müәyyәnlәşdirilmәsi vә qiymәtlәndirilmәsi
bazarın tәlәbatının ölçülmәsi vә proqnozlaşdırılması•
marketinq tәkliflәrinin differensiallaşdırılması
yeni mәhsulun yaradılması ideyalarının generasiyası

marketinqin tәşkili
rәqiblәrin güclü vә zәif tәrәflәrinin müәyyәnlәşdirilmәsi vә qiymәtlәndirilmәsi
bazarın tәlәbatının ölçülmәsi vә proqnozlaşdırılması
marketinq tәkliflәrinin differensiallaşdırılması•
yeni mәhsulun yaradılması ideyalarının generasiyası

marketinqin tәşkili
rәqiblәrin güclü vә zәif tәrәflәrinin müәyyәnlәşdirilmәsi vә qiymәtlәndirilmәsi
bazarın tәlәbatının ölçülmәsi vә proqnozlaşdırılması
marketinq tәkliflәrinin differensiallaşdırılması
yeni mәhsulun yaradılması ideyalarının generasiyası•

marketinqin tәşkili•
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Marketinq menecmentin vәzifәsi:

Müәssisәnin marketinq bölmәsinin (şöbәsinin) tәşkilindә әn çox tәtbiq edilәn idarәetmә
strukturu:

Mәhsul çeşidinin genişliyi

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:

Yaranmış fiziki vә ya sosial şәraitin mәhsulun funksional vә ya sosial faydalılığını artırması
nәticәsindә yaranan faydalılıq onun bu faydalı¬lı¬ğına aiddir:

Marketinq baxımından mәhsul:

•
rәqiblәrin güclü vә zәif tәrәflәrinin müәyyәnlәşdirilmәsi vә qiymәtlәndirilmәsi
bazarın tәlәbatının ölçülmәsi vә proqnozlaşdırılması
marketinq tәkliflәrinin differensiallaşdırılması
yeni mәhsulun yaradılması ideyalarının generasiyası

müәssisәnin xarici şirkәtlәrlә әlaqәsinin tәşkili vә xarici bazarlara mәhsul çıxarılmasının tәmin edilmәsidir;
müәssisәnin marketinq bölmәsinin idarәetmә strukturunun hazırlanması vә struktur vahidlәrinin vәzifәsini
müәyyәnlәşdirmәkdir
tәlәbin sәviyyәsinә tәsir etmәklә müәssisәnin qarşıya qoyduğu mәqsәdә (mәqsәdlәrә) nail olunmasının tәmin
edilmәsidir;

•
marketinq üzrә mütәxәssislәrin hazırlanması, seçilmәsi vә onların ixtisas sәviyyәsinin yüksәldilmәsidir;
müәssisәnin ayrıayrı bölmәlәri arasında әlaqәnin tәşkilidir;

xәttiştab idarәetәmә strukturu, unksional idarәetәmә strukturu, mәhsullar üzrә idarәetmә strukturu, regionlar
üzrә idarәetmә strukturu vә bazarlar (istehlakçılar) üzrә idarәetmә strukturudur;
xәttiştab idarәetәmә strukturu, vençür idarәetmә strukturu, regionlar üzrә idarәetmә strukturu vә bazarlar
(istehlakçılar) üzrә idarәetmә strukturudur;
xәttiştab idarәetәmә strukturu, vençür idarәetmә strukturu, funksional idarәetәmә strukturu vә bazarlar
(istehlakçılar) üzrә idarәetmә strukturudur;
funksional idarәetәmә strukturu, mәhsullar üzrә idarәetmә strukturu, regionlar üzrә idarәetmә strukturu vә
bazarlar (istehlakçılar) üzrә idarәetmә strukturudur;

•
xәttiştab idarәetәmә strukturu, vençür idarәetmә strukturu, mәhsullar üzrә idarәetmә strukturu,regionlar üzrә
idarәetmә strukturu vә bazarlar (istehlakçılar) üzrә idarәetmә strukturudur;

mәhsulların keyfiyyәt parametrlәrinin yüksәldilmәsidir
yeni mәhsulların istehsalının tәşkilidir
mәhsul çeşidi qruplarının sayıdır•
yeni növtipölçülü mәhsulların sayıdır
mәhsulların modifikasiya edilmәsidir

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

şәrti faydalılığa•
funksional faydalılığa
sosial faydalılığa
emosional faydalılığa
anlamaq faydalılığına
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Mәhsulun aşkar görünәn fiziki özәlliklәri sayәsindә әldә etdiyi faydalılığı onun bu faydalılığına
aiddir:

Mәhsulun mәdәni qruplara aid edilәn müsbәt vә mәnfi sterotiplәrlә assosiyalaşması sayәsindә
әldә etdiyi faydalılığı onun bu faydalı¬lı¬ğına aiddir:

Mәhsulun müәyyәn duyğular vә hisslәr sayәsindә yaratdığı faydalılıq onun bu faydalılığına
aiddir:

Mәhsulun mövcud olan şeylәrdәn fәrqli bir şey tәklif etmәk qabiliyyәti sayәsindә yaratdığı
faydalılıq onun bu faydalı¬lı¬ğına aiddir:

Eyni tәlәbatları ödәmәk üçün nәzәrdә tutulan qohum, oxşar mәhsulların mәcmusu:

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

yalnız fiziki formaya malik olan bütün nemәtlәrdir
birbirinә uyğun gәlәn bütün nemәtlәrdir
bütün fiziki obyektlәrdir
tәlәbat ödәmә qabiliyyәtinә malik bütün nemәtlәrdir•
yalnız fiziki formaya malik olmayan bütün nemәtlәrdir

şәrti faydalılığa
funksional faydalılığa•
sosial faydalılığa
emosional faydalılığa
anlamaq faydalılığına

şәrti faydalılığa
funksional faydalılığa
sosial faydalılığa•
emosional faydalılığa
anlamaq faydalılığına

şәrti faydalılığa
funksional faydalılığa
sosial faydalılığa
emosional faydalılığa•
anlamaq faydalılığına

şәrti faydalılığa
funksional faydalılığa
sosial faydalılığa
emosional faydalılığa
anlamaq faydalılığına•

güclәndirilmiş mәhsuldur
mәhsul kateqoriyasıdır•
mәhsul çeşididir
mәhsul nomenklaturasıdır
mәhsul növüdür

güclәndirilmiş mәhsuldur
mәhsul kateqoriyasıdır

•
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Mәhsul nomenklaturasının dәrinliyi

Müәssisә üç çeşiddә: A, B vә C çeşiddә mәhsul istehsal edir. A mәhsul çeşidinә 4, Byә 6 vә C
yә isә 8 adda mәhsul daxildir. Mәhsul nomenklaturasının dәrinliyi bu qәdәr olacaqdır:

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

Bu kateqoriya xidmәtlәrә beynәlxalq vә daxili nәqliyyat,, evlәrin kirayәyә verilmәsi, fast fud,
istirahәtin tәşkili xidmәtlәri aiddir:

Bu kateoqriya xidmәtlәrә hüquqşünas, mühsaib, mәslәhәtçi, marketoloq xidmәtlәri aiddir:

Bu kateoqriya xidmәtlәrә inzibati xidmәtlәr, tәmir işlәri, topdansatış vә pәrakәndәsatış xidmәtlәr
aiddir:

mәhsul çeşididir•
mәhsul nomenklaturasıdır
mәhsul növüdür

mәhsul çeşidinә daxil olan müxtәlif növlәrinin, modellәrinin orta sayıdır•
yeni növtipölçülü mәhsulların sayıdır
mәhsulların çeşid müxtәlifliyidir
mәhsullara yeni marka adlarının verilmәsidir
müәssisәnin bazara tәklif etdiyi mәhsul çeşidlәrinin sayıdır

4
3
5
6•
7

güclәndirilmiş mәhsuldur
mәhsul kateqoriyasıdır
mәhsul çeşididir
mәhsul nomenklaturasıdır
mәhsul növüdür•

yüksәk texnologiyalı işgüzar xidmәtlәr
ixtisas tәlәb etmәyәn mәişәt xidmәtlәri
ixtisas tәlәb edәn mәişәt xidmәtlәri
peşәkar xidmәtlәr
kütlәvi istehlak xidmәtlәri•

yüksәk texnologiyalı işgüzar xidmәtlәr
ixtisas tәlәb etmәyәn mәişәt xidmәtlәri
ixtisas tәlәb edәn mәişәt xidmәtlәri
peşәkar xidmәtlәr•
kütlәvi istehlak xidmәtlәri

yüksәk texnologiyalı işgüzar xidmәtlәr
ixtisas tәlәb etmәyәn mәişәt xidmәtlәri
ixtisas tәlәb edәn mәişәt xidmәtlәri•
peşәkar xidmәtlәr
kütlәvi istehlak xidmәtlәri
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Bu kateoqriya xidmәtlәrә müxtәlif ev işlәri , binaların vә küçәlәrin tәmizlәnmәsi vә buna oxşar
xidmәtlәr aiddir:

Dolayı (vasitәçilәrlә) satış kanalından istifadә edilmәsi:

Dolayı (vasitәçilәrlә) satış kanalından istifadә edilmәsi:

4 istehlakçı müәssisә 5 istehsalçı müәssisәdәn mәhsul alır. Vasitәçilәrlә (dolayı) satış kanalından
istifadә edildiyi halda alqәsatqı iştirakçıları arasındakı alqısatqı iştirak¬çı¬ları arasındakı әlaqәlәrin
sayı:

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

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

Bölüşdürmәnin birbaşa kanalından istifadә zamanı mәhsulun satışı bu şәxslәr vasitәsilә hәyata
keçirilir:

yüksәk texnologiyalı işgüzar xidmәtlәr
ixtisas tәlәb etmәyәn mәişәt xidmәtlәri•
ixtisas tәlәb edәn mәişәt xidmәtlәri
peşәkar xidmәtlәr
kütlәvi istehlak xidmәtlәri

mәcmu ehtiyatların manevirliliyini azaldır
mәhsulların tәdavul sferasında olma müddәtini azaldır
mәhsulların tәdavul sferasında olma müddәtini artırır•
bölüşdürmә kanalına tam nәzarәt etmәyә imkan yaradır
mәhsulların nәql edilmәsi xәrclәrini azaldır

alıçının bazarlıq etmәyә sәrf etdiyi vaxtı qısaltmağa imkan yaradır
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

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

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

30a bәrabәr olacaqdır•
5ә bәrabәr olacaqdır
6ya bәrabәr olacaqdır
11ә bәrabәr olacaqdır
24ә bәrabәr olacaqdır
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Bu satış forması vasitәçilәrlә satış formalarına aid deyildir:

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

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

5 istehlakçı müәssisә 6 istehsalçı müәssisәdәn mәhsul alır. Vasitәçilәrlә (dolayı) satış kanalından
istifadә edildiyi halda alqısatqı iştirakçıları arasındakı әlaqәlәrin sayı:

Bölüşdürmәnin birbaşa kanalından istifadә zamanı mәhsulun satışı bu şәxslәr vasitәsilә hәyata
keçirilir:

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

françayzinq vasitәsilә
sәnaye agentlәri vasitәsilә
müәssisәnin firma mağazası vasitәsilә•
brokerlәr vasitәsilә
dәlallar vasitәsilә

elektron mağaza•
topdansatış ticarәti
pәrakәndә satış ticarәti
agentlәr
brokerlәr

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

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

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

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

internet vasitәsilә
sәnaye agentlәri vasitәsilә•



30.12.2015

106/110

673

674

675

676

677

678

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

Mәhsul markalarının xüsusiyyәtlәri arasındakı fәrqlәr aşağı, istehlakçı cәlbediciliyi güclü
olduqda qәbul edilәn qәrarlar:

Mәhsul markalarının xüsusiyyәtlәri arasındakı fәrqlәr aşağı, istehlakçı cәlbediciliyi zәif olduqda
qәbul edilәn qәrarlar:

Son istehlakçılar әdalәtә әsaslanan satınalma qәrarlarını bu halda qәbul edir:

Son istehlakçılar mürәkkәb satınalma qәrarlarını bu ardıcıllıqla qәbul edir:

Son istehlakçılar mәhsullara dair toplanmış informasiyanın tәhlilini mürәkkәb satınalma qәrarları
qәbulunun bu mәrhәlәsindә hәyata keçirir:

müәssisә ilә kontrakt әsasında işlәyәn agentlәr vasitәsilә
poçt vasitәsilә
kataloqlar vasitәsilә

