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2809Y_Az_Әyanii_Yekun imtahan testinin sualları
Fәnn : 2809Y İstehlak mallarının marketinqi
1

Marketinqin prinsipinә aiddir:

•
2

Marketinqin elminәzәri әsasını tәşkil edir

•
3

hazırlanmış strategiyanın realizasiyası
bazarın tәlәbatına uygunlaşma
biznesportfelin tәhlili
marketinq strategiyasının hazırlanması
marketinq nәzarәtinin tәşkili

nisbi üstünlüklәr nәzәriyyәsi
istehlakçının davranışı nәzәriyyәsi
dәyәr qanunu
tәcrübә effekti qanunu
mütlәq üstünlüklәr nәzәriyyәsi

Marketinqin elminәzәri әsasını tәşkil edir

•
4

tәcrübә effekti qanunu
fәrdi seçim
dәyәr qanunu
nisbi üstünlüklәr nәzәriyyәsi
mütlәq üstünlüklәr nәzәriyyәsi

Marketinqin elminәzәri әsasını tәşkil edir

•
5

dәyәr qanunu
tәlabatlar nәzәriyyәsi
nisbi üstünlüklәr nәzәriyyәsi
mütlәq üstünlükllәr nәzәriyyәsi
tәcrübә effekti qanunu

Marketinqin elmi–nәzәri әsasını tәşkil edir:

•
6

nisbi üstünlüklәr nәzәriyyәsi
azad vә rәqabәtli mübadilә qanunu
tәcrübә effekti qanunu
dәyәr qanunu
mütlәq üstünlüklәr qanunu

Mübadilәnin baş vermәsi ücün aşağıdakı şәrtin mövcudluğu zәruridir

•
7

tәrәflәrin kommunikasiya imkanına malik olması
bütün cavablar doğrudur
әn azı iki tәrәfin olması
tәrәflәrin әlindә fәrqli dәyәrlәrә malik olan mәhsulların olması
tәrәflәrin malık olduqları mәhsula sәrәncam vermәk hüququna malik olması

İstehlakçılar mәhsul satın alınmasında kommersiya amillәrini bu konsepsiyada nәzәrә alırlar

•
8

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

İstehlakçılar ekoloji cәhәtdәn daha tәmiz mәhsulların satın alınmasına bu konsepsiyada üstünlük verirlәr:

•
9

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

İstehlakçılar tәlabatına daha çox uyğun gәlәn mәhsulların satın alınmasına bu konsepsiyada üstünlük verirlәr

•

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

10

İstehlakçının yüksәk keyfiyyәtli mәhsulların satın alınmasına bu konsepsiyada üstünlük verirlәr

•
11

İstehlakçılar qiymәti aşağı olan mәhsulların satın alınmasıda bu konsepsiyaya üstünlük verirlәr:

•
12

sossialetik marketinq konsepsiyasında
kommersiya amillәrinin itensivlәşdirilmәsi konsepsiyasında
mәhsulların tәkmillәşdirilmәsi konsepsiyasında
istehsalın tәkmillәşdirilmәsi konsepsiyasında
istehlakçı marketinqi (marketinqkonsepsiyasında

Sossialetik marketinq konsepsiyasına görә istehlakçı (alıcı üstünlük verir:

•
13

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

İstehsalın tәkmillәşdirilmәsi konsepsiyasına görә istehlakçı (alıçı üstünlük verir:

•
14

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

İstehlakçı marketinqin vә ya sadәcә marketinq konsepsiyasına görә istehlakçı (alıcı üstünlük verir:

•
15

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

Mәhsulların tәkmillәşdirilmәsi konsepsiyasına görә istehlakçı (alıcı buna üstünlük verir:

•
16

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

İstehsalçıların, istehlakçıların vә bütünlükdә cәmiyyәtin mәnafeylәrin (maraqları eyni zamanda nәzәrә alınır:

•
17

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

İstehsalçı vә istehlakçıların mәnafeylәri (maraqları eyni zamanda nәzәrә alınır:

•
18

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

İstehsalın tәkmillәşdirilmәsi konsepsiyasının mahiyyәtini tәşkil edir:

•
19

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

cәmiyyәtin mәnafeylәrinin nәzәrә alınması
kommersiya amillәrinin intensivlәşdirilmәsi
mәhsuların tәkmillәşdirmәklә onun keyfiyyәtinin yüksәldilmәsi
maya dәyәrin ixtisar edilmәsi hesabına qiymәtin aşağı salınması
istehlakçıların tәlabatlarının öyrәnilmәsi vә ödәnilmәsi

Ölkәmizdә marketinqin tәtbiqinin zәruriliyi müәyyәn edilir:
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•
20

Müasir marketinq konsepsiyası:

•
21

istehsalın tәşkilinin tәkmillәşdirilmәsi vә mәhsulun keyfiyyәtinin yüksәldilmәsi vasitәsi ilә satışın hәcminin vә bazar payının artırılmasına yönәldilәn iqtisadi
fәaliyyәtdir
istehsalın tәşkilinin tәkmillәşdirilmәsi әsasında mәhsulun qiymәtinin aşağı salınması prosesidir
mәhsulların istehsalçılardan (satıcılardan istehlalçılara (alıcılar çatdırılması prosesidir
müәssisәlәrin istehsal–satış fәaliyyәtinin idarәedilmәsinin bazar konsepsiyasıdır
aqressiv satış metodlarında istifadә etmәklә satışın hәcminin artırılması prosesidir

Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı marketinq fәaliyyәtinә aid edilmir?

•
22

mәhsulların satışı kanallarının seçilmәsi
reklam kampaniyaların hәyata keçirilmәsi
bazarın tutumunun proqnozlaşdırılması
mәhsulların istehsal texnologiyası
qiymәt siyasәtinin hazırlanması vә hәyata keçirilmәsi

Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı marketinqin prinsiplәrinә aiddir?

•
23

yüksәk keyfiyyәtli mәhsul istehsal edilmәsi
müәssisәnin material resursları ilә vaxtında tәmin edilmәsi
müәssisәnin maliyyә imkanlarının nәzәrә alınması
insan amilinin güclәndirilmәsi
müәssisәnin istehsal güclәrinin nәzәrә alınması

Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı marketinqin prinsiplәrinә aiddir?

•
24

müәssisәnin maliyyә imkanlarının nәzәrә alınması
yüksәk keyfiyyәtli mәhsul istehsal edilmәsi
müәssisәnin istehsal güclәrinin nәzәrә alınması
yüksәk istehsalsatış nәticәlәrinә nail olunması
müәssisәnin material resursları ilә vaxtında tәmin edilmәsi

Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı marketinqin prinsiplәrinә aiddir?

•
25

yüksәk keyfiyyәtli mәhsul istehsal edilmәsi
müәssisәnin maliyyә imkanlarının nәzәrә alınması
müәssisәnin material resursları ilә vaxtında tәmin edilmәsi
mәqsәdiliproqramlı yanaşma
müәssisәnin istehsal güclәrinin nәzәrә alınması

Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı marketinqin prinsiplәrinә aiddir?

•
26

yüksәk keyfiyyәtli mәhsul istehsal edilmәsi
müәssisәnin maliyyә imkanlarının nәzәrә alınması
müәssisәnin material resursları ilә vaxtında tәmin edilmәsi
bazara aktiv tәsir etmә
müәssisәnin istehsal güclәrinin nәzәrә alınması

Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı marketinqin prinsiplәrinә aiddir?

•
27

müәssisәnin maliyyә imkanlarının nәzәrә alınması
müәssisәnin material resursları ilә vaxtında tәmin edilmәsi
yüksәk keyfiyyәtli mәhsul istehsal edilmәsi
bazarın tәlәbatına uyğunlaşma
müәssisәnin istehsal güclәrinin nәzәrә alınması

Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı marketinqin prinsiplәrinә aiddir?

•
28

müxtәlif mülkiyyәt formalarının tәtbiqi ilә
dövlәtsizlәşdirmә ilә
özәllәşdirmә ilә
bazar münasibәtlәrә keçidlә
özәl mülkiyyәtin mövcudluğu ilә

müәssisәnin material resursları ilә vaxtında tәmin edilmәsi
müәssisәnin istehsal güclәrinin nәzәrә alınması
yüksәk keyfiyyәtli mәhsul istehsal edilmәsi
bazarın tәlәbatının hәrtәrәfli öyrәnilmәsi
müәssisәnin maliyyә imkanlarının nәzәrә alınması

Marketinqin prinsirlәri dedikdә:
marketinqin auditi başa düşülür
marketinq fәaliyyәtinin planlaşdırılması başa düşülür
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•
29

marketinq fәaliyyәtindә hәyata keçirilәn tәdbirlәr başa düşülür
әmәl edilmәsi zәruri olan müddalar başa düşülür
marketinqin idarә edilmәsi başa düşülür

Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı marketinqin funksiyasına aiddir?

•
30

kompleks tәhlil
sistemli tәhlil
SWOTanaliz
qiymәtqoyma
marketinq nәzarәti

Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı marketinqin funksiyasına aiddir?

•
31

sistemli tәhlil
reklam vә satışın hәvәslәndirilmәsi
kompleks tәhlil
marketinq nәzarәti
SWOTanaliz

Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı marketinqin funksiyasına aiddir?

•
32

SWOTanaliz
kompleks tәhlil
mәhsulların bölüşdürülmәsi vә satışı
sistemli tәhlil
marketinq nәzarәti

Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı marketinqin funksiyasına aiddir?

•
33

sistemli tәhlil
mәhsul çeşidinin planlaşdırılması
kompleks tәhlil
marketinq planlaşdırılması
SWOTanaliz

Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı marketinqin funksiyasına aiddir?

•
34

SWOTanaliz
marketinqin planlaşdırılması
marketinq tәdqiqatları
sistemli tәhlil
kompleks tәhlil

Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı marketinqin funksiyasına aid deyildir?

•
35

mәhsul çeşidinin planlaşdırılması
sistemli tәhlil
reklam vә satışın hәvәslәndirilmәsi
qiymәtqoyma
marketinq tәdqiqatları

Marketinqin funksiyası dedikdә:

•
36

marketinqin büdcәsinin tәrtib edilmәsi başa düşülür
marketinq fәaliyyәtindә hәyata keçirilәn tәdbirlәr kompleksi başa düşülür
marketinqin planlaşdırılması başa düşülür
biznes planların tәrtib edilmәsi başa düşülür
marketinqin strategiyasının vә taktikasının hazırlanması başa düşülüyr

Eyni adlı mәhsulların müxtәlif növlәri arasındakı rәqabәt:

•
37

arzu edilәn mәhsulların rәqabәtdir
növ rәqabәtidir
oxşar mәhsulların rәqabәtidir
funksional rәqabәtdir
sahәlәrarası rәqabәtdir

Marketinq yanaşması baxımından bazar:

•

mübadilә prosesidir
oxşar tәlәbatları olan istehlakçıların mәcmusudur
müәssisәnin mәhsuluna maraq göstәrәn istehlakçıların bir hissәsidir
konkret regionda yerlәşәn bütün müәssisәlәrin mәcmusudur
konkret regionun әhalisidir
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38

Tәlәbatın tәrrәddüd etdiyi halda marketinqin hansı formasında istifadә etmәk mәqsәdәuyğundur?

•
39

Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı marketinq fәaliyyәtinә aid deyildir?

•
40

marketinq tәdqiqatları
mәhsulun istehsal texnologiyası
mәhsulların qablaşdırılması
mәhsulların reklamı
mәhsulun qiymәtinin müәyyәnlәşdirilmәsi

Remarketinq tәlәbatın hansı formasında tәtbiq edilir?

•
41

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

Marketinqmiks özündә hansı elementlәri birlәşdirir?

•
42

idarәetmә strukturu, bölüşdürmә vә satış kanalları, mәhsulun mövqelәşdirilmәsi
mәhsul, qiymәt, bölüşdürmә vә hәvәslәndirmә
mәhsul, qiymәt vә müәssisәnin idarәetmә strukturu
mәhsul, bölüşdürmә vә satış kanalları, strateji marketinq planlaşdırılması
mәhsul, qiymәt, ticarәt markası vә hәvәslәndirmә

Marketinq konsepsiyasına görә müәssisәnin istehsalsatış fәaliyyәtinin planlaşdırılmasına nәdәn başlanılır?

•
43

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

Marketinq konsepsiyasına görә müәssisә maksimum mәnfәәt әldә edilmәsinә nәyin hesabına nail olmalıdır?

•
44

bölüşdürmә vә satış kanallarının düzgün seçilmәsi;
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

Kommersiya amillәrinin intensivlәşdirilmәsi konsepsiyası satışın hәcmini bu amillәr hesabına artırmağı nәzәrdә tutur:

•
45

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

İstehlakçının daha yüksәk keyfiyyәtli mәhsula üstünlük vermәsi bu marketinq konsepsiyasına xasdır:

•
46

mәhsulların tәkmillәşdirilmәsi
kommersiya amillәrinin intensivlәşdirilmәsi
sosialetik marketinq
istehlakçının marketiqni
istehsalın tәkmillәşdirilmәsi

İstehlakçının vә istehsalçının mәnafeyi hansı marketinq konsepsiyasında daha dolğun nәzәrә alınır?

•
47

hәvәslәndirici marketinq
konversiya marketinqi
sinxromarketinq
tәmәrküzlәşmiş marketinq
Demarketinq

mәhsulların tәkmillәşdirilmәsi
passiv marketinq
kommersiya amillәrinin intensivlәşdirilmәsi
istehlakçının marketinqi
istehsalın tәkmillәşdirilmәsi

Mәhsulun maya dәyәrinin vә qiymәtinin aşağı salınması marketinqin bu forması üçün xarakterikdir:
kommersiya amillәrinin intensivlәşdirilmәsi
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•
48

istehsalın tәkmillәşdirilmәsi
aktiv marketinq
passiv marketinq
istehlakçının marketiqni vә sosialetik marketinq

Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı marketinq konsepsiyasının tәkamülünü tam әhatә edir?

•
49

mәhsulun tәkmillәşdirilmәsi, kommersiya amillәrinin intensivlәşdirilmәsi, istehlakçının marketinqi vә sosialetik marketinq
ticarәtin tәşkilinin tәkmillәşdirilmәsi, istehlakçının marketiqni vә sosialetik marketinq
istehsalın tәkmillәşdirilmәsi, mәhsulun tәkmillәşdirilmәsi, kommersiya amillәrinin intensivlәşdirilmәsi, istehlakçının marketiqni vә sosialetik marketinq
istehsal texnikası vә texnologiyasının tәkmillәşdirilmәsi, mәhsulun tәkmillәşdirilmәsi
istehsal texnikası vә texnologiyasının tәkmillәşdirilmәsi, kommersiya amillәrinin intensivlәşdirilmәsi, ticarәtin tәşkilinin tәkmillәşdirilmәsi

Tәlәbatın hansı formasında sinxromarketinqin tәtbiqi mәqsәdәuyğundur?

•
50

tәlәbat stabil oduqda
tәlәbatın hәcmi tәrәddüd etdikdә
tәlәbat neqativ olduqda
tәlәbat irrasional olduqda
tәlәbatın hәcmi hәddәn çox olduqda

Mәhsul istehlakçıların sağlamlığına ziyan vurduğu halda marketinqin hansı forması tәtbiq edilir?

•
51

tәmәrküzlәşmiş marketinq
inkişaf edәn marketinq
Sinxromarketinq
konversiya marketinqi
әks tәsirli marketinq

Demarketinq tәlәbatın hansı halında tәtbiq edilir?

•
52

tәlәbat irrasional olduqda
tәlәbatın hәcmi tәklifin hәcmindәn çox olduqda
tәlәbat azalmağa doğru meyl etdikdә
tәlәbat qeyri stabil oduqda
tәlәbat neqativ olduqda

Marketinq kateqoriyası kimi tәlәbat aşağıdakılardan hansını әks etdirir?

•
53

istehlakçının mәhsula münasibәtini
alıcının arzularını
ödәnilmәsi spesifik forma alan ehtiyacı
tәlәbi
alıcının alıcılıq qabiliyyәtini

Aşağıdakı fәaliyyәt növlәrindәn hansı marketinqin tәtbiq sahәsinә aid deyildir?

•
54

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

Marketinqin nәzәri әsasını nә tәşkil edir?

•
55

situasiyalı tәhlil vә sistemli tәhlil
fәrdi seçim vә istehlakçının muxtariyyatı
dәyәr qanunu
strateji planlaşdırma
qiymәtqoyma

Marketinqin prinsipi dedikdә nә başa düşülür?

•
56

marketinqin idarә edilmәsi formaları
marketingin әsasını tәşkil edәn, mahiyyәtini vә tәyinatını açan müddәalar, tәlәblәr
tәsәrrüfat qәrarlarının qәbulu prosesi
istehsalın sәmәrәli tәşkili
marketinqin planlaşdırılmasi vә strategiyasının hazırlanması

Aşağıdakılardan hansı marketinqin funksiyalarına aid deyıldir?

•

qiymәtqoyma
mәhsul istehsalının tәşkili
marketinq tәdqiqatları
mәhsul çeşidinin planlaşdırılması
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mәhsulların bölüşdürülmәsi vә satışı

57
Bu konsepsiyada istehlakçıların tәlәbatlarının rәqiblәrlә müqayisәdә daha dolğun ödәnilmәsi tәşkilatın öz mәqsәdlәrinә nail olunması vasitәsi
olduğu iddia edilir:

•
58

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

Bu konsepsiyada aqressiv reklam olmadan arzuedilәn satış hәcminә nail olmağın mümkünsüzlüyü iddia edilir:

•

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

59
Bu konsepsiyada istehlakçıların qiymәtdәn asılı olmayaraq daha yüksәk keyfiyyәtә malik mәhsul vә xidmәtlәrin alacağına üstünlük verәcәyi
iddia edilir:

•
60

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

Bu konsepsiyada istehlakçıların geniş yayılmış vә әlverişli qiymәtlәrә malik mәhsullara üstünlük verәcәyi iddia edilir:

•
61

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

Kommersiya amillәrinin intensivlәşdirilmәsi konsepsiyasına görә müәssisә satışın hәcminin artırılması üçün:

•
62

ekoloji cәhәtdәn tәmiz mәhsulların istehsalını tәşkil etmәlidir
mәhsulun istehsalı vә satışına çәkilәn xәrclәrin ixtisar edilmәsini tәmin etmәlidir
satışın hәvәslәndirilmәsi tәdbirlәri hazırlamalı vә hәyata keçirmәlidir
istehsal texnologiyasını tәkmillәşdirmәlidir
istehlakçıların tәlәbatlarını öyrәnmәli vә ona uyğun gәlәn mәhsulların istehsalını tәşkil etmәlidir

Marketinq konsepsiyasına görә bazar iqtisadiyyatı şәratitindә mәnfәәtin mәblәğini maksimallaşdırmaq üçün müәssisә:

•
63

mәhsul vә xidmәtlәrinә konyunkturanın imkan verdiyi maksimal qiymәt müәyyәn etmәlidir
müştәrilәrin tәlәbatlarına daha çox uyğun gәlәn mәhsulların istehsalını tәmin etmәlidir
marketinq planları tәrtib etmәlidir
marketinq nәzarәtini tәşkil etmәli vә hәyata keçirmәlidir
istehsal xәrclәrinin maksimal azaldılmasını tәmin etmәlidir

İstehlakçıların ancaq yüksәk keyfiyyәtli mәhsullar alacağına әsaslanan strategiya bu konsepsiyaya әsaslanır:

•
64

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

İstehsal edilәn mәhsulların satış hәcminin artırılması nәticәsindә mәnfәәt әldә edilmәsinә yönәlmiş fәaliyyәt bu konsepsiyaya xasdır:

•
65

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

Geniş yayılmış vә münasib qiymәtli mәhsullar istehsalı hansı marketinq konsepsiyasının mahiyyәtini tәşkil edir:

•

sosialetik marketinq konsepsiyasının
istehsalın tәkmillәşdirilmәsi konsepsiyasının
mәhhsulun tәkmillәşdirilmәsi konsepsiyasının
kommersiya sәylәrinin intensivlәşdirilmәsi konsepsiyasının
istehlakçı marketinq konsepsiyasının
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66

Marketinq kompleksinin elementinә aid deyildir:
bölüşdürmә
mövqeylәşdirmә
qiymәt
mәhsul
hәvәslәndirmә

•
67

Marketinq kompleksinin elementlәrinә aiddir:
qiymәt, bölüşdürmә, hәvәslәndirmә vә nәzarәt
mәhsul, qiymәt, bölüşdürmә vә hәvәslәndirmә
mәhsul, qiymәt, bölüşdürmә vә nәzarәt
mәhsul, qiymәt, hәvәslәndirmә vә nәzarәt
mәhsul, bölüşdürmә, hәvәslәndirmә vә nәzarәt

•
68

İstәnilәn firma aşağıdakı marketinq elementlәri ilә bazara tәsir göstәrә bilir:
mәhsul, qiymәt, hәvәslәndirmә vә nәzarәtin tәşkili vasitәsilә
mәhsul, qiymәt, bölüşdürmә vә hәvәslәndirmә vasitәsilә
mәhsul, bölüşdürmә, hәvәslәndirmә vә SWOTtәhlil vasitәsilә
mәhsul, bölüşdürmә, hәvәslәndirmә vә SWOTtәhlil vasitәsilә
qiymәt, bölüşdürmә, hәvәslәndirmә vә nәzarәtin tәşkili vasitәsilә

•
69

Tәlәb:
istehlakçının әldә etmәk istәdiyi, arzuladığı bütün şeylәrdir
insanın yaşaması vә fәaliyyәt göstәrmәsi üçün nәyinsә çatışmadığını duymasıdır
hәr hansı formada olan ehtiyacdır
spesifik forma alan vә ölәnilmәsi zәruri olan ehtiyaclardır
alıcılıq qabiliyyәtli tәlәbatlardır

•
70

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

•
71

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

•
72

Marketinqә funksional yanaşmada ona:
marketinqin әtraf mühitinә dair informasiyanm toplanması, onlarm tәhlili, istehlakçıların tәlәbatının, alış motivlәrini vә davranışmm öyrәnilmәsi prosesi kimi

•

baxılır;
qarşıya qoyulan mәqsәdә çatmaq üçün yerinә yetirilәn tәdbirlәr kompleksi vә onların ardıcıllığı kimi baxılır;
marketinqin әtraf mühitinә dair informasiyanm toplanması, onlarm tәhlili, istehlakçıların tәlәbatının, alış motivlәrini vә davranışmm öyrәnilmәsi prosesi kimi
baxılır;
bu fәaliyyәtә rәhbәrliyi hәyata keçirәn mencerlәr vә ya mencer qrupuna verilmiş hüquq vә sәlahiyyәtlәrә aid olan sәrәncam vә vәzifәlәrin ayrıayrı işçilәr vә
işçi qrupları arasında bölüşdürülmәsi üzrә idarәetmә vasitәsi kimi baxılır
marketinqin informasiya sisteminin yaradılması, marketinq tәdqiqatlarınm aparılması vә marketinq fәaliyyәtinin hәyata keçirilmәsi üzrә tövsiyyәlәrin
hazırlanması kimi baxılır;

73

Marketinqsisteminin öyrәnilmәsinә bu yanaşmalar mövcuddur:

•
74

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

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

•

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

75

Marketinq menecmentin vәzifәsi:

•
76

Aşağıdakılardan hansı müәssisәnin marketinq bölmәsinin funksiyasına aid deyil:

•
77

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

Aşağıdakılardan hansı müasir idarәetmә konsepsiyasının xüsusiyyәti deyildir:

•
80

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

Aşağıdakılardan hansı müasir idarәetmә konsepsiyasının xüsusiyyәti deyildir:

•
81

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

Aşağıdakılardan hansı müasir idarәetmә konsepsiyasının xüsusiyyәti deyildir:

•
82

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

Aşağıdakılardan hansı müasir idarәetmә konsepsiyasının xüsusiyyәti deyildir:

•
83

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

Aşağıdakılardan hansı müasir idarәetmә konsepsiyasının xüsusiyyәti deyildir:

•
84

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

Aşağıdakılardan hansı müasir idarәetmә konsepsiyasının xüsusiyyәti deyildir:

•
79

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

Aşağıdakılardan hansı müәssisәnin marketinq bölmәsinin funksiyasına aid deyil:

•
78

müәssisәnin xarici şirkәtlәrlә әlaqәsinin tәşkili vә xarici bazarlara mәhsul çıxarılmasmm tәmin edilmәsidir;
tәlәbin sәviyyәsinә tәsir etmәklә müәssisәnin qarşıya qoyduğu mәqsәdә (mәqsәdlәrә nail olunmasmm tәmin edilmәsidir;
müәssisәnin marketinq bölmәsinin idarәetmә strukturunun hazırlanması vә struktur vahidlәrinin vәzifәsini müәyyәnlәşdirmәkdir;
marketinq üzrә mütәxәssislәrin hazırlanması, seçilmәsi vә onlarm ixtisas sәviyyәsinin yüksәldilmәsidir;
müәssisәnin ayrıayrı bölmәlәri arasmda әlaqәnin tәşkilidir;

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

Aşağıdakılardan hansı müasir idarәetmә konsepsiyasının xüsusiyyәti deyildir:
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•
85

Aşağıdakılardan hansı müasir idarәetmә konsepsiyasının xüsusiyyәti deyildir:

•
86

reklam büdcәsinin formalaşdırılması
kommunikasiyanın tәşkili
anbalaşdırmanın tәşkili
mәhsul çeşidinin planlaşdırılmasaı
bazarın tәdqiqi

Aşağıdakılardan hansı marketinq fәaliyyәtinә aid deyil:

•
90

reklambüdcәsininformalaşdırılması
mәhsul çeşidini planlaşdırılması
kommunikasiyanın tәşkili
bazarın tәdqiqi
maliyyә planının hazırlanması

Aşağıdakılardan hansı marketinq fәaliyyәtinә aid deyil:

•
91

istehsal texnologiyasınınseçilmәsi
mәhsul çeşidinin planlaşdırılması
bazarın tәdqiqi
kommunikasiyanın tәşkili
reklam büdcәsinin formalaşdırılması

Marketinq konsepsiyasına görә kommersiya fәaliyyәtinin planlaşdırılması başlayır:

•
92

yeni mәhsul vә xidmәtlәrin hazırlanmasından
mәhsula olan tәlәbin tәhlilindәn
bölüşdürmәdәn
tәchizatdan
istehsalın tәşkili tәdbirlәrindәn

Marketinqin әsas mәqsәdi nәdir:

•
93

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

Aşağıdakılardan hansı marketinq fәaliyyәtinә aid deyil:

•
89

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

Aşağıdakılardan hansı әnәnәvi idarәetmә konsepsiyasının xüsusiyyәti deyildir:

•
88

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

Aşağıdakılardan hansı müasir idarәetmә konsepsiyasının xüsusiyyәti deyildir:

•
87

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

mәnfәәtin әldә edilmәsi
tәchizatın sәmәrәlilәşdirilmәsi
mәhsul istehsalının tәşkili
tehsal edilmiş mәhsulun satılması
alıcıların tәlәbatlarının ödәnilmәsi

Aşağıdakılardan hansı әnәnәvi idarәetmә konsepsiyasının xüsusiyyәti deyildir:
risklәrә meylli olmamaq
avtoritar idarәetmә stili
sadә vә dar ixtisaslaşma
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•

texnoloji imperativlik
işçi heyәtini әsas resurs kimi qәbul etmәk

94 c5c

•
95

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

Aşağıdakılardan hansı әnәnәvi idarәetmә konsepsiyasının xüsusiyyәti deyildir:

•
96

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

Aşağıdakılardan hansı әnәnәvi idarәetmә konsepsiyasının xüsusiyyәti deyildir:

•
97

avtoritar idarәetmә stili
innovasiya vә risklәrә meyillik
risklәrә meylli olmamaq
texnoloji imperativlik
sadә vә dar ixtisaslaşma

Aşağıdakılardan hansı әnәnәvi idarәetmә konsepsiyasının xüsusiyyәti deyildir:

•
98

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

Aşağıdakılardan hansı әnәnәvi idarәetmә konsepsiyasının xüsusiyyәti deyildir:

•
99

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

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

•

sәhmdarlar
işçilәr
distryibitorlar
tәchizatçılar
menecerlәr

100
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:

•

menecerlәr
distryibitorlar
işçilәr
müştәrilәr
sәhmdarlar

101
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 karyeralarında müvәqqәti mәrhәlә kimi yanaşırlar:

•
102

işçilәr
tәchizatçılar
menecerlәr
sәhmdarlar
distryibitorlar

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

•

menecerlәr
işçilәr
tәchizatçılar
distryibitorlar
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sәhmdarlar

103
Müәssisәnin fәaliyyәtindә maraqlı olan bu tәrәf tәşkilata şәxsәn uzunmüddәtli vә emosional bağlı olan şәxslәrdir Onlar daha çox öz
uzunmüddәtli investisiyalarının dәyәrini maksimallaşdırmağa çalışırlar:

•
104

işçilәr
tәchizatçılar
distryibitorlar
menecerlәr
sәhmdarlar

Aşağıdakılardan hansı müәssisә fәaliyyәtindә maraqlı tәrәf deyil:

•
105

müştәrilәr
qeyrihökumәt tәşkilatları
menecerlәr
işçilәr
sәhmdarlar

Aşağıdakılardan hansı müәssisә fәaliyyәtindә maraqlı tәrәf deyil:

•
106

Distryibitorlar
vәtәndaş cәmiyyәtlәri
işçilәr
sәhmdarlar
menecerlәr

Aşağıdakılardan hansı müәssisә fәaliyyәtindә maraqlı tәrәf deyil:

•
107

menecerlәr
elmitәdqiqat institutları
tәchizatçılar
işçilәr
sәhmdarlar

Marketinqin idarә edilmәsi nәdir:

•
108

müәssisәnin marketinq strategiyasının 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
müәssisәnin idarәetmә strukturunun formalaşdırılması demәkdir
müәssisәdә marketinq xidmәtinin tәşkili demәkdir

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

•
109

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

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

•

mәhsul çeşidi vә fәaliyyәt bazarları mәhdud olan müәssisәlәrin;
dünyanmm müxtәlif ölkә vә regionlarmda mәhsul satan müәssisәlәrin;
spesifık xüsüsiyyәtlәrә malik olan geniş çeşiddә mәhsul istehsal edәn vә qeyri mәrkәzlәşdirilmiş idarәetmә prinsipinә әsaslan müәssisәlәrin;
istehlakçılarmm mәhsul seçimi vә davramşı birbirindәn fәrqlәnәn, mәhsulları spesifik xidmәt tәlәb edәn müәssisәlәrin;
müxtәlif adәtәnәnәlәrә malik olan çoxsaylı ölkәlәrdә geniş çeşiddә mәhsul satan müәssisәlәrin;

110
İstehlakçılarmm mәhsul seçimi vә davramşı birbirindәn fәrqlәnәn, mәhsulları spesifik xidmәt tәlәb edәn müәssisәlәrin bu idarәetmә
strukturundan istifadә etmәsi daha mәqsәdәuyğundur:

•
111

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

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

•

mәhsul çeşidi vә fәaliyyәt bazarları mәhdud olan müәssisәlәrin;
istehlakçılarının mәhsul seçimi vә davramşı birbirindәn fәrqlәnәn, mәhsulları spesifik xidmәt tәlәb edәn müәssisәlәrin;
müxtәlif adәtәnәnәlәrә malik olan çoxsaylı ölkәlәrdә geniş çeşiddә mәhsul satan müәssisәlәrin;
dünyanmm müxtәlif ölkә vә regionlarmda mәhsul satan müәssisәlәrin;
spesifık xüsüsiyyәtlәrә malik olan geniş çeşiddә mәhsul istehsal edәn vә qeyri mәrkәzlәşdirilmiş idarәetmә prinsipinә әsaslan müәssisәlәrin;
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112
Spesifik xüsüsiyyәtlәrә malik olan geniş çeşiddә mәhsul istehsal edәn vә qeyri mәrkәzlәşdirilmiş idarәetmә prinsipinә әsaslan müәssisәlәrin bu
idarәetmә strukturundan istifadә etmәsi daha mәqsәdәuyğundur:

•
113

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

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

•
114

mәhsul çeşidi vә fәaliyyәt bazarları mәhdud olan müәssisәlәrin;
spesifık xüsüsiyyәtlәrә malik olan geniş çeşiddә mәhsul istehsal edәn vә qeyri mәrkәzlәşdirilmiş idarәetmә prinsipinә әsaslan müәssisәlәrin;
istehlakçılarımn mәhsul seçimi vә davramşı birbirindәn fәrqlәnәn, mәhsulları spesifik xidmәt tәlәb edәn müәssisәlәrin;
müxtәlif adәtәnәnәlәrә malik olan çoxsaylı ölkәlәrdә geniş çeşiddә mәhsul satan müәssisәlәrin;
dünyanının müxtәlif ölkә vә regionlarmda mәhsul satan müәssisәlәrin;

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

•
115

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

Marketinqin funksional idarәetmә strukturundan bu müәssisәlәrin istfadә etmәsi daha mәqsәdәuyğundur:

•
116

spesifık xüsüsiyyәtlәrә malik olan geniş çeşiddә mәhsul istehsal edәn vә qeyri mәrkәzlәşdirilmiş idarәetmә prinsipinә әsaslan müәssisәlәrin;
müxtәlif adәtәnәnәlәrә malik olan çoxsaylı ölkәlәrdә geniş çeşiddә mәhsul satan müәssisәlәrin;
dünyanmm müxtәlif ölkә vә regionlarmda mәhsul satan müәssisәlәrin;
istehlakçılarımn mәhsul seçimi vә davramşı birbirindәn fәrqlәnәn, mәhsulları spesifik xidmәt tәlәb edәn müәssisәlәrin;
mәhsul çeşidi vә fәaliyyәt bazarları mәhdud olan müәssisәlәrin;

Marketinqin idarәetmә strukturu dedikdә bu başa düşülür:

•
117

müәssisәnin bütün struktur vahidlәrinin, o cümlәdәn marketinq bölmәsinin vәzifә vә funksiyaları, onlar arasmdakıәlaqә başa düşülür;
bu vә ya digәr dәrәcәdә marketinq fәaliyyәtilә mәşğul olan işçilәrin çalışdığı şöbә, bölmә, qrup vә ya struktur vahidlәrinin mәcmusu
müәssisәnin marketinq bölmәsinin onun digәr bölmә vә şöbәlәrlә әlaqәsi;
müәssisәnin istehsalsatış fәaliyyәtini hәyata keçirәn şöbә, bölmә, qrup vә ya struktur vahidlәrinin mәcmusu
müәssisәnin madditexniki tәminatı, mәhsulunun satışı, marketinq fәaliyyәtini, avadanlıqlarm tәmirini hәyata keçirәn xidmәt vә bölmәlәri mәcmusu;

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

•
118

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

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

•

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

119
Marketinqin idarә edilmәsinm marketinq proqramlarının vә qәrarlarının tәşkili, hәyata keçirilmәsi mәrhәlәsindә (istiqamәtindә bu işlәfr hәyata
keçirilir:

•
120

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

•
121

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

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

Marketinqin idarә edilmәsinm marketinq strategiyasının hazırlanması mәrhәlәsindә (istiqamәtindә) bu işlәr hәyata keçirilir:
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marketinqin tәşkili
marketinq tәkliflәrinin differensiallaşdırılması
rәqiblәrin güclü vә zәif tәrәflәrinin müәyyәnlәşdirilmәsi vә qiymәtlәndirilmәsi
bazarın tәlәbatının ölçülmәsi vә proqnozlaşdırılması
yeni mәhsulun yaradılması ideyalarının generasiyası

•
122

Marketinqin idarә edilmәsinin mәqsәd bazarlarının seçilmәsi mәrhәlәsindә (istiqamәtindә) bu işlәfr hәyata keçirilir:
rәqiblәrin güclü vә zәif tәrәflәrinin müәyyәnlәşdirilmәsi vә qiymәtlәndirilmәsi
bazarın tәlәbatının ölçülmәsi vә proqnozlaşdırılması
marketinqin tәşkili
yeni mәhsulun yaradılması ideyalarının generasiyası
marketinq tәkliflәrinin differensiallaşdırılması

•
123

Marketinqin idarә edilmәsinin tәhlil mәrhәlәsindә (istiqamәtindә) bu işlәfr hәyata keçirilir:
marketinqin tәşkili
rәqiblәrin güclü vә zәif tәrәflәrinin müәyyәnlәşdirilmәsi vә qiymәtlәndirilmәsi
bazarın tәlәbatının ölçülmәsi vә proqnozlaşdırılması
marketinq tәkliflәrinin differensiallaşdırılması
yeni mәhsulun yaradılması ideyalarının generasiyası

•
124

Marketinqә struktur yanaşmada ona:
marketinqin әtraf mühitinә dair informasiyanm toplanması, onlarm tәhlili, istehlakçıların tәlәbatının, alış motivlәrini vә davranışmm öyrәnilmәsi prosesi kimi

•

125

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

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

•
126

Ulduzlar
Sağmal inәklәr
Qapan itlәr
Dәcәl uşaqlar
Problemli uşaqlar

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

•
127

Problemli uşaqlar
Sağmal inәklәr
Ulduzlar
Qapan itlәr
Vәhşi pşiklәr

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

•
128

Dәcәl uşaqlar
Ulduzlar
Sağmal inәklәr
Problemli uşaqlar
Qapan itlәr

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

•
129

Ulduzlar
Sağmal inәklәr
Problemli uşaqlar
Qapan itlәr
Dәcәl uşaqlar

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

•
130

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

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

•

bazarın artım tempi aşağı, bazar payı isә yüksәkdir
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131

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

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

•
132

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 aşağı, bazar payı isә yüksәkdir
bazarın artım tempi yüksәk, bazar payı isә aşağıdır

Boston Konsaltiq Qrupun bazar payı/artım tempi matrisinin Ulduzlar

•
133

bazarın artım tempi dә, bazar payı da aşağıdır bazarın artım tempi dә, bazar payı da stabildir
bazarın artım tempi dә, bazar payı da yüksәkdir
kvadratında yerlәşәn biznes növlәrinin:
bazarın artım tempi yüksәk, bazar payı isә aşağıdır
bazarın artım tempi aşağı, bazar payı isә yüksәkdir

Müәssisә sәviyyәsindә marketinqin strateci planlaşdırılmasına nәdәn başlanılır:

•
134

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

Müәssisәnin marketinq fәaliyyәtinә neqativ tәsir göstәrәn hәr hansı bir hadisә SWOT tәhlili matrisindә hansı bәndә uyğun gәlir:

•
135

Tәhlükәlәr
Imkanlar
Güclü tәrәflәr
Zәif tәrәflәr
Rәqabәtli üstünlük

Müәssisәyә rәqiblәrinә nisbәtәn hәr hansı üstünlük әldә etmәyә imkan verәn bazar şәraiti SWOT tәhlili matrisindә hansı bәndә uyğun gәlir:

•
136

Tәhlükәlәr
Imkanlar
Güclü tәrәflәr
Zәif tәrәflәr
Rәqabәtli üstünlük

Müәssisәnin fәaliyyәt göstәrmәsi üçün hәr hansı zәruri resursun çatışmaması SWOT tәhlili matrisindә hansı bәndә uyğun gәlir:

•
137

Güclü tәrәflәr
Zәif tәrәflәr
Tәhlükәlәr
Imkanlar
Rәqabәtli üstünlük

Müәssisәyә әlavә imkanlar yaradan hәr hansı bir xüsusiyyәt, ona uğur qazandıran amil SWOT tәhlili matrisindә hansı bәndә uyğun gәlir:

•
138

Tәhlükәlәr
Zәif tәrәflәr
Rәqabәtli üstünlük
Imkanlar
Güclü tәrәflәr

SWOT tәhlilin elementini tәşkil edәn müәssisәnin bazar tәhlükәlәri aşağıdakılardan hansına uyğun gәlir:

•
139

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

SWOT tәhlilin elementini tәşkil edәn müәssisәnin bazar imkanları aşağıdakılardan hansına uyğun gәlir:

•

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

140

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

•
141

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

•
142

143

Tәhlükәlәr
Zәif tәrәflәr
Rәqabәtli üstünlük
Güclü tәrәflәr
Imkanlar

Aşağıdakı elementlәrdәn hansı SWOT tәhlil matrisinin elementini tәşkil etmir:

•
144

Tәhlükәlәr
Bazarın cәlbediciliyi
Güclü tәrәflәr
Zәif tәrәflәr
İmkanlar

Әlaqәdar sahәlәrin inkişaf etmәsi SWOT tәhlildә hansı bölmәdә tәsnif olunur:

•
145

Tәhlükәlәr
İmkanlar
Üstünlüklәr
Strateji pәncәrә
Çatışmamazlıqlar

Kompaniyanın tәklif etdiyi mәhsulun differensiasiya sәviyyәsinin aşağı olması SWOT tәhlildә hansı bölmәdә tәsnif olunur:

•
146

Üstünlüklәr
Çatışmamazlıqlar
İmkanlar
Tәhlükәlәr
Strateji pәncәrә

İxracatla mәşğul olan müәssisәlәrdә inflyasiya SWOT tәhlildә hansı bölmәdә tәsnif olunur:

•
147

Üstünlüklәr
Tәhlükәlәr
Imkanlar
Çatışmamazlıqlar
Strateji pәncәrә

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

•

Üstünlüklәr
Imkanlar
Tәhlükәlәr
Üstünlüklәr
Strateji pәncәrә

Sәrәncamda qalan pul gәlirlәrinin artımı SWOT tәhlildә hansı bölmәdә tәsnif olunur:

•
149

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

Aşağıdakı elementlәrdәn hansı SWOT tәhlil matrisinin elementini tәşkil etmir:

•

148

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

Imkanlar
Strateji pәncәrә
Çatışmamazlıqlar
Tәhlükәlәr
Üstünlüklәr

Biznesin aşağı mәnfәәtliliyi SWOT tәhlildә hansı bölmәdә tәsnif olunur:
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•
150

Tәhlükәlәr
Strateji pәncәrә
Üstünlüklәr
Imkanlar
Çatışmamazlıqlar

Xәrclәrdә liderlik SWOT tәhlildә hansı bölmәdә tәsnif olunur:

•
151

Strateji pәncәrә
Imkanlar
Üstünlüklәr
Tәhlükәlәr
Çatışmamazlıqlar

Rәqiblәrin fәallığı SWOT tәhlildә hansı bölmәdә tәsnif olunur:

•
152

Çatışmamazlıqlar
Üstünlüklәr
Strateji pәncәrә
Tәhlükәlәr
Imkanlar

İqtisadi artım SWOT tәhlildә hansı bölmәdә tәsnif olunur:

•
153

Tәhlükәlәr
Çatışmamazlıqlar
Strateji pәncәrә
Imkanlar
Üstünlüklәr

Strateji marketinq planlaşdırılması idarәetmәnin bu sәviyyәsindә hәyata keçirilir:

•

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

154
General Elektrik vә McKsiney&Company konsaltinq firmasının müәssisәnin bazar mövqeyi/bazarın cәlbediciliyi matrisindә bu biznes növünә
münasibәtәdә biçim strategiyası tәtbiq edilir:

•
155

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

Aşağıdakılardan hansı kompaniyanın missiyasına qoyulan tәlәblәrә aid deyil:

•
156

Stimullaşdırmalıdır
Spesifik qabiliyyәtlәrә әsaslanmalıdır
Konkret olmalıdır
Realist olmalıdır
Marketinq strategiyasına әsaslanmalıdır

Aşağıdakılardan hansı kompaniyanın missiyasına qoyulan tәlәblәrә aid deyil:

•
157

Stimullaşdırmalıdır
Strateji auditә әsaslanmalıdır
Konkret olmalıdır
Spesifik qabiliyyәtlәrә әsaslanmalıdır
Realist olmalıdır

Aşağıdakılardan hansı kompaniyanın missiyasına qoyulan tәlәblәrә aid deyil:

•
158

Stimullaşdırmalıdır
Spesifik qabiliyyәtlәrә әsaslanmalıdır
Strateji mәqsәdlәrә әsaslanmalıdır
Realist olmalıdır
Konkret olmalıdır

Strateji plan:
uzunmüddәtli mәqsәdlәr, onları reallaşdıracaq әsas marketinq strategiyaları vә lazımi resurslar müәyyәnlәşdirilir

•
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•

kompaniyanın mәqsәd vә imkanları arasında uyğunluq yaratmaqla daima dәyişәn әtraf mühitin yaratdığı imkanlardan onun maraqlarına uyğun istifadәni
nәzәrdә tutur
kompaniyanın marketinq vә logistik strategiyaları arasında uyğunluq yaradır
kompaniyanın konkret layihәlәr üzrә fәaliyyәtini müәyyәnlәşdirir
cari situasiya, kompaniyanın mәqsәdlәri, növbәti ilә strategiya, fәaliyyәt proqramı, büdcә vә nәzarәt forması tәsvir olunur

159
Bu planlaşdırmada kompaniyanın mәqsәd vә imkanları arasında uyğunluq yaratmaqla daima dәyişәn әtraf mühitin yaratdığı imkanlardan onun
maraqlarına uyğun istifadәni nәzәrdә tutur:

•
160

Marketinq planı
Strateji plan
Uzunmüddәtli plan
Korporativ plan
Illik plan

Marketinqin strateji planlaşdırılmasının nәzarәt mәrhәlәsindә aşağıdakı işlәr görülür:

•
161

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

Marketinqin strateji planlaşdırılmasının reallaşdırma mәrhәlәsindә aşağıdakı işlәr görülür:

•
162

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

Marketinqin strateji planlaşdırılmasının planlaşdırma mәrhәlәsindә aşağıdakı işlәr görülür:

•
163

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

Marketinqin strateji planlaşdırılmasının tәhlil mәrhәlәsindә aşağıdakı işlәr görülür:

•

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

164
Marketinqin strateji planlaşdırılmasının bu mәrhәlәsindә planlaşdırılan işlәrin hәyata keçirilmәsi nәticәlәrinin qiynәtlәndirilmәsi vә tәhlili
hәyata keçirilir, korrektә edici tәdbirlәr hәyata keçirilir:

•
165

Reallaşdırma
Nәzarәt
Tәhlil
Planlaşdırma
Monitorinq

Marketinqin strateji planlaşdırılmasının bu mәrhәlәsindә planlaşdırılan işlәrin hәyata keçirilmәsi baş verir:

•
166

Tәhlil
Planlaşdırma
Nәzarәt
Monitorinq
Reallaşdırma

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

•
167

Monitorinq
Planlaşdırma
Tәhlil
Reallaşdırma
Nәzarәt

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

•
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•

168

Tәhlil
Planlaşdırma
Reallaşdırma
Nәzarәt

Müәssisәnin missiyası müәyyәn edilәrkәn bu amil nәzәzrә alınır:

•
169

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

Müәssisәnin missiyası müәyyәn edilәrkәn bu amil nәzәzrә alınımır:

•
170

resursların mövcudluğu
müәssisәnin hәcmi
müәssisәnin tarixi
xarici mühit
müәssisәnin imkanları

Müәssisәnin missiyası bununla müәyyәn olunur

•
171

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

Müәssisә sәviyyәsindә strateyi marketinq planlaşdırılması bu ardıcıllıqla hәyata keçirilir:

•
172

mәqsәdin müәyyәn edilmәsi, missiyanın müәyyәn edilmәsi, biznesportfelin tәhlili, 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, strategiyanın realizasiyası vә nәzarәt
missiyanın müәyyәn edilmәsi, mәqsәdin müәyyәn edilmәsi,biznesportfelin tәhlili, strategiyanın realizasiyası vә nәzarәt

Aşağıdan yuxarıya planlaşdırma metodunda marketinq planlarının tәrtib edilmәsi belә hәyata keçirilir

•
173

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

Yuxarıdan aşağıya planlaşdırma metodunda marketinq planlarının tәrtib edilmәsi belә hәyata keçirilir:

•
174

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

Strateji marketinq planlaşdırılması idarәetmәnin bu sәviyyәsindә hәyata keçirilir:

•
175

mәhsul növü sәviyyәsindә
müstәqil marketinq fәaliyyәti hәyata keçirәn bölmәlәr sәviyyәsindә
müәssisәnin sexlәri sәviyyәsindә
mәhsul nomenklaturası sәviyyәsindә
müәssisәnin mәhsul çeşidi sәviyyәsindә

Strateji marketinq planlaşdırılması idarәetmәnin bu sәviyyәsindә hәyata keçirilir:

•
176

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

Strateji marketinq planlaşdırılması idarәetmәnin bu sәviyyәsindә hәyata keçirilir:

•

müәssisәnin mәhsul çeşidi sәviyyәsindә
müәssisә sәviyyәsindә
mәhsul nomenklaturası sәviyyәsindә

19/74

11/18/2016
müәssisәnin mәhsul kateqoriyası sәviyyәsindә
mәhsul növü sәviyyәsindә

177 Mağazaya gәlәnlәr arasında alış edәnlәrin faizini müәyyәnlәşdirmәk lazımdır Bu zaman informasiyanın toplanmasının bu metodundan istifadә
etmәk mәqsәdәuyğundur:

•

istehlakçı paneli
müşahidә
eksperiment
Delfi
fokusqrup

178 Müәssisәnin marketinq xidmәtindәn әmәkdaşları Dövlәt Statistika Komitәsinin mәlumatlarından istifadә etmәklә konkret növ mәhsul bazarının real
tutumunu öyrәnmәk istәyirlәr Marketinq xidmәtindәn әmәkdaşların istifadә etdiyi informasiyalar bu tip informasiyalara aiddir:

•

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

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

•

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

180 Müәssisәnin marketinq xidmәtinin әmәkdaşları mәhsula әsaslandırılmış qiymәt müәyyәnlәşdirmәkdәn ötrü bazarın rәqabәt strukturunu öyrәnirlәr
Bu:

•

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

181 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:

•

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

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

•

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

183 Marketinq tәdqiqatlarında istifadә olunan başqa bilik sahәlәrindәn mәnimsәnilmiş metodlara aid edilir:

•

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

184 Marketinq tәdqiqatlarında istifadә edilәn analitik proqnozlaşdırma metodlarına aid edilir:

•

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

185 Marketinq tәdqiqatlarının aparılması üçün bu tәdqiqat metodundan istifadә edilir:

•

şәbәkә metodundan
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•

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

186 Marketinq informasiya sisteminin layihәlәşdirilmәsinә nәdәn başlanır:

•

anketlәrin tәrtib edilmәsindәn
marketinq fәaliyyәtinә dair qәrar qәbul edәn şәxslәrin informasiyaya tәlәbatlarının dәqiqlәşdirilmәsindәn
әtraf mühitin öyrәnilmәsindәn
marketinq planının tәrtib olunmasından
informasiyanın toplanması metodlarının seçilmәsindәn

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

•

delfi metoduna
müşahidә metoduna
sorğu metoduna
imitasiya metoduna
istehlakçı paneli metoduna

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

•

müşahidә metoduna
imitasiya metoduna
istehlakçı paneli metoduna
Delfi metoduna
sorğu metoduna

189 Delfi metodu ilә toplanan informasiya bu informasiya tipinә aiddir:

•

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

190 İmitasiya metodu ilә toplanan informasiya bu informasiya tipinә aiddir:

•

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

191 İstehlakçı paneli metodu ilә toplanan informasiya bu informasiya tipinә aiddir:

•

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

192 Fokusqrup metodu ilә toplanan informasiya bu informasiya tipinә aiddir:

•

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

193 Eksperiment yolu toplanan informasiya bu informasiya tipinә aiddir:

•

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

194 Müşahidә yolu toplanan informasiya bu informasiya tipinә aiddir:

•

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

195 Sorğuların aparılması yolu toplanan informasiya bu informasiya tipinә aiddir:

•

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

196 İlkin informasiya:

•

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

197 Tәkrar informasiya:

•

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

198 Kauzal tәdqiqatlarda:

•

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

199 Tәsviri tәdqiqtlarda

•

problemin hәllinә dair qәrar qәbul edilir vә tövsiyyәlәr hazırlanır
problemlә ona tәsir edәn amillәr arasındakı asılılığın sәviyyәsi öyrәnilir
problemә dair informasiya toplanılır vә iqtisadi tәhlil aparılır
problemlә ona tәsir edәn amillәr arasındakı әlaqәnin xarakteri vә ya dәyişmә meyli öyrәnilir
problemin mahiyyәtinin dәqiqlәşdirilmәsi üçün hipotezlәr irәli sürülür

200 Kәşfiyyat tәdqiqtlarında

•

problemin hәllinә dair qәrar qәbul edilir vә tövsiyyәlәr hazırlanır
problemlә ona tәsir edәn amillәr arasındakı әlaqәnin sәviyyәsi öyrәnilir
problemә dair unformasiya toplanılır vә iqtisadi tәhlil aparılır
problemin mahiyyәtinin dәqiqlәşdirilmәsi üçün hipotezlәr irәli sürülür
problemlә ona tәsir edәn amillәr arasındakı әlaqәnin xarakteri öyrәnilir

201 Marketinq tәdqiqatları:

•

marketinq informasiya sisteminin yaradılması prosesidir
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

202 Bu bazar istehlakçıların (alıcıların tipologiyasına görә bazarın formasıdır

•

sәriştәli imkanlılar bazarı
satıcılar bazarı
alıcılar bazarı
vasitәçilәr bazarı
imkanlılar bazarı

203 Bu bazar istehlakçıların (alıcıların tipologiyasına görә bazarın formasıdır

•

hәdәf bazarı
satıcılar bazarı
alıcılar bazarı
son istehlakçıları bazar
potensial bazar

204 Alıcılar bazarında bu müәssisәlәrin rәqabәti mövcudur
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•

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

205 Satıclar bazarında bu müәssisәlәrin rәqabәti mövcudur

•

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

206 Alıcılar bazarında:

•

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

207 Satıcılar bazarında:

•

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

208 Marketinq tәdqiqatlarının aparılmasının zәrurililiyi bu amillә әlaqәdardır:

•

tәklif vә tәlәbin hәcmi qeyri stabildir
marketinq konsepsiyasının tәtbiqi
ölkә iqisadiyyatının inkişafı
qeyri müәyyәnlik sәviyyәsinin azaldılması
müәssisәnin fәaliyyәtinin planlaşdırılması

209 Marketinqin mikromühit amillәri:

•

iqtisadiyyatın makro sәviyyәsinә aid olan vә müәssisәnin fәaliyyәtinә tәsir göstәrәn subyekt vә amillәrin mәcmusudur
iqtisadiyyatın mikro sәviyyәsinә aid olan vә müәssisәnin fәaliyyәtinә tәsir göstәrәn subyekt vә amillәrin mәcmusudur
müәssisәni resurslarla tәmin edәn müәssisә vә tәşkilatlarin mәcmusudur
müәssisәnin istehsal texnologiyasına tәsir göstәrәn subyekt vә amillәrin mәcmusudur
müәssisәnin bazar fәaliyyәtinә tәsir göstәrәn subyekt vә amillәrin mәcmusudur

210 Marketinqin makromühit amillәri:

•

müәssisәnin istehsal texnologiyasına tәsir göstәrәn subyekt vә amillәrin mәcmusudur
müәssisәnin bazar fәaliyyәtinә tәsir göstәrәn subyekt vә amillәrin mәcmusudur
iqtisadiyyatın makro sәviyyәsinә aid olan vә müәssisәnin fәaliyyәtinә tәsir göstәrәn subyekt vә amillәrin mәcmusudur
iqtisadiyyatın mikro sәviyyәsinә aid olan vә müәssisәnin fәaliyyәtinә tәsir göstәrәn subyekt vә amillәrin mәcmusudur
müәssisәni resurslarla tәmin edәn müәssisә vә tәşkilatlarin mәcmusudur

211 Marketinq әtraf mühiti amillәri:

•

müәssisәnin istehsal texnologiyasına tәsir göstәrәn bütün subyekt vә amillәrin mәcmusudur
müәssisәnin bazar fәaliyyәtinә tәsir göstәrәn bütün subyekt vә amillәrin mәcmusudur
müәssisәnin xarici fәaliyyәtinә tәsir göstәrәn bütün subyekt vә amillәrin mәcmusudur
müәssisәni resurslarla tәmin edәn müәssisә vә tәşkilatlarin mәcmusudur
müәssisәnin investsiya fәaliyyәtinә tәsir göstәrәn bütün subyekt vә amillәrin mәcmusudur

212 Marketinqin müәssisәnin marketinq bölmәsi tәrәfindәn müәyyәn edilәn müәәssisәdaxili amillәrinә aiddir:

•

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

213 Marketinqin müәssisәnin marketinq bölmәsi tәrәfindәn müәyyәn edilәn müәәssisәdaxili amillәrinә aiddir:

•

müssisәdaxili koorporativ mәdәniyyәt
müәssisәnin fәaliyyәt sahәsi
müәәssisәnin mәqsәdi
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•

marketinqin mәqsәdi
müәssisәnin idarәetmә struktiru

214 Marketinqin müәssisәnin ali rәhbәrliyi tәrәfindәn müәyyәn edilәn müәәssisәdaxili amillәrinә aiddir:

•

bölüşdürmә
mәqsәd bazarları
marketinqin mәqsәdi
müssisәdaxili koorporativ mәdәniyyәt
marketunq bölmәsinin strukturu

215 Marketinqin müәssisәnin ali rәhbәrliyi tәrәfindәn müәyyәn edilәn müәәssisәdaxili amillәrinә aiddir:

•

marketunq bölmәsinin strukturu
marketinqin mәqsәdi
bölüşdürmә
müәssisәnin mәqsәdi
mәqsәd bazarları

216 Marketinqin müәssisәnin ali rәhbәrliyi tәrәfindәn müәyyәn edilәn müәәssisәdaxili amillәrinә aiddir:

•

marketunq bölmәsinin struktru
marketinqin mәqsәdi
qiymәt
müәssisәninu fәaliyyәt sahәsi
mәqsәd bazarları

217 Marketinqin mikromühitindә biribirinә rәqib olan müәssisәlәrin sayının çoxalması halında mәhsulların qiymәti:

•

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

218 Müәssisәnin fәaliyyәtindә maraqlı olmayan vә lakin müәssisәnin onların fәaliyyәtindә maraqlı olduğu kontakt auditoriyasına aiddir:

•

kredit tәşkilarları
maliyyә tәşkilatları
xeyriyyә tәşkilatları
KİV
vergi tәşkilatları

219 Müәssisәnin fәaliyyәtindә maraqlı olan vә lakin müәssisәnin onların fәaliyyәtindә maraqlı olmadığı kontakt auditoriyasına aiddir:

•

marketinq institutları
xeyriyyә tәşkilatları
KİV
maliyyә tәşkilatları
mәhsulgöndәrәnlәr

220 Müәssisәnin fәaliyyәtindә maraqlı olan vә eyni zamanda, müәssisәnin onların fәaliyyәtindә maraqlı olduğu kontakt auditoriyasına aiddir:

•

bәlәdiyә tәşkilatları
maliyyә tәşkilatları
KİV
xeyriyyә tәşkilatları
vergi orqanları

221 Marketinqin mikromühitindә biribirinә rәqib olan müәssisәlәrin sayının çoxalması halında mәhsulların qiymәti:

•

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

222 Aşağıdakı amillәrdәn hansılar marketinqin mәdәni mühitini xarakterizә edir?

•

referent qruplar
insanların ictimai tәsisatlara münasibәti
insanların hәyat sәviyyәsi
insanların cәmiyyәtlә münasibәti
sosial qruplar
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223 Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansılar marketinq vasitәçilәrinә aid deyildir:

•

sığorta tәşkilatları
kredit–maliyyә dairәlәri
marketinq tәdqiqatları tәşkilatları
istehlakçılar
investisiya tәşkilatları

224 Aşağıdakılar göstәrilәnlәrdәn hansı marketinq vasitәçilәrinә daxildir:

•

yuzarıda göstәrilәnlәrin heç biri marketinq vasitәçilәrinә daxil deyildir
kontakt auditoriyası
mәhsulgöndәrәnlәr
marketinq tәdqiqatları tәşkilatları
KİV

225 Müәssisә mәhsullarını modifikasiya etmәklә hәdәf bazarının hüdudlarını genişlәndirirBu marketinq mühitinin hansı amili hesabına tәmin olunur?