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

mürәkkәb qәrarlardır
bәsit satınalma qәrarlardır
vәrdişә әsaslanan qәrarlardır•
әdalәtә әsaslanan qәrarlardır
әnәnәyә әsaslanan qәrarlardır

mürәkkәb qәrarlardır
bәsit satınalma qәrarlardır
vәrdişә әsaslanan qәrarlardır
әtalәtә әsaslanan qәrarlardır•
әnәnәyә әsaslanan qәrarlardır

markalarının xüsusiyyәtlәri arasındakı fәrq olmadığı, istehlakçı cәlbediciliyi güclü olduqda
markalarının xüsusiyyәtlәri arasındakı fәrqlәr aşağı, istehlakçı cәlbediciliyi zәif olduqda
markalarının xüsusiyyәtlәri arasındakı fәrqlәr aşağı, istehlakçı cәlbediciliyi zәif olduqda•
markalarının xüsusiyyәtlәri arasındakı fәrqlәr yüksәk, istehlakçı cәlbediciliyi güclü olduqda
markalarının xüsusiyyәtlәri arasındakı fәrqlәr aşağı, istehlakçı cәlbediciliyi güclü olduqda

tәlәbatın yaranması, informasiyanın toplanması, mәhsulun spesfikasiyasının hazırlanması vә seçilmәsi,
mәhsulun alınması vә mәhsulun alınması üzrә fәaliyyәtin qiymәtlәndirilmәsi
bazarın icmalı, tәlәbatın yaranması, informasiyanın toplanması, mәhsulun seçilmәsi, mәhsulun alınması vә
mәhsulun alınması üzrә fәaliyyәtin qiymәtlәndirilmәsi
tәlәbatın yaranması, mәhsulun seçilmәsi, mәhsulun alınması vә mәhsulun alınması üzrә fәaliyyәtin
qiymәtlәndirilmәsi
bazarın icmalı, tәlәbatın yaranması, mәhsulun seçilmәsi, mәhsulun alınması vә mәhsulun alınması üzrә
fәaliyyәtin qiymәtlәndirilmәsi
tәlәbatın yaranması, informasiyanın toplanması, mәhsulun seçilmәsi, mәhsulun alınması vә mәhsulun alınması
üzrә fәaliyyәtin qiymәtlәndirilmәsi

•

fәaliyyәtin qiymәtlәndirilmәsi
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Son istehlakçılar mürәkkәb satınalma qәrarları qәbulu prosesinin mәhsulların seçilmәsi
mәrhәlәsindә bu işlәr yerinә yetirir:

Son istehlakçılar tәlәbatlarını mürәkkәb satınalma qәrarlarının qәbulu prosesinin bu mәrhәlәsindә
dәrk edirlәr:

Son istehlakçılar alternativ mәhsulların müqayisәsini mürәkkәb satınalma qәrarları qәbulunun bu
mәrhәlәsindә hәyata keçirir:

İşgüzar istehlakçılarda satınalma qәrarlarının qәbulunda bu şәxslәr iştirak edirlәr:

Son istehlakçılar vәrdişә әsaslan satınalma qәrarlarını bu halda qәbul edir:

Son istehlakçılar mürәkkәb satınalma qәrarlarının qәbulu prosesinin tәlәbatın yaranması
mәrhәlәsindә:

bazarın icmalı
informasiyanın toplanması
mәhsulların seçilmәsi•
mәhsulların alınması

mәhsullara aid informasiyanın toplanması vә mәhsulun satınalınması
tolanmış informasiyanın tәhlili vә mәhsulların müqayisәsi•
mәhsulun spesifikasiyasının hazırlanması vә tolanmış informasiyanın tәhlili
mәhsulun spesifikasiyasının hazırlanması vә satınalınması
mәhsulun satınalınması vә satınalma üzrә fәaliyәtin qiymәtlәndirilmәsi

satınalma üzrә fәaliyyәtin qiymәtlәndirilmәsi
tәlәbatın yaranması•
informasiyanın toplanması
mәhsulların seçilmәsi
mәhsulların alınması

bazarın icmalı
informasiyanın toplanması
mәhsulların seçilmәsi•
mәhsulların alınması
satınalma üzrә fәaliyyәtin qiymәtlәndirilmәsi

sex rәislәri, tәşәbbüskar, qәrar qәbul edәn şәxs, nüfuzlu şәxslәr, alıçı vә informasiya vasitәçilәri
tәşәbbüskar, istifadәçi, qәrar qәbul edәn şәxs, nüfuzlu şәxslәr, alıçı vә ödәyiçi
tәşәbbüskar, istifadәçi, qәrar qәbul edәn şәxs, informasiya vasitәçilәri, alıçı vә ödәyiçi
tәşәbbüskar, istifadәçi, qәrar qәbul edәn şәxs, nüfuzlu şәxslәr, alıçı vә informasiya vasitәçilәri•
sex rәislәri, istifadәçi, qәrar qәbul edәn şәxs, nüfuzlu şәxslәr, alıçı vә informasiya vasitәçilәri