•

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

226 Dövlәt tәrәfindәn fundamental tәdqiqatlara ayrılan vәsaitlәr müәssisәlәrin innovasiyalı inkişafını sürәtlәndirmişdir Bu, marketinqin hansı mühit
amili hesabına baş vermişdir?

•

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

227 Ölkәdә uşaqların sayının artımı uşaqlar üçün qida mәhsulları istehsal edәn müәssisәnin hәdәf bazarınin potensial tutumunun artımına sәbәb
olmuşdur Bu, marketinqin hansı mühit amili hesabına baş vermişdir?

•

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

228 Әhalinin sayında baş verәn artım müәssisәnin hәdәf bazarının tutumunun , dәfә artımına sәbәb omuşdur Bu, marketinq mühitinin aşağıda sadalanan
amillәrinin hansının hesabına baş vermişdir?

•

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

229 Әhalinin riayәt etdiyi dәyәrlәr sistemindә baş verәn dәyişikliklәr bu marketinq mühitin xarakterizә edir:

•

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

230 Bu amillәr müәssisәdәn kәnar marketinq mühit amillәridir:

•

mәhsul
korporativ mәdәniyyәt
mәhsulgöndәrәnlәr
bölüşdürmә vә satış sistemi
qiymәt

231 Bu amillәr müәssisәdaxili mühit amillәridir:

•

maliyyә tәşkilatları
müştәrilәr
rәqiblәr
korporativ mәdәniyyәt
mәhsulgöndәrәnlәr
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232 Faydasız auditoriyaya aiddir:

•

alıcılıq qabiliyyәti olmayan, lakin reklam edilәn mәhsulu almaq niyyәtindә olan istehlakçılar
sәnaye vә kәnd tәsәrrüfatı mәhsullarının istehsalı ilә mәşğul olan sahibkarlar
şәhәr vә qәsәbәlәrdә yaşayan istehlakçılar
müәssisәnin reklam etdiyi obyektlә maraqlanmayan vә ya ondan istifadә etmәyәn istehlakçılar
әhalinin televiziya verilişlәrinә baxmayan, qәzet oxumayan hissәsi

233 Banklar «maliyyә vasitәçilәri» kimi:

•

müәssisәnin müflislәşmә әrәfәsindә olması haqqında onun kreditorlarına mәlumatlar ötürür
müәssisәnin yüksәk tәddiyyә qabiliyyәtli olduğu haqda informasiya yayır
müәssisәnin imicinin yaradılmasına gömәk edir
müәssisәnin hesablaşmalarının hәyata keçirir vә onu kreditlә tәmin edir
müәssisәnin etibarlı tәrәfdaş olduğu haqda informasiya yayır

234 Banklar «maliyyә dairәlәri»nә daxil olan kontakt auditoriyası kimi:

•

tәrfәdaşlar tapmaqda müәssisәyә kömәk göstәrir
müәssisәnin tapşırığı ilә onun maliyyә fәaliyyәtini tәftiş edir
müәssisәnin imicinin yaradılmasına kömәk edir
bazar iştirakçslarınin müәәssisә haqqında zәruri mәlumatlar әldә etmәsinә yardım edir
müәssisәnin fәaliyyәtinә nәzarәt edir

235 Bu kontakt auditoriyasına aiddir:

•

vasitәçilәr
müştәrilәr
mәhsulgöndәrәnlәr
KİVlәr
rәqiblәr

236 Bu amillәr marketinqin müәssisәdәnkәnar mikromühitinә aid deyildir:

•

rәqiblәr
vasitәçılәr
malgöndәrәnlәr
istehlakçıların hüquqlarının müdafiәsi tәşkilatları
müştәrilәr

237 A fabrikinin mikro mühitinә daxil deyil:

•

fabrikin mәhsulunu satan müәssisә
qablaşdırma mallarının tәchizatçısı
fabrikә xidmәt göstәrәn bank
vergi orqanı
fabrikin mәhsulunu alan müәssisә

238 Kontakt auditoriyası:

•

müәssisәyә marketinq xidmәti göstәrәn tәşkilatlardır
müәssisә ilә birbaşa әlaqәdә olan vә onu mәhsullarla tәmin edәn tәchizatçılar
müәssisә ilә birbaşa әlaqәdә olan vә onun mәhsullarını alan alıcılardır
müәssisәinin qarşısına qoyduğu mәqsәdlәrә çatmaqda ona yardәm göstәrәn tәşkilat vә müәssisәlәrdir
müәssisә ilә birbaşa әlaqәdә olan vә onun mәhsullarının satışını tәşkil edәn tәşkilatlardır

239 Marketinhqin mikromühitinә daxil deyil:

•

tәbii mühit amillәri
mәdәni mühit amillәri
sosial amillәr
müştәrilәr
texnikitexnoloji amillәr

240 Marketinqin mikromühitinin tәdqiqi zamanı bu amillәr öyrәnilir:

•

siyasihüquqi amillәr
sosial amillәr
iqtisadi amil
mәhsulgöndәrәnlәr
demoqrafik amillәr

241 Marketinqin mikromühitinin tәdqiqi zamanı bu amillәr öyrәnilir:
siyasihüquqi amillәr
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•

sosial amillәr
iqtisadi amil
kontak auditoriyası
demoqrafik amillәr

242 Marketinqin mikromühitinin tәdqiqi zamanı bu amillәr öyrәnilir:

•

siyasihüquqi amillәr
sosial amillәr
iqtisadi amil
rәqiblәr
demoqrafik amillәr

243 Marketinqin mikromühitinin tәdqiqi zamanı bu amillәr öyrәnilir:

•

siyasihüquqi amillәr
sosial amillәr
iqtisadi amil
istehlakçılar
demoqrafik amillәr

244 Marketinqin hüquqi mühiti:

•

xaricdәn mәhsul alınmasını tәnzimlәyәn qaydalar vә valyuta mәhdudiyyәtlәridir
istehlakçıların mәnafeyini qeyrimükәmmәl, haqsız sahibkarlıq fәaliyyәtindәn müdafiә edәn qanunvericik aktlarınin mәcmusudur
sahibkarlıq etikası vә istehlakçıların hüquqlarının müdafiәsi üzrә dövlәt vә ictimai tәşkilatların mәcmusudur
ölkәdә sahibkarlıq fәaliyyәtinin hәyata keçirilmәsini vә tәnzimlәnmәsini tәmin edәn qanunlar vә qanunvericilik aktlarınin mәcmusudur
ayrıayrı siyasi vә dövlәt xadimlәri ilә qarşılıqlı münasibәtlәrin tәnzimlәnmәsi qaydasıdır

245 Marketinqin iqtisadi mühit amillәrinә aid deyildir:

•

işsizlik sәviyyәsi
qiymәtin sәviyyәsi
ölkәnin tәsәrrüfat tipi
ölkәnin nәqliyyat sistemi
inflyasiya sәviyyәsi

246 A fabrikinin makro mühitinә daxil deyil:

•

istehlakçıların hüquqlarının müdafiәsi tәşkilatları
fabrikә xidmәt göstәrәn bank
әhalininn yaş qruplari üzrә qruluşu
qanunvericilik aktları
әtraf mühitin mühafizәsi tәşkilatları

247 İnsanların birbirinә münasibәtlәri marketinqin bu әtraf mühiti amillәrinә aiddir:

•

mikromühit amillәrinә
mәdәni mühit amillәrinә
sosial mühit amillәrinә
siyasi mühit amillәrinә
hüquqi mühit amillәrinә

248 Marketinqin bu әtraf mühiti amili istehlakçıların hüquqlarının müdafiәsi amillәrinә aiddir:

•

dövlәt aparatı
istehlakçıların mәhafeyinin qeyrimükәmmәl sahibkarlıq fәaliyyәtindәn müdafiә amillәri
valyuta mәhdudiyyәtlәri
sahibkarlığın normativhüquqi bazası
siyasi stabillik

249 Marketinqin bu әtraf mühiti amili hüquqi amillәrә aiddir:

•

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

250 Marketinqin bu әtraf mühiti amili hüquqi amillәrә aiddir:

•

istehlakçıların hüquqlarının mühafiәsi üzrә dövlәt tәşkilatları
qanunvericilik aktlarına әmәl edilmәsi üzәrindә nәzatәt sistemi
xaricdәn mәhsul almaya mühasibәt
sahibkarların mәnafeyini qeyrimükәmmәl sahibkarlıq fәaliyyәtindәn müdafiә edәn amillәr

27/74

11/18/2016
dövlәt aparatı

251 Marketinqin bu әtraf mühiti amili siyasi amillәrә aiddir:

•

istehlakçıların hüquqlarının müdafiәsi üzrә dövlәt tәşkilatları
dövlәt aparatı
qanunvericilik aktlarına әmәl edilmәsi üzәrindә nәzatәt sistemi
sahibkarlığın normativhüquqi bazası
sahibkarların mәnafeyini qeyrimükәmmәl sahibkarlıq fәaliyyәtindәn müdafiә edәn amillәr

252 Marketinqin bu әtraf mühiti amili siyasi amillәrә aiddir:

•

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

253 Marketinqin bu әtraf mühiti amili siyasi amillәrә aiddir:

•

ölkәdә sahibkarlıq fәaliyyәtinin tәnzimlәnmәsi tәmin edәn qanunlar
valyuta mәhdudiyyәtlәri
sahibkarlıq etikası
istehlakçıların mәnafeyini qeyrimükәmmәl sahibkarlıq fәaliyyәtindәn müdafiә edәn amillәr
birja fıaliyyәti haqqında Qanun

254 Marketinqin bu әtraf mühiti amili siyasi amillәrә aiddir:

•

ölkәdә sahibkarlıq fәaliyyәtinin tәnzimlәnmәsi tәmin edәn qanunlar
siyasi stabillik
sahibkarlıq etikası
istehlakçıların mәnafeyini qeyrimükәmmәl sahibkarlıq fәaliyyәtindәn müdafiә edәn amillәr
Banklar vә bank fәaliyyәti haqqında Qanun

255 Әhalinin miqrasiyasında baş verәn dәyişikliklәr marketinqin bu әtraf mühit amillәrinә aiddir:

•

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

256 Marketinqin bu әtraf mühiti amili müәssisә tәrәfindәn nәzarәt edilmәyәn amillәrә aiddir:

•

mәhsul
mәhsulların bölüşdürülmәsi vә satışı
istehlakçılar
mәhsul göndәrәnlәr
qiymәt

257 Marketinqin bu әtraf mühiti amili müәssisә tәrәfindәn nәzarәt edilәn amillәrә aiddir:

•

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

258 Bu amillәr marketinqin makro mühitinin demoqrafik amillәrinә aiddir:

•

işsizlik sәviyyәsi
referent qrup
ümumi daxili mәhsul
әhalinin miqrasiyası
iqtisadiyyatın inkişaf tempi

259 Bu amillәr marketinqin makro mühitinin demoqrafik amillәrinә aiddir:

•

işsizlik sәviyyәsi
ailә büdcәsinin bölüşdürülmәsi
ümumi daxili mәhsul
ailәdә uşaqların sayı
gәlirlәrin sәviyyәsi

260 Bu amillәr marketinqin makro mühitinin demoqrafik amillәrinә aiddir:
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•

işsizlik sәviyyәsi
hәyat sәviyyәsi
hәr nәfәrә düşәn milli gәlirin hәcmi
ailәlәrin sayı
gәlirlәrin sәviyyәsi

261 Bu amillәr marketinqin makro mühitinin demoqrafik amillәrinә aiddir:

•

inflyasiya sәiyyәsi
ümumi daxili mәhsulun hәcmi
hәyat sәviyyәsi
әhalinin tәbii artımı
istehlakçının statusu

262 Bu amillәr marketinqin makro mühitinin demoqrafik amillәrinә aiddir:

•

istehlakçının statusu
ümumi daxili mәhsulun hәcmi
iqtisadiyyatın inkişaf tempi
әhalinin yaş quruluşu
hәr nәfәrә düşәn milli gәlirin hәcmi

263 Bu amillәr marketinqin makro mühitinin sosial amillәrinә aiddir:

•

hәr nәfәrә düşәn milli gәlirin hәcmi
iqtisadiyyatın inkişaf tempi
әhalinin sayı, doğulan vә ölәnlәrin sayı
istehlakçının statusu
ümumi daxili mәhsulun hәcmi

264 Bu amillәr marketinqin makro mühitinin sosial amillәrinә aiddir:

•

inflyasiya sәiyyәsi
işsizlik
әhalinin sayı, doğulan vә ölәnlәrin sayı
referent qruplar
ümumi daxili mәhsulun hәcmi

265 Bu amillәr marketinqin makro mühitinin sosial amillәrinә aiddir:

•

inflyasiya sәiyyәsi
işsizlik
әhalinin sayı, doğulan vә ölәnlәrin sayı
sosial siniflәr
ümumi daxili mәhsulun hәcmi

266 Bu amillәr marketinqin makro mühitinin sosial amillәrinә aiddir:

•

inflyasiya sәiyyәsi
işsizlik
әhalinin sayı, doğulan vә ölәnlәrin sayı
ailә büdcәsinin bölüşdürülmәsi
ümumi daxili mәhsulun hәcmi

267 Bu amillәr marketinqin makro mühitinin sosial amillәrinә aiddir:

•

inflyasiya sәiyyәsi
işsizlik
әhalinin sayı, doğulan vә ölәnlәrin sayı
gәlirlәrin sәviyyәsi
ümumi daxili mәhsulun hәcmi

268 Bu amillәr marketinqin makro mühitinin sosial amillәrinә aiddir:

•

inflyasiya sәiyyәsi
işsizlik sәviyyәsi
әhalinin sayı, doğulan vә ölәnlәrin sayı
әhalinin gәlirlәrinin sәiyyәsi
ümumi daxili mәhsulun hәcmi

269 Bu amillәr marketinqin makro mühitinin iqtisadi amillәrinә aiddir:

•

hәyat sәiyyәsi
referent qruplar
әhalinin sayı, doğulan vә ölәnlәrin sayı
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•

işsizlik sәviyyәsi
әhalinin gәlirlәrinin sәiyyәsi

270 Bu amillәr marketinqin makro mühitinin iqtisadi amillәrinә aiddir:

•

referent qruplar
inflyasiya sәviyyәsi
әhalinin sayı, doğulan vә ölәnlәrin sayı
әhalinin gәlirlәrinin sәiyyәsi
hәyat sәiyyәsi

271 Bu amillәr marketinqin makro mühitinin iqtisadi amillәrinә aiddir:

•

referent qruplar
hәyat sәiyyәsi
qiymәtlәrin sәviyyәsi
әhalinin sayı, doğulan vә ölәnlәrin sayı
әhalinin gәlirlәrinin sәiyyәsi

272 Bu amillәr marketinqin makro mühitinin iqtisadi amillәrinә aiddir:

•

referent qruplar
hәr nәfәrә düşәn ümumi daxili mәhsulun hәcmi
әhalinin sayı, doğulan vә ölәnlәrin sayı
әhalinin gәlirlәrinin sәiyyәsi
hәyat sәiyyәsi

273 Bu amillәr marketinqin makro mühitinin iqtisadi amillәrinә aiddir:

•

әhalinin sayı, doğulan vә ölәnlәrin sayı
ümumi daxili mәhsulun hәcmi
referent qruplar
hәyat sәiyyәsi
әhalinin gәlirlәrinin sәiyyәsi

274 Bu amillәr marketinqin makro mühitinin iqtisadi amillәrinә aiddir:

•

әhalinin sayı, doğulan vә ölәnlәrin sayı
ölkәnin tәsәrrüfat tipi
referent qruplar
hәyat sәiyyәsi
әhalinin gәlirlәrinin sәiyyәsi

275 Marketinqin nәzarәt edilmәyәn әtraf mühit amiillәri:

•

müәssisә tәrәfindәn müәyyәn edilәn vә idarә edilәn amillәrdir
müәssisә tәrәfindәn müәyyәn edilmәyәn vә müәssisәnin onlara uyğunlaşmalı olduğu amillәrdir
müәәsisәnin istehsal vә texniki şöbәsi tәrәfindәn müәyyәn edilәn amillәrdir
müәәsisәnin marketinq şöbәsi tәrәfindәn müәyyәn edilәn amillәrdir
müәәsisәnin ali rәhbәrliy tәrәfindәn müәyyәn edilәn amillәrdir

276 Marketinqin nәzarәt edilәn әtraf mühit amiillәri:

•

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

277 Marketinqin müәssisәdaxili mikromühit amillәri:

•

müәssisәnin yalnız bazar fәaliyyәtinә deyil bütün bazar subyektlәrinin fәaliyyәtinә tәsir edәn amillәrdir
müәssisәnin istehsalmaliyyә fәaliyyәtinә aid olan, müәssisә tәrәfindәn idarә edilәn vә onun marketinq 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
müәssisә ilә iqtisadiyyatın eyni sәviyyәsindә yerlәşәn, müәssisәnin nәzarәt edә bilmәdiyi vә onun istehsalmaliyyә fәaliyyәtininә tәsir edәn amillәrdir

278 Marketinqin müәssisәdәn kәnar mikromühit amillәri:

•

müәssisәnin tәsir, idarә edә bilmәdiyi, yaxud tәsir sәviyyәsi hәddәn artıq aşağı sәviyyәdә olan vә ona uyğunlaşmağa vadar olduğu әtraf mühit amillәridir
müәssisә ilә iqtisadiyyatın eyni sәviyyәsindә yerlәşәn, müәssisәnin nәzarәt edә bilmәdiyi vә onun istehsalmaliyyә fәaliyyәtininә tәsir edәn amillәrdir
müәssisәnin yalnız bazar fәaliyyәtinә deyil bütün bazar subyektlәrinin fәaliyyәtinә tәsir edәn amillәrdir
müәssisәnin istehsalmaliyyә fәaliyyәtinә aid olan vә onun marketinq fәaliyyәtinә tәsir edәn amillәrdir
müәssisәnin istehsalmaliyyә fәaliyyәtinә tәsir göstәrәn bütün subyekt vә amillәrin mәcmusudur
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279