markalarının xüsusiyyәtlәri arasındakı fәrq olmadığı, istehlakçı cәlbediciliyi güclü olduqda
markalarının xüsusiyyәtlәri arasındakı fәrqlәr aşağı, istehlakçı cәlbediciliyi zәif olduqda
markalarının xüsusiyyәtlәri arasındakı fәrqlәr aşağı, istehlakçı cәlbediciliyi zәif olduqda
markalarının xüsusiyyәtlәri arasındakı fәrqlәr yüksәk, istehlakçı cәlbediciliyi güclü olduqda
markalarının xüsusiyyәtlәri arasındakı fәrqlәr aşağı, istehlakçı cәlbediciliyi güclü olduqda•

satınalma üzrә fәaliyyәti qiymәtlәndirirlәr
tәlәbatlarını dәrk edirlәr•
informasiya toplayırlar
mәhsulu seçirlәr
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Tәdarükat mәrkәzinin üzvü olan tәşәbbüskar:

Tәdarükat prosesini bu şәxs başlayır:

Yeni satınalmalarda satınalmaya dair qәrarların qәbulunda tәdarükat mәrkәzinin bu üzvlәri iştrak
edir:

Bu satınalmalara dair qәrarlrın qәbulunda tәdarükat mәrkәzinin bütün üzvlәri iştrak edir:

Sadә satın almalara dair qәrarların qәbulunda tәdarükat mәrkәzinin bu üzvlәri iştrak edir:

Bu satınalmalara dair qәrarlrın qәbulunda tәdarükat mәrkәzinin satınalmalara mәsul olan üzvlәri
iştrak edir:

Yeni tәsis edilmiş müәssisә istehsalın tәşkil edilmәsi üçün әsas avadanlıqlar almağı nәzәrdә tutur.
әsas avadanlığın satın alınması bu satınalmalara aiddir:

mәhsulu alırlar

tәdarükat prosesini başlayan şәxsdir•
tәdarükat mәrkәzinin üzvlәrini informasiya ilә tәmin şәxsdir
seçim meyarlarını müәyyәn edәn şәxsdir
mәhsulu istehlak edәn şәxsdir
mәhsulu satın alan şәxsdir

tәşәbbüskar•
qәrar qәbul edәn şәxs
nüfuzlu şәxslәr
alıcı
istifadәçi

maliyyә şöbәsinin işçilәri
tәdarükat mәrkәzinin tәdarükata mәsul olan üzvlәri
tәdarükat mәrkәzinin bütün üzvlәri•
tәchizat şöbәsinin işçilәri
istehsal şöbәsinin işçilәri

kömәkçi avadanlıqların satın alınmasına
sadә satınalmalara
modfikasiya olunmuş satınalmalara
yeni satınalamalara•
kömәkçi materialların satın alınmasına

maliyyә şöbәsinin işçilәri
tәdarükat mәrkәzinin tәdarükata mәsul olan üzvlәri•
tәdarükat mәrkәzinin bütün üzvlәri
tәchizat şöbәsinin işçilәri
istehsal şöbәsinin işçilәri

kömәkçi avadanlıqların satın alınmasına
sadә satınalmalara•
modfikasiya olunmuş satınalmalara
yeni satınalamalara
kömәkçi materialların satın alınmasına

әnәnәvi stınalmalara
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Xüsusiyyәtlәrinә görә rәqib müәssisәlәrin mәhsullarından fәrqlәnmәyәn mәhsulların satın
alınması bu satınalmalara aiddir:

Mәhsula olan tәlәblәr dәyişmәz qaldığı halda müәssisә mәhsul göndәrmә şәrtlәrindә müәyyәn
dәyişikliklәr etmәklә mәhsul alır. Bu halda mәhsulun satın alınamsı bu satınalmalara aid edilir:

Satıcı bu halda tәdarükat mәrkәzinin bütün üzvlәrinә tәsir etmәyә çalışır:

Işgüzar istehlakçılar mürәkkәb satınalma qәrarlarını bu ardıcıllığa әmәl etmәklә hәyata keçirirlәr:

Işgüzar istehlakçılar satın alınacaq mәhsulun spesifikasiyasını mürәkkәb satınalma qәrarların
qәbulunun bu mәrhәlәsindә tәrtib edirlәr:

Işgüzar istehlakçılar alternativ mәhsulların tәrtib edilmiş spesifikasiyaya uyğunluğunu mürәkkәb
satınalma qәrarların qәbulunun bu mәrhәlәsindә müәyyәn edirlәr:

sadә satınalmalara
modifikasiya olunmuş satınalmalara
yeni satınalmalara•
dәstlәşdirici avadanlıqların satınalmalarına

әnәnәvi stınalmalara
sadә satınalmalara•
modifikasiya olunmuş satınalmalara
yeni satınalmalara
dәstlәşdirici avadanlıqların satınalmalarına

әnәnәvi stınalmalara
sadә satınalmalara
modifikasiya olunmuş satınalmalara•
yeni satınalmalara
dәstlәşdirici avadanlıqların satınalmalarına

әnәnәvi stınalmalarda
sadә satınalmalarda
modifikasiya olunmuş satınalmalarda
yeni satınalmalarda•
dәstlәşdirici avadanlıqların satın alınmasında

tәlәbatın yaranması, alternativ mәhsulların, mәhsulgöndәrәnlәrin vә satınalma üzrә fәaliyyәtin
qiymәtlәndirilmәsi
tәlәbatın yaranması, mәhsulların süzgәcdәn keçirilmәsi, mәhsul göndәrәnlәrin seçilmәsi vә satınalma üzrә
fәaliyyәtin qiymәtlәndirilmәsi
tәlәbatın yaranması, mәhsulların süzgәcdәn keçirilmәsi, mәhsul göndәrәnlәrin qiymәtlәndirilmәsi vә
satınalma üzrә fәaliyyәtin qiymәtlәndirilmәsi
tәlәbatın yaranması, mәhsulların süzgәcdәn keçirilmәsi, alternativ mәhsulların qiymәtlәndirilmәsi vә
satınalma üzrә fәaliyyәtin qiymәtlәndirilmәsi
tәlәbatın yaranması, informasiyanın axtarılması, mәhsul göndәrәnlәrin seçilmәsi vә satınalma üzrә fәaliyyәtin
qiymәtlәndirilmәsi

•

tәlәbatın yaranması mәrhәlәsindә•
mәhsulun certyojunun tәrtib edilmәsi mәrhәlәsindә
mәhsulin satın alınması mәrhәlәsindә
mәhsul göndәrәnlәrin seçilmәsi mәrhәlәsindә
informasiyanın axtarılması mәrhәlәsindә
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Mәhsul göndәrәnlәrin imkanlarının tәhlili mürәkkәb satınalma qәrarların qәbulunun bu
mәrhәlәsindә hәyata keçirilir:

Işgüzar istehlakçılar alternativ mәhsulların seçim meyarlarına uyğunluğunu mürәkkәb satınalma
qәrarların qәbulunun bu mәrhәlәsindә müәyyәn edirlәr:

Müәssisә A mәhsulunun satın alınması mәqәsdi ilә bütün mәhsul göndәrәnlәrin siyahısını tәrtib
edir, onların tәklif etdiklәri qiymәtlәri qiymәtlәri öyrәnir, sifarişin hәcmini vә mәhsul göndәrmәlәrin
bütün şәrtlәrini öyrәnir. A mәhsulunun satın alınması bu satınalmalara aiddir:

tәlәbatın yaranması mәrhәlәsindә
mәhsulun certyojunun tәrtib edilmәsi mәrhәlәsindә
mәhsulin satın alınması mәrhәlәsindә
mәhsul göndәrәnlәrin seçilmәsi mәrhәlәsindә•
informasiyanın axtarılması mәrhәlәsindә

mәhsul göndәrәnlәrin seçilmәsi mәrhәlәsindә
mәhsulun certyojunun tәrtib edilmәsi mәrhәlәsindә
mәhsulin satın alınması mәrhәlәsindә
informasiyanın axtarılması mәrhәlәsindә•
tәlәbatın yaranması mәrhәlәsindә

tәlәbatın yaranması mәrhәlәsindә
mәhsulun certyojunun tәrtib edilmәsi mәrhәlәsindә
mәhsulin satın alınması mәrhәlәsindә
mәhsul göndәrәnlәrin seçilmәsi mәrhәlәsindә•
informasiyanın axtarılması mәrhәlәsindә

әnәnәvi stınalmalara
dәstlәşdirici avadanlıqların satınalmalarına
yeni satınalmalara•
modifikasiya olunmuş satınalmalara
sadә satınalmalara