İcra etmәk  bilmәk  hiss etmәk ardıcıllığının xas olduğu tәlim prosesi bu satınalmaları әks etdirir:

•
280

Hiss etmәkbilmәk icra etmәk ardıcıllığının xas olduğu tәlim prosesi bu satınalmaları әks etdirir:

•
281

emosional (affektiv reaksiyası;
qeyri optimal reakaksiyası;
dәrketmә (koqnitiv reaksiyası;
davranış reaksiyası;
optimal reakaksiyası;

İstehlakçının mәnimsәdiyi informasiyanın biliklәrlә әlaqәlәndirilmәsi onun bu davranış reaksiyası çәrçivәsindә başa verir;

•
288

optimal reakaksiyası;
dәrketmә (koqnitiv reaksiyası;
emosional (affektiv reaksiyası;
qeyri optimal reakaksiyası;
davranış reaksiyası;

İstehlakçının bu davranış reaksiyası mәqsәd vә qiymәtlәndirmә sistemi ilә әlaqәlidir:;

•
287

Gözlәnilmәz mәşhurluq  mәlumatlılıq  xatırlama  tanıma  münasibәt  rәğbәt  satınalmanın hәyata keçirilmәsi niyyәti;
Gözlәnilmәz mәşhurluq  mәlumatlılıq  xatırlama  tanıma  bilmә  qavranılan oxşarlıq;
Başa düşülәn çoxluq  vaciblik  müәyyәnlik  effektlilik  münasibәt  rәğbәt  niyyәt  satınalmanın hәyata keçirilmәsi niyyәti;
Faktların axtarışı  sınaq satınalmaları  tәkrar satınalmalar  markalar dәstinin müәyyәnlәşdirilmәsi  eksklüzivlik  ticarәt markasına loyallıq  razı qalma/narazılıq
Faktların axtarışı  sınaq satınalmaları  tәkrar satınalmalar  markalar dәstinin müәyyәnlәşdirilmәsi  münasibәt  rәğbәt  satınalmanın hәyata keçirilmәsi niyyәti

İstehlakçının bu davranış reaksiyası onun satınalmadan sonrakı fәaliyyәti xa rakterizә edir:

•
286

Faktların axtarışı  sınaq satınalmaları  tәkrar satınalmalar  markalar dәstinin müәyyәnlәşdirilmәsi  münasibәt  rәğbәt  satınalmanın hәyata keçirilmәsi niyyәti
Gözlәnilmәz mәşhurluq  mәlumatlılıq  xatırlama  tanıma  münasibәt  rәğbәt  satınalmanın hәyata keçirilmәsi niyyәti;
Faktların axtarışı  sınaq satınalmaları  tәkrar satınalmalar  markalar dәstinin müәyyәnlәşdirilmәsi  eksklüzivlik  ticarәt markasına loyallıq  razı qalma/narazılıq
Başa düşülәn çoxluq  vaciblik  müәyyәnlik  effektlilik  münasibәt  rәğbәt  niyyәt  satınalmanın hәyata keçirilmәsi niyyәti;
Gözlәnilmәz mәşhurluq  mәlumatlılıq  xatırlama  tanıma  bilmә  qavranılan oxşarlıq;

Dәrketmә reaksiyası bu ardıcıllıqla baş verir;

•
285

Gözlәnilmәz mәşhurluq  mәlumatlılıq  xatırlama  tanıma  münasibәt  rәğbәt  satınalmanın hәyata keçirilmәsi niyyәti;
Faktların axtarışı  sınaq satınalmaları  tәkrar satınalmalar  markalar dәstinin müәyyәnlәşdirilmәsi  münasibәt  rәğbәt  satınalmanın hәyata keçirilmәsi niyyәti
Başa düşülәn çoxluq  vaciblik  müәyyәnlik  effektlilik  münasibәt  rәğbәt  niyyәt  satınalmanın hәyata keçirilmәsi niyyәti;
Gözlәnilmәz mәşhurluq  mәlumatlılıq  xatırlama  tanıma  bilmә  qavranılan oxşarlıq;
Faktların axtarışı  sınaq satınalmaları  tәkrar satınalmalar  markalar dәstinin müәyyәnlәşdirilmәsi  eksklüzivlik  ticarәt markasına loyallıq  razı qalma/narazılıq

Emosional reaksiya bu ardıcıllıqla baş verir;

•
284

alıcı cәlbediciliyinin yüksәk olduğu vә alıcı üçün ümumi münasibәtin vacib olduğu halda hәyata keçirilәn satınalmaları;
aşağı alıcı cәlbediciliyinin emosional qavrama ilә eyni zamanda mövcud olduğu situasiyalarda hәyata keçirilәn satın almaları;
minimum düşünmә tәlәb edәn vә diskomfortdan yayınmaq üçün hәyata keçirilәn vәrdişә әsaslanan satınalmaları әks etdirir:
alıcının cәlbediciliynin yüksәk olduğu, reallığın qavranılmasının isә intellektual xarakterli olduğu halda hәyata keçirilәn satınalmaları;
alıcının cәlbediciliynin yüksәk olduğu, minimum düşünmә tәlәb edәn situasiyalarda hәyata keçirilәn satınalmaları;

Davranış reaksiyası bu ardıcıllıqla baş verir;

•
283

alıcı cәlbediciliyinin yüksәk olduğu vә alıcı üçün ümumi münasibәtin vacib olduğu halda hәyata keçirilәn satınalmaları;
minimum düşünmә tәlәb edәn vә diskomfortdan yayınmaq üçün hәyata keçirilәn vәrdişә әsaslanan satınalmaları әks etdirir:
alıcının cәlbediciliynin yüksәk olduğu, minimum düşünmә tәlәb edәn situasiyalarda hәyata keçirilәn satınalmaları;
alıcının cәlbediciliynin yüksәk olduğu, reallığın qavranılmasının isә intellektual xarakterli olduğu halda hәyata keçirilәn satınalmaları;
aşağı alıcı cәlbediciliyinin emosional qavrama ilә eyni zamanda mövcud olduğu situasiyalarda hәyata keçirilәn satın almaları;

Bilmәk  hiss etmәk  icra etmәk ardıcıllığının xas olduğu tәlim prosesi bu satınalmaları әks etdirir:

•
282

minimum düşünmә tәlәb edәn vә diskomfortdan yayınmaq üçün hәyata keçirilәn vәrdişә әsaslanan satınalmaları әks etdirir:
aşağı alıcı cәlbediciliyinin emosional qavrama ilә eyni zamanda mövcud olduğu situasiyalarda hәyata keçirilәn satın almaları;
alıcının cәlbediciliynin yüksәk olduğu, minimum düşünmә tәlәb edәn situasiyalarda hәyata keçirilәn satınalmaları;
alıcının cәlbediciliynin yüksәk olduğu, reallığın qavranılmasının isә intellektual xarakterli olduğu halda hәyata keçirilәn satınalmaları;
alıcı cәlbediciliyinin yüksәk olduğu vә alıcı üçün ümumi münasibәtin vacib olduğu halda hәyata keçirilәn satınalmaları;

davranış reaksiyası;
qeyri optimal reakaksiyası;
optimal reakaksiyası;
dәrketmә (koqnitiv reaksiyası;
emosional (affektiv reaksiyası;

İstehlakçının davranış reaksiyası;
mәhsulun seçilmәsi ilә әlaqәdar situasiyalarda istehlakçıların özlәrini necә aparmasıdır;
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•
289

mәhsulun istifadә edilmәmiş hissisәsindәn “xilas” olması zamanı istehlakçıların yerinә yetirdiyi fәaliyyәtdir;
mәhsulun alınması zamanı istehlakçılara xas olan hәrәkәtlәrin mәcmusudur;
istehsalçıların tәtbiq etdiyi stimul әsasında istehlakçılarda yaranan istәnilәn әqli fәaliyyәtdir;
satın alınacaq mәhsulun seçilmәsi zamanı istehlakçılara xas olan hәrәkәtlәrin mәcmusudur;

İşgüzar istehlakçılar:

•
290

Son istehlakçılar:

•
291

292

insanların nәyә hörmәt etdiyini әks etdirir;
istehlakçının duyğusallığını әks etdirir;
istehlakçının ticarәt markasını almaq iqtidarında oduğunu әks etdirir;
hәr hansı bir tәlәbatın ödәnilmәsi üçün istehlakçının hәrәkәtә meyilliliyini әks etdirir;
dәyәrlәrinin iyerarxiyasını әks etdiri;

Marketinqdә dәyәrlәr sistemi:

•

insanların nәyә hörmәt etdiyini әks etdirir;
istehlakçının ticarәt markasını almaq iqtidarında oduğunu әks etdirir;
hәr hansı bir tәlәbatın ödәnilmәsi üçün istehlakçının hәrәkәtә meyilliliyini әks etdirir;
dәyәrlәrinin iyerarxiyasını әks etdiri;
istehlakçının duyğusallığını әks etdirir;

Marketinqdә dәyәrlәr:

•
297

insanların nәyә hörmәt etdiyini әks etdirir;
istehlakçının duyğusallığını әks etdirir;
hәr hansı bir tәlәbatın ödәnilmәsi üçün istehlakçının hәrәkәtә meyilliliyini әks etdirir;
istehlakçının ticarәt markasını almaq iqtidarında oduğunu әks etdirir;
dәyәrlәrinin iyerarxiyasını әks etdiri;

Motiv:

•

296

hәyat stili
şәxsiyyәtin tipi
hәyat tәrzi
münasibәt
istehlakçının sosial statusu

Motivasiya;

•

295

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

Bu amil son istehlakçıların davranışına tәsir edәn psixoloji amillәrә aiddir:

•

294

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

Münasibәt istehlakçıların davranışına tәsi edәn bu amillәr qrupuna aiddir

•

293

mәhsulları tәbii fәlakәtin nәticәsini aradan qaldırmaq mәqәsdi ilә alan istehlakçıların mәcmusudur
mәhsulları istehlak vasitәlәri istehsal etmәk 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 etmәk mәqәsdi ilә alan istehlakçıların mәcmusudur

dәyәrlәrinin iyerarxiyasını әks etdiri;
istehlakçının duyğusallığını әks etdirir;
hәr hansı bir tәlәbatın ödәnilmәsi üçün istehlakçının hәrәkәtә meyilliliyini әks etdirir;
insanların nәyә hörmәt etdiyini әks etdirir;
istehlakçının ticarәt markasını almaq iqtidarında oduğunu әks etdirir;

Qavrama istehlakçıların davranışına tәsir edәn bu amillәr qrupuna aiddir

•

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

298

Bu amil son istehlakçıların davranışına tәsir edәn psixoloji amillәrә aiddir:

•
299

Son istehlakçıların alış motivi vә motivasiyası istehlakçıların davranışına tәsi edәn bu amillәr qrupuna aiddir

•
300

istehlakçıların hәyat sәviyyәsi
şәxsiyyәtin tipi
insanların hәyat tәrzi
insanların özünә, birbirinә vә cәmiyyәtә münasibәti
istehlakçıların sosial vәziyyәti

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

•
304

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

Bu amil mәdәniyyәt amillәrinә aiddir:

•
303

istehlakçının sosial statusu
hәyat tәrzi
şәxsiyyәtin tipi
alış motivi
hәyat stili

Son istehlakçıların hәyat tәrzi:

•
302

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

Bu amil son istehlakçıların davranışına tәsir edәn psixoloji amillәrә aiddir:

•
301

istehlakçının sosial statusu
şәxsiyyәtin tipi
hәyat tәrzi
qavrama
hәyat stili

psixoloji amillәrә
iqtisadi amillәrә
sosial amillәrә
mәdәniyyәt amillәrinә
hәyat sәviyyәsi amillәrinә

İstehlakçıların tipologiyası mәhfumu bunu ifadә edir:

•

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

305
Mütәxәssislәr koqnitiv psixologiyaya әsaslanmaqla istehlakçı davranışının marketiq fәaliyyәtinin idarә edilmәsindә nәzәrә alınması zәruri olan
bu xüsusiyyәtini aşkar etmişlәr:

•

alıcı әvvәlki satınalmalarından mәmnun olduğu ticarәt markasını tәkrar satın almağa çalışır;
alternativlәrin keyfiyyәtinin bәrabәrliliyi halında istehlakçı daha ucuz olan ticarәt markasının alınmasına üstünlük verir;
yalnız istehlakçının tәcrübәsi müsbәt effekt tәmin etdiyi müddәtdә o, tәkrar satınalmalar hәyata keçirir;
satınalmalar yerinә yetirlәrkәn istehlakçıların inamı güclü olduqda onlar özünә güvәnmәyә meyilli olurlar;
alıcı rәqib markalarla nüqayisәdә daha yüksәk satınalma effekti yaradan ticarәt markasını tәkrar satın almağa çalışır;

306
Mütәxәssislәr koqnitiv psixologiyaya әsaslanmaqla istehlakçı davranışının marketiq fәaliyyәtinin idarә edilmәsindә nәzәrә alınması zәruri olan
bu xüsusiyyәtini aşkar etmişlәr:

•

alternativlәrin keyfiyyәtinin bәrabәrliliyi halında istehlakçı daha ucuz olan ticarәt markasını alınmağa üstünlük verir;
istehlakçının müәyyәn bir markaya әvvәlcәdәn üstünlük vermәsi toplanan informasiyanın miqdarına tәsir edir;
alıcı әvvәlki satınalmalarından mәmnun olduğu ticarәt markasını tәkrar satın almağa çalışır;
әvvәlәr müsbәt nәticә әldә etmәyә imkan vermiş mövcud stimullar alıcını hәmin satınalmalara oxşar satınalmalar hәyata keçirmәyә sövq edir;
alıcı rәqib markalarla nüqayisәdә daha yüksәk fayda әldә etmәyә imkan verәn ticarәt markasını tәkrar satın almağa çalışır;
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307
Mütәxәssislәr koqnitiv psixologiyaya әsaslanmaqla istehlakçı davranışının marketiq fәaliyyәtinin idarә edilmәsindә nәzәrә alınması zәruri olan
bu xüsusiyyәtini aşkar etmişlәr:

•

yalnız istehlakçının tәcrübәsi müsbәt effekt tәmin etdiyi müddәtdә o, tәkrar satınalmalar hәyata keçirir;
istehlakçının rәqib markalarla müqayisәdә onu daha az tәmin edәn ticarәt markasını tәkrar alması ehtimalı hәddәn artıq aşağıdır
hәm çox pis, hәm dә çox yaxşı tәcrübә böyük ehtimalla uzun müddәt yadda qalır;
alternativlәrin keyfiyyәtinin bәrabәrliliyi halında istehlakçı daha ucuz olan ticarәt markasının alınmasına üstünlük verir;
alıcı әvvәlki satınalmalarından mәmnun olduğu ticarәt markasını tәkrar satın almağa çalışır;

308
Mütәxәssislәr koqnitiv psixologiyaya әsaslanmaqla istehlakçı davranışının marketiq fәaliyyәtinin idarә edilmәsindә nәzәrә alınması
zәruri olan bu xüsusiyyәtini aşkar etmişlәr:

•

alıcı rәqib markalarla nüqayisәdә daha yüksәk fayda әldә etmәyә imkan verәn ticarәt markasını tәkrar satın almağa çalışır;
istehlakçılar öz secimlәri vә mühakimәlәri üçün inkaredici dәlillәr (sübutlar deyil, tәsdiqedici dәlillәr tapmağa çalışırlar
digәr şәrtlәrin bәrabәrliyi halında istehlakçının әvvәlәr ona müsbәt effekt әldә etmәyә imkan vermiş ticarәt markasını alması ehtimalı çox yüksәkdir;
istehlakçının әvvәllәr mükafatlandırılmış hәrәkәtlәri uğursuzluqla nәticәlәndikdә o, emosional davranışa oxşar davranış nümayiş etdirir
ticarәt markalarmm sayı çox olduqda istehlakçının konkret ticarәt marka sından asıllılığı aşağı olur;

309 Mütәxәssislәr koqnitiv psixologiyaya әsaslanmaqla istehlakçı davranışının marketiq fәaliyyәtinin idarә edilmәsindә nәzәrә alınması zәruri olan bu
xüsusiyyәtini aşkar etmişlәr:

•
310

Biheviorizm nәzәriyyәsinә görә

•
311

istehlajçılar inkaredici dәlillәr deyil, tәsdiqedici dәlillәr tapmağa çalışırlar
rәqib mәhsulların sayı çox olduqda istehlakçının konkret ticarәt markasın dan asıllılığı aşağı olur;
eyni mәhsul kateqoriyasına aid olan xarakteristika hәmin kateqoriyaya daxil olan bütün ticarәt markalarına xasdır;
hәm çox pis, hәm dә çox yaxşı tәcrübә böyük ehtimalla uzun müddәt yadda qalır;
istehlakçılar birmәnalı olmayan mәlumatları öz gözlәntilәrinә uyğunlaşdıraraq onlarla manipulyasiya etmәyә meyillidirlәr;

Effekt qanununa görә:

•
315

istehlakçı rәqib mәhsullardan ona daha çox fayda vәd edәn mәhsulun satın alınmsına üstünlük verir;
istehlakçılar gәliri sevmәkdәn daha çox hәcmcә hәmin gәlirә bәrabәr itkini sevmirlәr
satınalmalar yerinә yetirlәrkәn istehlakçıların inamı güclü olduqda onlar özünә güvәnmәyә meyilli olurlar;
istehlakçının müәyyәn bir markaya әvvәlcәdәn üstünlük vermәsi toplanan informasiyanın tipinә tәsir edir;
istehlakçının müәyyәn bir markaya әvvәlcәdәn üstünlük vermәsi toplanan informasiyanın miqdarına tәsir edir;

Biheviorizm nәzәriyyәsinә görә

•
314

digәr şәrtlәrin bәrabәrliyi halında istehlakçının әvvәlәr ona müsbәt effekt әldә etmәyә imkan vermiş ticarәt markasını alması ehtimalı çox yüksәkdir;
digәr şәrtlәrin bәrabәrliyi halında hәm çox pis, hәm dә çox yaxşı tәcrübә uzun müddәt istehlakçının yadında qalır;
istehlakçının müәyyәn bir markaya әvvәlcәdәn üstünlük vermәsi toplanan informasiyanın tipinә tәsir edir;
öz markalarının fәrqlәndirici xüsusiyyәtlәrini nәzәrә çatdırmağın satıcılar üçün cox böyük әhәmiyyәt var;
istehlakçılar öz secimlәri vә mühakimәlәri üçün tәsdiqedici dәlillәr tapmağa çalışırlar

Biheviorizm nәzәriyyәsinә görә

•
313

istehlakçının müәyyәn bir markaya әvvәlcәdәn üstünlük vermәsi toplanan informasiyanın tipinә tәsir edir;
istehlakçının müәyyәn bir markaya әvvәlcәdәn üstünlük vermәsi toplanan informasiyanın miqdarına tәsir edir;
istehlakçının tәcrübәsi müsbәt nәticә tәmin etdiyi müddәtdә o, tәkrar satınalmalar hәyata keçirir;
digәr şәrtlәrin bәrabәrliyi halında hәm çox pis, hәm dә çox yaxşı tәcrübә uzun müddәt istehlakçının yadında qalır;
digәr şәrtlәrin bәrabәrliyi halında istehlakçının әvvәlәr ona müsbәt effekt әldә etmәyә imkan vermiş ticarәt markasını alması ehtimalı çox yüksәkdir;

Biheviorizm nәzәriyyәsinә görә:

•
312

әvvәlәr müsbәt nәticә әldә etmәyә imkan vermiş mövcud stimullar alıcını hәmin satınalmalara oxşar satınalmalar hәyata keçirmәyә sövq edir;
istehlakçılar birmәnalı olmayan mәlumatları öz gözlәntilәrinә uyğunlaşdıraraq onlarla manipulyasiya etmәyә meyillidirlәr
alıcı rәqib markalarla nüqayisәdә daha yüksәk satınalma effekti yaradan ticarәt markasını tәkrar satın almağa çalışır;
alternativlәrin xüsusiyyәtlәrinin bәrabәrliliyi halında istehlakçı daha ucuz olan ticarәt markasının alınmasına üstünlük verir;
digәr şәrtlәrin bәrabәrliyi halında istehlakçının әvvәlәr ona müsbәt effekt әldә etmәyә imkan vermiş ticarәt markasını alması ehtimalı çox yüksәkdir;

istehlakçı müsbәt nәticә әldә etmәyә sәbәb olan hәrәkәtlәri tәkrar edir;
istelakçı manipulyasiya vasitәlәrini müәyyәn edir;
istelakçı problemlәrinin hәlli vasitәlәrini müәyyәn edir;
stehlakçı mәhsulun istehlak xüsusiyyәtlәrini qavrayır vә dәrk edir;
stehlakçı mәhsulun istehlak xüsusiyyәtlәri ilә bağlı olan yadda saxlayır;

İstehlakçı davranışında stimul:

•

marketinqin әtraf mühitinin tәdqiqi alәtidir;
mәhsulun istehlak xüsusiyyәtlәrinin tәkmillәşdirilmәsi alәtidir;
istehlakçının cavab reaksiyasının tәkrarlanmasına sәbәb olan hәvәslәndirmә alәtidir;
strateji marketinq planlaşdırılması alәtidir;
istehlakçının cavab reaksiyası ehtimalını artıran istәnilәn hadisәdir:
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316

İstehlakçı davranışında möhkәmlәndirmә (mükafatlandırm:

•
317

İstehlakçının davranışı bu halda tәkrar olunur

•
318

319

istehlakçı stimulların tәsirinә mәruz qalaraq müәyyәn hәrәkәtlәr edirlәr;
yaranmış situasiyanın tәsirinә mәruz qalaraq müәyyәn hәrәkәtlәr edirlәr;
marketinq elementlәrinin tәsirinә mәruz qalaraq müәyyәn hәrәkәtlәr edirlәr;
marketinqin әtraf mühit amillәrinin tәsirinә mәruz qalaraq müәyyәn hәrәkәt lәr edirlәr;
iqtisadiyatın inkişaf tempinin tәsirinә mәruz qalaraq müәyyәn hәrәkәtlәr edirlәr

İstehlakçı davranışının öyrәnilmәsinin mәqsәdi:

•

eyni istehlakçı qruplarına onlara tәsir vasitәlәrinin tapılmasıdır
marketinqin planlaşdırılması vı marketinq planlarının tәrtib edilmәasidir
marketinq informasiya sisteminin yaradılmasıdır
marketinq tәdqiqatlarının aparılmasıdır
marketinq strategiyası vә kompleksnin hazırlanmasıdır

İstehlakçı davranışı mәhfumu bunu ifadә edir:

•
321

stimulun tәsiri mәmnunluğa sәbәb olduqda;
güclü stimul amillәri seçildikdә;
mәhsulun qiymәti düzgün müәyyәn edildikdә;
istehlakçının hәyat sәviyyәsi yüksәk olduqda;
istehlakçının gәlirlәrinin sәviyyәsi yüksәk olduqda;

Biheviorizm nәzәriyyәsinә görә

•

320

marketinqin әtraf mühitinin tәdqiqi alәtidir;
istehlakçının cavab reaksiyası ehtimalını artıran istәnilәn hadisәdir:
mәhsulun istehlak xüsusiyyәtlәrinin tәkmillәşdirilmәsi alәtidir;
istehlakçının cavab reaksiyasının tәkrarlanmasına sәbәb olan hәvәslәndirmә alәtidir;
strateji marketinq planlaşdırılması alәtidir;

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

İnformasiyanın istehlakçıda hәddәn artıq narahatlıq vә ya tәşviş yaratdığından, qavranılmaması:

•

qavrama müddәtidir;
qvrama müdafәsidir;
qavramanın selektivliyidir;
qavramanın subyektivliyidir;
qavramanın tipidir;

322
İnformasiyanın digәr elementlәri bu vә ya digәr maraqlar sisteminә zidd olduğundan istehlakçı tәrәfindәn forması dәyişdirilmiş şәkildә
qavranılması;

•

qavrama müddәtidir;
qavramanın subyektivliyidir;
qavramanın selektivliyidir;
qavrama müdafәsidir;
qavramanın tipidir;

323
İstehlakçının informasiyanın bәzi elementlәrini ya hәmin anda onun ehtiyacına uyğun gәldiyinә görә, ya da gözlәnilmәdәn meydana çıxdığına vә
onda tәәccüb yaratdığına görә yadda saxlamasıdır:

•

qavramanın subyektivliyidir;
qavramanın selektivliyidir;
qavrama müddәtidir;
qavramanın tipidir;
qavrama müdafәsidir;

324 İcra etmәk  hiss etmәk  bilmәk ardıcıllığının xas olduğu tәlim prosesi bu satınalmaları әks etdirir:

•
325

alıcının cәlbediciliynin yüksәk olduğu, minimum düşünmә tәlәb edәn situasiyalarda hәyata keçirilәn satınalmaları;
aşağı alıcı cәlbediciliyinin emosional qavrama ilә eyni zamanda mövcud olduğu situasiyalarda hәyata keçirilәn satın almaları;
minimum düşünmә tәlәb edәn vә diskomfortdan yayınmaq üçün hәyata keçirilәn vәrdişә әsaslanan satınalmaları әks etdirir:
alıcı cәlbediciliyinin yüksәk olduğu vә alıcı üçün ümumi münasibәtin vacib olduğu halda hәyata keçirilәn satınalmaları;
alıcının cәlbediciliynin yüksәk olduğu, reallığın qavranılmasının isә intellektual xarakterli olduğu halda hәyata keçirilәn satınalmaları;

Marketinqin bir neçә bazar seqmentinә yönәlmәsi, bu :
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•
326

Marketinqin bir seqmentә yönәlmәsi, bu :

•
327

remarketinqdir
tәmәrküzlәşmiş marketinqdir
kütlәvi marketinqdir
differensiasiya edilmiş marketinqdir
demarketinqdir

Hәdәf bazarı:

•
328

demarketinqdir
remarketinqdir
kütlәvi marketinqdir
differensiasiya edilmiş marketinqdir
tәmәrküzlәşmiş marketinqdir

sәriştәli imkanlılar bazarıdır
imkanlılar bazarıdır
müәssisәnin istiqamәtlәndiyi bazardır
bütün mәhsullar bazarıdır
istehsal tәyinatlı mәhsullar bazarıdır

Bazarın cәlbediciliyinin tәhlilinin mәqsәdi budur:

•

әvәzedici mәhsulların müәyyәnlәşdirilmәsi
hәdәf seqmentlәrinin seçilmәsi
marketinqin tәşkilati struktuunun müәyyәnlәşdirilmәsi
nәzarәt göstәricilәrinin tәyini
monitorinqin aparılması

329
Bazarın müәyyәnlәşdirilmәsi prosesindә kompaniyaya lazımi üstünlüklәr verәn vә onun üstün mövqe tutduğu bazarlar hansı fәaliyyәt növünә
aid edilir:

•

ikinci dәrәcәli fәaliyyәt növlәri
әsas fәaliyyәt növlәri
differensial fәaliyyәt növlәri
perspektivsiz fәaliyyәt növlәri
xәyali fәaliyyәt növlәri

330
Bazarın müәyyәnlәşdirilmәsi prosesindә kompaniyanın güclü rәqabәtli mövqe tuta bilmәyәcәyi perspektivsiz bazarlar hansı fәaliyyәt növünә aid
edilir:

•

әsas fәaliyyәt növlәri
perspektivsiz fәaliyyәt növlәri
differensial fәaliyyәt növlәri
xәyali fәaliyyәt növlәri
ikinci dәrәcәli fәaliyyәt növlәri

331
Bazarın müәyyәnlәşdirilmәsi prosesindә kompaniyanın güclü rәqabәtli mövqe tuta bilәcәyi, lakin cәlbedici vә perspektivli olmayan bazarlar
hansı fәaliyyәt növünә aid edilir:

•

әsas fәaliyyәt növlәri
ikinci dәrәcәli fәaliyyәt növlәri
differensial fәaliyyәt növlәri
perspektivsiz fәaliyyәt növlәri
xәyali fәaliyyәt növlәri

332
Bazarın müәyyәnlәşdirilmәsi prosesindә dinamik, böyük vә genişlәnәn olduğu üçün kompaniyaya maraqlı olan, lakin güclü mövqe tuta
bilmәyәcәyi bazarlar hansı fәaliyyәt növünә aid edilir:

•
333

Bazarın müәyyәnlәşdirilmәsi prosesindә perspektivsiz fәaliyyәt növlәri hansılardır:

•
334

differensial fәaliyyәt növlәri
xәyali fәaliyyәt növlәri
әsas fәaliyyәt növlәri
ikinci dәrәcәli fәaliyyәt növlәri
perspektivsiz fәaliyyәt növlәri

xәrc rәqabәtqabiliyyәtliliyinә malik mәhsulların tәqdim olunduğu bazarlar
kompaniyaya lazımi üstünlüklәr verәn vә onun üstün mövqe tutduğu bazarlar
dinamik, böyük vә genişlәnәn olduğu üçün kompaniyaya maraqlı olan, lakin güclü mövqe tuta bilmәyәcәyi bazarlar
kompaniyanın güclü rәqabәtli mövqe tuta bilәcәyi, lakin cәlbedici vә perspektivli olmayan bazarlar
kompaniyanın güclü rәqabәtli mövqe tuta bilmәyәcәyi perspektivsiz bazarlar

Bazarın müәyyәnlәşdirilmәsi prosesindә perspektivsiz fәaliyyәt növlәri hansılardır:
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•
335

Bazarın müәyyәnlәşdirilmәsi prosesindә xәyali fәaliyyәt növlәri hansılardır:

•
336

alıcı mәmnunluğunun yüksәldilmәsi
tәlәbatın daha yaxşı ödәnilmәsi
alıcıların vә rәqiblәrin daha yaxşı öyrәnilmәsi
tәchizatın yaxşılaşdırılması
resursların daha sәmәrәli yerlәşdirilmәsi

Bu metodda müxtәlif tәlәffüzlәrlә reklamdan әsas kadrlar verilir vә sonra respondentlәrin fikirlәri öyrәnilir:

•
343

alıcı mәmnunluğunun yüksәldilmәsi
tәlәbatın daha yaxşı ödәnilmәsi
alıcıların vә rәqiblәrin daha yaxşı öyrәnilmәsi
Just in time texnologiyasının tәtbiqi
resursların daha sәmәrәli yerlәşdirilmәsi

Bazarın seqmentlәşdirilmәsinin verdiyi üstünlüyә aid deyil:

•
342

alıcı mәmnunluğunun yüksәldilmәsi
Kanban texnologiyasının tәtbiqi
alıcıların vә rәqiblәrin daha yaxşı öyrәnilmәsi
tәlәbatın daha yaxşı ödәnilmәsi
resursların daha sәmәrәli yerlәşdirilmәsi

Bazarın seqmentlәşdirilmәsinin verdiyi üstünlüyә aid deyil:

•
341

alıcıların vә rәqiblәrin daha yaxşı öyrәnilmәsi
Kütlәvi xidmәtin tәşkili
resursların daha sәmәrәli yerlәşdirilmәsi
alıcı mәmnunluğunun yüksәldilmәsi
tәlәbatın daha yaxşı ödәnilmәsi

Bazarın seqmentlәşdirilmәsinin verdiyi üstünlüyә aid deyil:

•
340

esursların daha sәmәrәli yerlәşdirilmәsi
alıcıların vә rәqiblәrin daha yaxşı öyrәnilmәsi
differensiallaşdırılmamış marketinq texnologiyasının tәtbiqi
tәlәbatın daha yaxşı ödәnilmәsi r
alıcı mәmnunluğunun yüksәldilmәsi

Bazarın seqmentlәşdirilmәsinin verdiyi üstünlüyә aid deyil:

•
339

kompaniyanın güclü rәqabәtli mövqe tuta bilmәyәcәyi perspektivsiz bazarlar
kompaniyanın güclü rәqabәtli mövqe tuta bilәcәyi, lakin cәlbedici vә perspektivli olmayan bazarlar
xәrc rәqabәtqabiliyyәtliliyinә malik mәhsulların tәqdim olunduğu bazarlar
kompaniyaya lazımi üstünlüklәr verәn vә onun üstün mövqe tutduğu bazarlar
dinamik, böyük vә genişlәnәn olduğu üçün kompaniyaya maraqlı olan, lakin güclü mövqe tuta bilmәyәcәyi bazarlar

Bazarın seqmentlәşdirilmәsinin verdiyi üstünlüyә aid deyil:

•
338

kompaniyaya lazımi üstünlüklәr verәn vә onun üstün mövqe tutduğu bazarlar
kompaniyanın güclü rәqabәtli mövqe tuta bilmәyәcәyi perspektivsiz bazarlar
xәrc rәqabәtqabiliyyәtliliyinә malik mәhsulların tәqdim olunduğu bazarlar
dinamik, böyük vә genişlәnәn olduğu üçün kompaniyaya maraqlı olan, lakin güclü mövqe tuta bilmәyәcәyi bazarlar
kompaniyanın güclü rәqabәtli mövqe tuta bilәcәyi, lakin cәlbedici vә perspektivli olmayan bazarlar

Bazarın müәyyәnlәşdirilmәsi prosesindә ikinci dәrәcәli fәaliyyәt növlәri hansılardır:

•
337

dinamik, böyük vә genişlәnәn olduğu üçün kompaniyaya maraqlı olan, lakin güclü mövqe tuta bilmәyәcәyi bazarlar
kompaniyanın güclü rәqabәtli mövqe tuta bilmәyәcәyi perspektivsiz bazarlar
xәrc rәqabәtqabiliyyәtliliyinә malik mәhsulların tәqdim olunduğu bazarlar
kompaniyaya lazımi üstünlüklәr verәn vә onun üstün mövqe tutduğu bazarlar
kompaniyanın güclü rәqabәtli mövqe tuta bilәcәyi, lakin cәlbedici vә perspektivli olmayan bazarlar

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

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

•

mәhsulun vizual kartının hazırlanması
animasiya
assosiativ metod
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•

344

Bu metodda respondentәrә stimullaşdırıcı tәsirlәrlә öz fikrini bölüşmәk tәklif olunur:

•
345

tәdarük kriteriyaları vә tәdarük fәaliyyәtinin tәşkili;
istehlakçıların daxil olduğu sosial vә referent qrup;
istehlakçıların fәaliyyәt müddәti
mәhsulda axtarılan sәmәrә, mәhsulgöndәrәnlәrlә әmәkdaşlıq sәviyyәsi vә mәhsulgöndәrәnlәrә sadiqlik sәviyyәsi;
istehlakçıların daxil olduğu sahә vә tәşkilatın miqyası

Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı son istehlakçılar bazarının psixoqrafik seqmentlәşdirmә meyarlarına aiddir:

•
350

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

Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı institutsional istehlakçılar bazarının psixoqrafik seqmentlәşdirmә meyarlarına aiddir:

•
349

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

Әhalinin gәlirlәrinin sәviyyәsi hansı seqmentlәşdirmә amillәri qrupuna aiddir:

•
348

mәdәniyyәt;
sosial;
demoqrafik;
psixoqrafik;
iqtisadi;

İstehlakçı davranışı baxımından son istehlakçılar bazarının seqmentlәşdirilmәsi amillәrinә aşağıdakılardan hansı aiddir:

•
347

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

Mәhsulda axtarılan sәmәrә hansı seqmentlәşdirmә kriteriyasına aiddir:

•
346

konseptual xәritә
hekayәni tamamla metodu

distehlakçıların yaş qurpu;
istehlakçıların daxil olduğu sahә vә tәşkilatın miqyası;
istehlakçının gәlirlәrinin sәviyyәsi, ailәlәrin sayı;
istehlakçıların hәyat tәrzi vә şәxsiyyәtin tipi
mәhsulgöndәrәnlәrlә әmәkdaşlıq sәviyyәsi

Aktiv, zәif vә mülayim istehlakçılar seqmenti hansı meyara görә seqmentlәşdirmәnin nәticәsindә müәyyәnlәşdirilmişdir:

•

Mәhsulda axtarılan faydaya görә seqmentlәşdirmә
Sosialiqtisadi әlamәtә görә seqmentlәşdirmә
Mәhsula adaptasiya әlamәtinә görә seqmentlәşdirmә
Mәhsulların alış intensivliyi vә istehlakın hәcmi әlamәtinә görә seqmentlәşdirmә
İstehlakçıların hәyat tәrzinә görә seqmentlәşdirmә

351
İstehlakçıların bu vә ya digәr mәhsula nәyә görә üstünlük vermәsini, onun istehlak xüsusiyyәtlәrini vә rәqib markalara nisbәtәn fәrlәndirici
cәhәtlәrinә görә seqmentlәşdirmә hansı seqmentlәşdirmә meyarına uyğundur:

•

istehlakçıların hәyat tәrzinә görә seqmentlәşdirmә
sosialiqtisadi әlamәörә seqmentlәşdirmә
mәhsula adaptasiya әlamәtinә görә seqmentlәşdirmә
mәhsulda axtarılan faydaya görә seqmentlәşdirmә
demoqrafik әlamәtә görә seqmentlәşdirmә

352 Aşağıdakıların hansı bazarın seqmentlәşdirilmәsinә qoyulan tәlәb kimi deyili:

•

demoqrafik әlamәtә görә seqmentlәşdirmә
hәr bir seqment kifayәt qәdәr stabil, tutumlu vә inkişaf perspektivinә malik olmalıdır
seqmentin kәmiyyәt vә keyfiyyәt xarakteriskası qiymәtlәndirilә bilәn, ölçülә bilәn olmalıdır
seqment bir meyar әsasında seqmentlәşdirilmәlidir
müәssisәnin marketinq kompleksini (mәhsul, qiymәt, satış, hәvәslәndirmә)differensiallaşdırmaq imkanı olmalıdır
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353

Aşağıdakıların hansı bazarın seqmentlәşdirilmәsinә qoyulan tәlәb kimi deyil:

•
354

Aşağıdakıların hansı bazarın seqmentlәşdirilmәsinә qoyulan tәlәb kimi deyil:

•
355

alıcıların maddi vәziyyәti
alıcıların alışdan sonra davranışı
alıcıların alış zamanı davranışı
alıcıların mәhsulu qavraması
alıcıların alış niyyәti

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

•
357

müәssisәnin marketinq kompleksini (mәhsul, qiymәt, satış, hәvәslәndirmә differensiallaşdırmaq imkanı olmalıdır
hәr bir seqment kifayәt qәdәr stabil, tutumlu vә inkişaf perspektivinә malik olmalıdır
seqmentin kәmiyyәt vә keyfiyyәt xarakteriskası qiymәtlәndirilә bilәn, ölçülә bilәn olmalıdır
bazar seqmentlәri nә qәdәr çoxdursa, seqmentlәşdirmә üçün bir o qәdәr yararlıdır
hәr bir seqment kifayәt qәdәr tәsvir edilә bilәn olmalıdır

Aşağıdakı amillәrdәn hansı mәhsulun mövqelәşdirilmәsi üçün әsasdır:

•
356

müәssisәnin marketinq kompleksini (mәhsul, qiymәt, satış, hәvәslәndirmә differensiallaşdırmaq imkanı olmalıdır
hәr bir seqment kifayәt qәdәr stabil, tutumlu vә inkişaf perspektivinә malik olmalıdır
seqmentin kәmiyyәt vә keyfiyyәt xarakteriskası qiymәtlәndirilә bilәn, ölçülә bilәn olmalıdır
seqmentlәrdә alıcı sayı bәrabәr olmalıdır
hәr bir seqment kifayәt qәdәr tәsvir edilә bilәn olmalıdır

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

Bazarın seqmetlәşdirilmәsi proqramı aşağdakı ardıcıllqdan ibarәtdir:

•

Seqmentlәşdirmәmövqelәşdirmәseqmentin seçiılmәsi
Seqmentin seçilmәsiseqmentlәşdirmәmövqelәşdirmә
Mövqelәşdirmәseqmentlәşdirmәseqmentin seçilmәsi
Seqmentlәşdirmәseqmentin seçilçmәsimövqelәşdirmә
Mövqelәşdirmәseqmentin seçilmәsiseqmentlәşdirmә

358 Bu, bazarların seqmentlәşdirilmәsinin çatışmazlığıdır:

•
359

differensiallaşdırma vә tәmәrküzlәşmә strategiyalarından istifadәnin mümkünsüzlüyü
marketinq proqramlarının istehlakçıların davranışına uyğunlaşdırılmasının mümkünsüzlüyü
marketinq xәrclәrinin sәviyyәsinin müәyyәn edilmәsinin mümkün olmaması
marketinq xәrclәrinin hәcminin vә sәviyyәsinin yüksәk olması
strateji marketinq planlarının tәrtib edilmәsinin mümkünsüzlüyü

Bazarların seqmentlәşdirilmәsinin mәqsәdi:

•

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

360 Bu amillәr istehlak mәhsulları bazarının seqmentlәşdirilmәsinin obyektiv meyarlarına aid deyil:

•
361

Bu amillәr istehlak mәhsulları bazarının seqmentlәşdirilmәsinin psixoqrafik meyarlarına aiddir:

•
362

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

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

Bu amillәr istehlak mәhsulları bazarının seqmentlәşdirilmәsinin obyektiv meyarlarına aid deyil:
istehlakçıların hәr nәfәrinә düşәn gәlirlәrin hәcmi
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•
363

Bu amillәr istehlak mәhsulları bazarının seqmentlәşdirilmәsinin obyektiv meyarlarına aid deyil:

•
364

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

Diversifikasiya:

•
371

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

Bu meyar istehlak mәhsulları bazarının seqmentlәşdirilmәsinin obyektiv meyarlarına aiddir

•
370

sosialiqtisadi amillәr
mәhsulların alış intensivliy
psixoloji amillәr
hәyat tәrzi
istehlakçıların mәhsula adaptasiyası

Bu meyar istehlak mәhsulları bazarının seqmentlәşdirilmәsinin obyektiv meyarlarına aiddir

•
369

istehlakçıların mәhsula adaptasiyası
sosialiqtisadi amillәr
mәhsulların alış intensivliy
psixoloji amillәr
hәyat tәrzi

Bu meyar istehlak mәhsulları bazarının seqmentlәşdirilmәsinin psixoqrafik meyarlarına aid deyil:

•
368

coğrafi amillәr
istehlakçıların mәhsula adaptasiyası
demoqrafik amillәr
sosial amillәr
iqtisadi amillәr

Bu meyar istehlak mәhsulları bazarının seqmentlәşdirilmәsinin obyektiv meyarlarına aiddir:

•
367

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

Bu amillәr istehlak mәhsulları bazarının seqmentlәşdirilmәsinin psixoqrafik meyarlarına aiddir:

•
366

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

Bu amillәr istehlak mәhsulları bazarının seqmentlәşdirilmәsinin psixoqrafik meyarlarına aiddir:

•
365

istehlakçıların sosial vәziyyәti
istehlakçıların mәhsula adaptasiyası
istehlakçıların kәnd vә şәhәrlәr üzrә bölgüsü
istehlakçıların әrazi üzrә bölgüsü

mövcud mәhsullara yeni istehlak xüsusiyyәtlәrinin vә funksiyaların әlavә etmәklә onun satışının hәcminin artırılmasını nәzәrdә tutur;
mövcud mәhsullarından fәrqli yeni mәhsullar istehsal edilmәsini vә onların yeni bazarlara çıxarılmasını nәzәrdә tutur;
sәnaye zәncirinin müxtәlif pillәlәlәrindә yerlәşәn müәssisәlәrin әlә keçirilmәsini nәzәrdә tutur;
mövcud mәhsul çeşidinin genişliyini artırmaqla onun satışının hәcminin artırılmasını nәzәrdә tutur;
mövcud mәhsul çeşidinin dәrinliyini artırmaqla onun satışının hәcminin artırılmasını nәzәrdә tutur;

Bazarların genişlәndirilmәsi:

•

yeni bölüşdürmә vә satış şәbәkәsinin yaradılmasını nәzәrdә tutur;
mövcud mәhsulların istifadә sahәlәrini genişlәndimәklә onları yeni bazarlara çıxarılmasını nәzәrdә tutur;
oxşar biznes fәaliyyәti ilә mәşğul olan rәqib müәssisәlәrin satın alınmasını nәzәrdә tutur;
sәnaye zәncirinin müxtәlif pillәlәlәrindә yerlәşәn müәssisәlәrin әlә keçirilmәsini nәzәrdә tutur;
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mәhsulgöndәrәnlәrin fәaliyyәtini hәyata keçirәn biznes vahidlәrinin yaradılmasını nәzәrdә tutur;

372

Bazarların mәnimsәnilmәsi:

•
373

Bu, bazarların seqmentlәşdirilmәsinә olan tәlәblәrә aiddir:

•
374

differensiallaşdırma vә tәmәrküzlәşmә strategiyalarından istifadәnin mümkünsüzlüyü
strateji marketinq planlarının tәrtib edilmәsinin mümkünsüzlüyü
marketinq xәrclәrinin hәcminin vә sәviyyәsinin yüksәk olması
marketinq xәrclәrinin sәviyyәsinin müәyyәn edilmәsinin mümkün olmaması
marketinq proqramlarının istehlakçıların davranışına uyğunlaşdırılmasının mümkünsüzlüyü

Bazarların seqmentlәşdirilmәsinin mәqsәdi:

•
379

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

Bu, bazarların seqmentlәşdirilmәsinin çatışmazlığıdır:

•
378

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

Bu, bazarların seqmentlәşdirilmәsinә olan tәlәblәrә aid deyil:

•
377

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

Bu, bazarların seqmentlәşdirilmәsinә olan tәlәblәrә aiddir:

•
376

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

Bu, bazarların seqmentlәşdirilmәsinә olan tәlәblәrә aiddir:

•
375

mövcud mәhsul çeşidinin denişliyinin artırılmasını nәzәrdә tutur;
müxtәlif marketinq alәtlәrindәn istifadә etmәklә mövcud bazarlarda rәqiblәrin bazar payının müәyyәn hissәsinin әlә keçirilmәsini nәzәrdә tutur;
mövcud bazarlara yeni mәhsulların tәklif edilmәsini nәzәrdә tutur;
mövcud mәhsullarının istifadә sahәlәrini genişlәndimәklә onları yeni bazarlara çıxarılmasını nәzәrdә tutur;
mövcud mәhsul çeşidinin dәrinliyinin artırılmasını nәzәrdә tutur;

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

Bazarların seqmentlәşdirilmәsi:

•

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

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

•

bazara çıxma mәrhәlәsindә
böhran mәrhәlәsindә
yetkinlik mәrhәlәsindә
artım mәrhәlәsindә
hazırlanma mәrhәlәsindә

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

böhran mәrhәlәsindә
bazara çıxma mәrhәlәsindә
hazırlanma mәrhәlәsindә
artım mәrhәlәsindә
yetkinlik mәrhәlәsindә

382 Bazara genişmiqyaslı daxilolma strategiyasından әsasәn mәhsulun hәyat dövranının bu mәrhәlәsindә istifadә olunur:

•

böhran mәrhәlәsindә
artım mәrhәlәsindә
hazırlanma mәrhәlәsindә
bazara çıxma mәrhәlәsindә
yetkinlik mәrhәlәsindә

383 Mәhsulun hәyat dövranının bu mәrhәlәsindә müәssisә ziyanla işlәyir

•

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

384 Mәhsulun satışının vә mәnfәәtin hәcminin artımında stabilliyin yaranması mәhsulun hәyat dövranının bu mәrhәlәsi üçün xarakterikdir:

•

böhran mәrhәlәsi
bazara çıxma mәrhәlәsi
hazırlanma mәrhәlәsi
yetkinlik mәrhәlәsi
artım mәrhәlәsi

385 Mәhsulun satışının hәcminin artım tempinin yüksәk, satışının hәcminin artım tempi ilә müqayisәdә irәlilәdilmә xәrclәrinin artım tempinin az olması
mәhsulun hәyat dövranının bu mәrhәlәsi üçün xarakterikdir:

•

böhran mәrhәlәsi
bazara çıxma mәrhәlәsi
hazırlanma mәrhәlәsi
artım mәrhәlәsi
yetkinlik mәrhәlәsi

386 Mәhsulun satışının vә mәnfәәtin hәcminin azalması mәhsulun hәyat dövranının bu mәrhәlәsi üçün xarakterikdir:

•

yetkinlik mәrhәlәsi
bazara çıxma mәrhәlәsi
hazırlanma mәrhәlәsi
böhran mәrhәlәsi
artım mәrhәlәsi

387 Mәhsulun satışının hәcminin artım tempinin az vә әksinә, onun bazara irәlilәdilmәsi xәrclәrinin isә yüksәk olması mәhsulun hәyat dövranının bu
mәrhәlәsi üçün xarakterikdir:

•

böhran mәrhәlәsi
artım mәrhәlәsi
hazırlanma mәrhәlәsi
bazara çıxma mәrhәlәsi
yetkinlik mәrhәlәsi

388 Bu, mәhsulun hәyat dövranının mәrhәlәlәrinә aid deyildir:

•

böhran
stabillik
artım
hazırlanma
bazara çıxarılma

389 Mәhsulun hәyat dövranı:

•

mәhsulun sifariş edilmә müddәtidir
mәhsulun istehsalçıdan istehlakçıya çatdırılması müddәtidir
mәhsulun istehsal müddәtidir
mәhsulun bazarda olma müddәtidir
mәhsulun saxlanılma müddәtidir

390 Yeni mәhsulun yaradılmasına bu mәrhәlәdәn başlanır:
ideyanın seçilmәsihdәn
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•

mәhsulun yaradılmasından
satışın hәcminin tәhlilindәn
ideyanın verilmәsindәn
mәhsulun konsepsiyasının yaradılmasından

391 Bu, xidmәtin xüsusiyyәtlәrinә aid deyilir:

•

sahib olmağın mümkünsüzliyi
saxlana bilinmәzliyi
nәqledilmәzliyi
pәrakәndә ticarәt şәbәkәsi vasitәsi ilә yayımı
keyfiyyәtin qeyristabilliyi

392 Maddi mәhsullardan fәrqli olaraq xidmәtlәr:

•

istehlak tәyinatlıdır
problem hәll etmә qabiliyyәtinә malikdir
tәlәbat ödәmә qabiliyyәtinә malikdir
mәnbәyindәn ayrılmazdır
faydalılığa malikdir

393 Maddi mәhsullardan fәrqli olaraq xidmәtlәr:

•

tәlәbat ödәmә qabiliyyәtinә malikdir
istehlak tәyinatlıdır
istehsal tәyinatlıdır
problem hәll etmә qabiliyyәtinә malikdir
duyulmazdır

394 Müәssisә A mәhsul çeşidi üzrә 5 növdә, B mәhsul çeşidi üzrә 7 növdә, C mәhsul çeşidi üzrә 10 növdә vә D mәhsul çeşidi üzrә 14 növdә mәhsul
istehsal edir. Bu müәssisәnin mәhsul nomenklaturasının dәrunliyi:

•

8ә bәrabәrdir
6ya bәrabәrdir
5ә bәrabәrdir
9a bәrabәrdir
7yә bәrabәrdir

395 Müәssisә A mәhsul çeşidi üzrә 5 növdә, B mәhsul çeşidi üzrә 7 növdә, C mәhsul çeşidi üzrә 8 növdә vә D mәhsul çeşidi üzrә 12 növdә mәhsul
istehsal edir. Bu müәssisәnin mәhsul nomenklaturasının dәrinliyi:

•

32yә bәrabәrdir
7yә bәrabәrdir
5ә bәrabәrdir
8ә bәrabәrdir
12yә bәrabәrdir

396 Müәssisә A mәhsul çeşidi üzrә 5 növdә, B mәhsul çeşidi üzrә 7 növdә, C mәhsul çeşidi üzrә 10 növdә vә D mәhsul çeşidi üzrә 14 növdә mәhsul
istehsal edir. Bu müәssisәnin mәhsul nomenklaturasının genişliyi:

•

32yә bәrabәrdir
17yә bәrabәrdir
15ә bәrabәrdir
36yә bәrabәrdir
18ә bәrabәrdir

397 Müәssisә A mәhsul çeşidi üzrә 5 növdә, B mәhsul çeşidi üzrә 7 növdә, D çeşidi üzrә 10 növdә vә C mәhsul çeşidi üzrә 6 növdә mәhsul istehsal edir.
Bu müәssisәnin mәhsul nomenklaturasının dәrinliyi:

•

5ә bәrabәrdir
3ә bәrabәrdir
2yә bәrabәrdir
7yә bәrabәrdir
4ә bәrabәrdir

398 Müәssisә A mәhsul çeşidi üzrә 5 növdә, B mәhsul çeşidi üzrә 7 növdә vә C mәhsul çeşidi üzrә 6 növdә mәhsul istehsal edir. Bu müәssisәnin mәhsul
dәrinliyi:

•

5ә bәrabәrdir
3ә bәrabәrdir
2yә bәrabәrdir
6ya bәrabәrdir
4ә bәrabәrdir
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399 Müәssisә A mәhsul çeşidi üzrә 5 növdә, B mәhsul çeşidi üzrә 7 növdә, C mәhsul çeşidi üzrә 8 növdә vә D mәhsul çeşidi üzrә 12 növdә mәhsul
istehsal edir. Bu müәssisәnin mәhsul nomenklaturasının genişliyi:

•

34ә bәrabәrdir
7yә bәrabәrdir
5ә bәrabәrdir
32yә bәrabәrdir
6a bәrabәrdir

400 Müәssisә A mәhsul çeşidi üzrә 5 növdә, B mәhsul çeşidi üzrә 7 növdә vә C mәhsul çeşidi üzrә 8 növdә mәhsul istehsal edir. Bu müәssisәnin mәhsul
nomenklaturasının genişliyi:

•

15ә bәrabәrdir
20yә bәrabәrdir
5ә bәrabәrdir
7yә bәrabәrdir
8ә bәrabәrdir

401 Müәssisәnin mәhsul nomenklaturasının dәrinliyi:

•

birbirini tamamlayan mәhsuların orta sayıdır
әvәzediçi mәhsulların ümumi sayıdır
müәssisә tәrәfindәn istehsal edilәn bütün mәhsul kateqoriyalarının sayıdır
mәhsul çeşidinә daxil olan müxtәlif növlәrinin, modellәrinin orta sayıdır
müәssisә tәrәfindәn istehsal edilәn bütün mәhsul növlәrinin ümumi sayıdır

402 Mәhsul nomenklaturasının genişliyi:

•

әvәzediçi mәhsulların ümumi sayıdır
müәssisәnin bazara tәklif etdiyi mәhsul növlәrinin, modellәrinin ümumi sayıdır
müәssisә tәrәfindәn istehsal edilәn bütün mәhsul kateqoriyalarının sayıdır
mәhsullara yeni marka adlarının veirilmәsidir
mәhsul çeşidinә daxil olan müxtәlif növlәrinin, modellәrinin orta sayıdır

403 Müәssisә xәrclәrinin yüksәlmәsi sәbәbindәn mәhsul çeşidindәn müәyyәn mәhsul modellәrinin çıxarılmasına dair qәrar qәbul edir Bu:

•

mәhsul çeşidinin sabitlәşdirilmәsi strategiyasıdır
mәhsul çeşidinin mәhdudlaşdırılması strategiyasıdır
mәhsul çeşidinin ixtisar edilmәsi strategiyasıdır
mәhsul çeşidinin artırılması strategiyasıdır
mövcud mәhsul marakasının saxlanması strategiyasıdır

404 Müәssisә Miss Riqa , 3 plyus , Kredo , Şarm vә Dizintars21 adlı dodaq pomadası istehsal edir. Bu müәssisәnin mәhsul çeşidinin genişliyi:

•

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

405 Müәssisә Kredo , Dizintars21 , Biotonik , 3 plyus , Kort vә Nivea adlı kremlәr istehsal edir. Bu müәssisәnin mәhsul çeşidinin genişliyi:

•

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

406 Mәhsul çeşidinin dәrinliyi:

•

yeni mәhsulların istehsalının tәşkilidir
hәr hansı bir mәhsul çeşidinә daxil olan mәhsulların sayıdır
mәhsulların keyfiyyәt parametrlәrinin yüksәldilmәsidir
mәhsulların modifikasiya edilmәsidir
mәhsul çeşidinin yeni mәhsul qrupları hesabına artırılmasıdır

407 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:

•

3ә bәrabәrdir
7yә bәrabәrdir
6ya bәrabәrdir
5ә bәrabәrdir
4ә bәrabәrdir
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408 A müәssisәsi әtriyyat, diş pastası, dodaq pomadası, şampun vә üz kremi istehsal edir. Bu müәssisәnin mәhsul çeşidinin genişliyi:

•

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

409 Mәhsul çeşidinin genişliyi

•

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

410 Müәssisә tәrәfindәn bazara tәklif olunan bütün mәhsulların mәcmusu:

•

mәhsul kateqoriyasıdır
mәhsul nomenklaturasıdır
güclәndirilmiş mәhsuldur
mәhsul növüdür
mәhsul çeşididir

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

•

3
5
7
4
6

412 Mәhsul nomenklaturasının dәrinliyi

•

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

413 Mәhsul nomenklaturası:

•

onun xarici tәrtibatının müxtәlifliyini әks etdirir
mәhsulun marka adını ifadә edir;
müәssisә tәrәfindәn bazara tәklif edilәn bütün növ mәhsulların mәcmusudur;
mәhsulların müxtәlif növlülüyünü xarakterizә edir;
mәhsulun istehlak xüsusiyyәtlәrini әks etdirir;

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

•

mәhsul kateqoriyasıdır
mәhsul çeşididir
güclәndirilmiş mәhsuldur
mәhsul növüdür
mәhsul nomenklaturasıdır

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

•

mәhsul növüdür
mәhsul çeşididir
mәhsul kateqoriyasıdır
mәhsul nomenklaturasıdır
güclәndirilmiş mәhsuldur

416 Satışsonrası servis xidmәti ilә müşayәt olunan mәhsul:

•

rәqib mәhsullardır
mәzmunca mәhsuldur
real mәhsuldur
birbirini tamamlayan mәhsullardır
güclәndirilmiş mәhsuldur

417 Fәrqlәndirici xüsusiyyәtlәrә (keyfiyәtә, dizayna, marka adına vә s malik olan mәhsul:
45/74

11/18/2016

•
418

rәqib mәhsullardır
birbirini tamamlayan mәhsullardır
real mәhsuldur
mәzmunca mәhsuldur
güclәndirilmiş mәhsuldur

Marketinq baxımından mәhsul:

•

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

419 Marka adı:

•

istehsalçının mәhsulunun identifikasiyası üçün istifadә olunan simvol, işarә, ad vә sözlәr vә ya onların mәcmusudur
istehsalçının mәhsulunun identifikasiyası üçün istifadә olunan vә tәlәffüz edilә bilәn ad vә sözlәr vә ya onların mәcmusudur
ticarәt markasının dәyәridir, pulla ifadәsidir
istehsalçının mәhsulunun identifikasiyası üçün istifadә olunan vә tanına bilәn, lakin tәlәffüz edilә bilmıyәn ticarәt markası hissәsidir
müәyyәn edilmiş qaydada qeydiyyatdan keçmiş, hüquqla müdafiә edilәn vә sahibinin ona müstәsna hüququ olduğu ticarәt markasıdır

420 Ticarәt markası:

•
421

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
ticarәt markasının dәyәridir, pulla ifadәsidir
istehsalçının mәhsulunun identifikasiyası üçün istifadә olunan vә tanına bilәn, lakin tәlәffüz edilә bilmıyәn ticarәt markası hissәsidir
müәyyәn edilmiş qaydada qeydiyyatdan keçmiş, hüquqla müdafiә edilәn vә sahibinin ona müstәsna hüququ olduğu ticarәt markasıdır

Mәhsulun istehlak qiymәti:

•
422

mәhsulun nominal qiymәti ilә onun istismarı vә quraşdırılmasına çәkilәn xәrclәrin cәmidir
mәhsulun nominal qiymәti ilә mәqsәd mәnfәәtin cәmidir
mәhsulun nominal qiymәti ilә ondan istifadәnin öyrәdilmәsinә çәkilәn xәrclәrin cәmidir
a
mәhsulun nominal qiymәti ilә ondan istifadәnin öyrәdilmәsinә çәkilәn xәrclәrin cәmidir
mәhsulun cari qiymәtidir

Mәhsulun satış qiymәti:

•
423

mәhsulun quraşdırılmasına vә servis xidmәtinin göstәrilmәsinә çәkilәn xәrclәrin mәblәğidir
mәhsulun istehsalı ilә әlaqәdar olan dәyişәn (birbaş vә sabit (qaimә xәrclәrinin mәblәğidir:
mәhsulun nominal qiymәti ilә istismar müddәtindә ona çәkilәn bütün xәrclәrin (quraşdırılma vә daşınma xәrclәri dә daxil olmaql cәmidir;
mәhsulun nominal qiymәtidir
mәhsulun satışına çәkilәn xәrclәrin mәblәğidir

Mәhsulun qiymәti:

•
424

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 olmaql ümumi mәblәğidir
mәhsulun istehsalı vә satışı ilә әlaqәdar olan dәyişәn (birbaş vә sabit (qaimә xәrclәrinin ümumi mәblәğidir
mәhsulun istehsalı, satışı vә servis xidmәtinin göstәrilmәsi ilә әlaqәdar olan xәrclәrinin ümumi mәblәğidir
istehlakçının mәhsuldan almağı nәzәrdә tutduğu fayda müqabilindә ödәmәyә hazır olduğu vәsaitin ümumi mәblәğidir

Zәrәrzizlik nöqtәsinә uyğun gәlәn qiymәt:

•
425

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

Tәlәbin hәcmi qiymәtqoyma prosesinin bu mәrhәlәsindә tәhlil edilir:

•
426

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

Mәhsulların bölüşdürülmәsi vә satışının mәqsәdi:

•

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

427

Bu qiymәtqoyma metodu tәlәbә әsaslanan qymәtqoyma metodlarına aiddr:

•
428

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

Bu qiymәtqoyma metodu tәlәbә әsaslanan qymәtqoyma metodlarına aiddr:

•

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

429
Qiymәtqoyma sahәsindә qarşıya qoyulmuş mәqsәdlәrdәn kәnarlaşmalar vә onların sәbәblәri qiymәtqoyma prosesinin bu mәrhәlәsindә
müәyyәnlәşdirilir:

•
430

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

Mәhsulun istehsalı ilә әlaqәdar olan birbaşa xәrclәrә:

•
431

istehsalın hәcmi artdığı halda ümumi mәblәği azalan xәrclәr aiddır
ümumi mәblәği istehsalın hәcminin artmasına (azalmasına)uyğun olaraq artan (azalan) xәrclәr aiddır
istehsalın hәcminin artıbazalmasından aslı olmayaraq dәyişmәz qalan xәrclәr aiddır
ümumi mәblәği istehsalın hәcmindәn asılı olmayan xәrclәr aiddır ümumi mәblәği
istehsalın hәcmi azaldığı halda ümumi mәblәği artan xәrclәr aiddır

Rәqiblәrin vә vasitәçilәrin qiymәtә reaksiyası qiymәtqoyma prosesinin bu mәrhәlәsindә tәhlil edilir:

•
432

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

«Qiymәt yuvarlaq rәqәm olmamalıdır» deyimi hansı amilә әsaslanır?

•
433

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

Mәhsulun qiymәtinin azalması:

•
434

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

Mәhsulun qiymәtinin azalması :

•
435

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

Mәhsulun qiymәtinin artması:

•

tәklifin hәcminә tәsir etmir
tәklifin hәcminin azalmasına sәbәb olur
istehsalın hәcminin azalmasına sәbәb olur
mәhsul istehsalının ixtisar edilmәsinә sәbәb olur
tәklifin hәcminin artmasına sәbәb olur
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436

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

•
437

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

Mәhsulun qiymәtinin artması :

•
438

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

Tәlәbin quymәtә görә elastikliyi qiymәtqoyma prosesinin bu mәrhәlәsindә tәhlil edilir:

•
439

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

Rәqib müәssisәlәrin mәhsullarının qiymәti qiymәtqoyma prosesinin bu mәrhәlәsindә tәhlil edilir:

•

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

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

•
441

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

Tәlәb bu halda elastik hesab olunur:

•

dәyişmәsindәn asılı olmayaraq tәlәbin sabit qaldığı halda
qiymәtdәn asılı olmayaraq dәyişdiyi halda qiymәtin
qiymәtin azalması tәlәbi әhәmiyyәtli dәrәcәdә artırdığı halda
qiymәtin әhәmiyyәtli azalması tәlәbi cüzi artırdığı halda
qiymәtin dәyişmәsi zamanı tәlәbin dәyişmәdiyi halda tәlәb

442 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:

•
443

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

•
444

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

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

•
445

2,0a bәrabәrdir
2,5ә bәrabәrdir
2,4ә bәrabәrdir
2,6ya bәrabәrdir
2,2yә bәrabәrdir

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

Aşağıda göstәrilәn qiymәtlәrdәn hansı taxılın dünya bazarı qiymәti kimi qәbul edilir?
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•
446

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

•
447

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

Bu bәnddә göstәrilәnlәrin hamısı qiymәtin funksiyasına aiddir:

•
448

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

Әhatә etdiyi auditoriyaya görә istehsalçılar adından verilәn reklam növünә aid deyil :

•
449

pәrakәndә ticarәtçilәrә yönәldilmiş reklam
ictimai qruplara yönәlәn reklam
mütәxәsislәrә yönәlәn reklam
hökümәt tәşkilatlarına yönәldilmiş reklam
mal göndәrәnlәrә yönәldilmiş reklam

Әhatә etdiyi auditoriyaya görә istehsalçılar adından verilәn reklam növünә aid deyil :

•
450

ictimai tәşkilatlara yönәlәn reklam
digәr istehlakçılara yönәlәn reklam
rәqiblәrә yönәlәn reklam
fәrdi istehlakçıya yönәlәn reklam
topdan tacirlәrә yönәlәn reklam

Bu reklamın әsas xüsusiyyәtlәrindәn biridir :

•
451

mal dövriyyәsini sürәtlәndirmәk
mәhsulun bu vәya digәr parametrlәrini ,tәtbiq sahәlәrini istehlakçıların yadına salmaq bununla da satışın hәcmini artırmaq
cәmiyyәtdә firma haqqında müsbәt rәy formalaşdırmaq
mәhsulun satışını stimullaşdırmaq
mәhsul haqqında istehlakçılarda müәyyәn bilik formalaşdırmaq

Reklamın yayım formalarına aid deyildir :

•
452

Hava şarlarında reklam
Yada salma xarakterli reklam
İnternet reklam
Qәzet vә jurnallarda reklam
Reklam şitlәri

Reklamın yayım formalarına aid deyildir :

•
453

Nәqliyyat vasitәlәrindә reklam
Stimullaşdırıcı reklam
Sәrgilәr
Televiziyada reklam
Birbaşa poçt göndәrişlәri

Reklamın yayım formalarına aid deyildir:

•
454

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

Metroda reklam
İmic reklamı
Radioda reklam
Qәzet vә jurnallarda reklam
Yerüstü reklam şitlәri

Sabitlik reklamı üçün әn sәmәrәli yayım vasitәsi hesab olunur :
Birbaşa poçt göndәrişlәri
Qәzet vә jurnallarda reklam
Nәqliyyat vasitәlәrindә reklam
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•
455

Malların üzәrindә reklam
Sәrgilәrdә iştirak etmәk

Sabitlik reklamının әsas vәzifәsi :

•
456

Daimi tәrәf müqabillәrә firmanın illik fәaliyyәti barәdә hesabat göndәrmәkdir
Satışın hәcmini artırmaq mәqsәdilә potensial alıcıları real alıcılara çevirmәkdir
Sәrgilәrdә iştirak etmәkdir
Әldә edilәn nәticәlәri qoruyub saxlamaq mәqsәdilә müәyyәn dövrdәn bir xüsusi reklam tәdbirlәrini hәyata keçirmәkdir
Firmanınfәaliyyәti vә mәhsulu haqqında mәqalә şәklindә gizli reklam vermәkdir

Stimullaşdırıcı reklam üçün sәmәrәli yayım vasitәsi hesab edilmir:

•
457

Televiziyada reklam
Nәqliyyat vasitәlәrindә reklam
Qәzet vә jurnallarda reklam
Birbaşa poçt göndәrişlәri
Radioda reklam

Stimullaşdırıcı reklam üçün әn sәmәrәli yayım vasitәsi hesab olunur:

•
458

Yerüstü reklam şitlәri
İnternetdә rekiam
Radioda reklam
Malların üzәrindә reklam
Nәqliyyat vasitәlәrindә reklam

Stimullaşdırıcı reklamın әsas mәqsәdi:

•
459

Mәhsulun alınmasına istehlakçıları inandırmaqdan ibarıtdir
Alıcıların tәlәbatının artırılmasından vә mal alışının stimullaşdırılmasından ibarәtdir
Mәhsulun müәyyәn istehlak xüsusiyyәtlәrini isrehlakçıların yadına salmaqdan ibarәtdir
Mәhsulun tәtbiq sahәlәri haqqında istehlakçılara mәlumat vermәk vә bunun sayәsindә mәhsula tәlәbat yaratmaqdan ibarәtdir
Satışın hәcminin artırılmasından idarәtdir

İmic reklamının әsas mәqsәdi :

•
460

Mәqsәdli auditoriyaya zәruri mәlumatların ötürülmәsini hәzәrdә tutur
İstehlakçılarda mәhsul haqqında müәyyәn bilik formalaşdırmağı nәzәrdә tutur
İstehlakçılarda mәhsula tәlәbat formalaşdırmağı nәzәrdә tutur
mәhsul satışının stimullaşdırılmasını nәzәrdә tutur
firmaya vә onun mәhsuluna xoş münasibәtlәrin formalaşmasını nәzәrdә tutur

İmic reklamı üçün әn sәmәrәli yayım vasitәsi hesab edilmir:

•
461

Televiziyada reklam
Malların üzәrindә reklam
Mәşhur qәzet vә jurnallarda reklam
Nәqliyyat vasitәlәrindә reklam
Reklam lövhәlәri

İmic reklamı üçün әn sәmәrәli yayım vasitәsi hesab olunur :

•
462

İnternetdә reklam
Televiziyada reklam roliklәri
Malların üzәrindә reklam
Birbaşa poçt göndәrişlәri
Sәrgilәr

Reklamın yerinә yetirdiyi vәzifәlәrә aid deyildir :

•
463

Reklam strategiyasının hazırlanması
Potensial alıcıların real alıcılara çevrilmәsi
Reklamın effektliyinin müәyyәn edilmәsi
Mәqsәdin müәyyәn edilmәsi vә mәsәlәnin qoyuluşu
Reklamın qrafikinin müәyyәn edilmәsi

Reklamın yerinә yetirdiyi vәzifәlәrә aid deyildir:

•

Reklam elanlarının hazırlanması
Cәmiyyәtdә müәsssisәnin müsbәt obrazının formalaçdırılması
Reklam mәtinlәrinin hazırlanması
Reklamın verilmә vaxtının müәyyәn edilmәsi
Büdcәnin tәrtib edilmәsi
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464

Reklamın yerinә yetirdiyi vәzifәlәrә aiddir :
Mәhsulun satıs imkanlarının tәhlili
Reklamın yayım vasitәlәrinin seçilmәsi
İstehlakçıların sayının artırılması
Mәnfәәtin maksimumlaşdırılması
Satışın hәcminin artırılması

•
465

İstehlakçiların stimullaşdırılması mәqsәdlәrinә aid deyildir:
daha sәrfәli olan malın satışını sürәtlәndirmәk
satışın hәcmini artırmaq
yeni istehlakçiları әmtәәyә cәlb etmәk
yeni mәhsulu çeşidә daxil etmәk
rәqiblәrin hәrәkәtinә әks tәdbirlәrin hәyata keçirilmәsi

•
466

Satışın hәvәslәndirilmәsinin әsas növlәrinә aid deyildir:
vasitәçilәrin hәvәslәndirilmәsi
istehlakçıların hәvәslәndirilmәsi
ticarәt heyәtinin hәvәslәndirilmәsi
malgöndәrәnlәrin hәvәslәndirilmәsi
satıcıların hәvәslәndirilmәsi

•
467

Satışın hәvәslәndirilmәsinin әsas növlәrinә aid deyildir:
satıcılarin hәvәslәndirilmәsi
istehlakçıların hәvәslәndirilmәsi
vasitәlәrin hәvәslәndirilmәsi
rәqiblәrin hәvәslәndirilmәsi
ticarәt heyәtinin hәvәslәndirilmәsi

•
468

Reklama olan tәlәbatın yaranmasına hansı әsas amil tәsir göstәrir:
Mәhsulun hәyat dövranının mәrhәlәlәri
İstehlakçıların asılılıq sәviyyәsinin aşağı olması
Kommunikasiyanın aşağı sәviyyәdә olması
Әmtәә bazarlarında rәqabәtin yüksәk olması
Mәhsul çeşidinin genişliyi

•
469

Reklam hansı sistemin әsas elementi hesab olunur:
Müәssisәnin biznes planının
Bazar iqtisadiyyatının
Marketinq konsepsiyasının
Marketinqin kommunikasiya sisteminin
Müәssisәnin mәhsul siyasәtinin

•
470

Reklam haqqında» Azәrbaycan Respublikasının qanunu qәbul olunub:

•
471

Televiziyada reklam yayımının üstünlüyü bununla izah edilir:

•
472

Mәqsәdli auditoriyanın ixtisaslaşma sәviyyәsi ilә
Qiymәtin aşağı olması ilә
Onun operativliyi ilә
İstehlakçı auditoriyasının genişliyi ilә
Mәlumatların mәqsәdlәri auditoriyaya sürәtlә çatdırılması ilә

Reklamın yayım vasitәlәrindәn hansı daha geniş auditoriyanı әhatә edir:

•
473

1993
2001
1992
1997
2000

Metroda reklam
Qәzetlәr
Radio
Televiziya
Nәqliyyat vasitәlәri üzәrindә reklam

Yada salınma xarakterlә reklam mәhsulunun hәyat dövranının hansı mәrhәlәsindә tәtbiq olunur:
Böhran mәrhәlәsindә
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•
474

İnkişaf mәrhәlәsind
İnkişaf vә durğunluq mәrhәlәsindә
Mәhsulun bazara çıxarılma mәrhәlәsindә
Durğunluq mәrhәlәsindә

Satışın hәvәslәndirilmәsindәn fәrqli olaraq reklam:

•
475

Daha ucuz başa gәlir
Qısa müddәtә sәmәrә verir
Yalnız istehlak malları bazarında istifadә olunur
Uzun müddәtә sәmrә verir
Reklam sifariş verәn şәxsin iştirakı ilә hәyata keçirilir

Reklamın yayım vasitәlәrindәn hansı avadanlıqların reklamında daha sәrfәlidir:

•
476

Yeüstü reklam şitlәri
Radio
Televiziya
Xüsusi bukletlәr
Reklam carçıları

Satışın hәvәslәndirilmәsinin fәrdi mәqsәdlәrinә aid deyildir:

•
477

Reklam kompaniyasına yardımçı olmaq
Hәyata keçirilәn dövlәt tәdbirlәrindәn faydalanmaq
İl әrzindә mövcud bayramlardan faydalanmaq
Alıcıların sayının çoxaldılması
Ayrı ayrı münasib imkanlardan istifadә etmәk

Satışın hәvәslәndirilmәsinin xüsusi mәqsәdlәrinә aid deyildir:

•
478

Satış tempi aşağı düşәn mәhsulların satışının canlandırılması
Yüksәk hәcmdә mal satışının uzun müddәt nizama salınması
Daha sәrfәli olan malın satışının sürәtlәndirilmәsi
Mәnfәәtin maksimumlaşdırılması
Rәqiblәrin stimullәşdırma üzrә hәrәkәtlәrinә qarşı әks tәdbirlәrin hәyata keçirilmәsi

Satışın hәvәslәndirilmәsinin strateji mәqsәdlәrinә aid deyildir:

•
479

Marketinq planında nәzәrdә tutulmuş dövriyyә göstәricilәrinә nail olunma sәviyyәsinin yüksәldilmәsi
Mәhsul satışının hәcminin artırılması
İstehlakçıların sayının artırılması
Hәr hansı mәhsulun dövriyyә surәtinin artırılması
Satış üzrә plan göstәricilәrinin yerinә yetirilmәsi

Satışın hәvәslәndirilmәsi prosesinin vәzifәlәrinә aid deyildir:

•
480

Nәticәnin qiymәtlәndirilmәsi
Satışın hәvәslәndirilmәsi proqramının işlәnib hazırlanması
Satışın hәvәslәndirilmәsinin mәqsәdlәrinin müәyyәnlәşdirilmәsi
Satışın hәvәslәndirilmәsi xәrclәrinin hesablanması
Satışın hәvәslәndirilmәsi proqramının hәyata keçirilmәsi

Satışın hәvәslәndirilmәsinin sürәtli inkişafını tәmin edәn amillәrә aid deyildir:

•
481

İstehlakçıların rәqiblәrin oxşar mәhsullarını seçmәkdә çәtinlik çәkmәlәri
Satışın hәcminin artırılmasında stimullәşdırmanın rolunun yüksәk qiymәtlәndirilmәsi
Reklamın dәyәrinin durmadan artması
Müәssisәlәr arasında rәqabәtin mövcudluğu
İnformasiya texnologiyasının sürәtli inkişafı

Satışın hәvәslәndirilmәsinin sürәtli inkişafını tәmin edәn amillәrә aid deyildir

•
482

İnformasiya yayım vasitәsinin sayının artması
İnformasiya texnologiyasının sürәtli inkişafı
Reklamın dәyәrinin durmadan artması
Mәhsulun hәyat dövranının mәrhәlәlәri
Müәssisәlәrin konkret mәhsul bazarında öz xüsusi çәkilәrini qoruyub saxlamağa çalışmaları

Satışın hәvәslәndirilmәsinin sürәtli inkişafını tәmin edәn amillәrә aid deyildir:

•

Satıcıların istehsalşılardan daha böyük güzәştlәr әldә etmәk istәmәlәri
İstehlakçıların rәqiblәrin oxşar mәhsullarını seçmәkdә çәtinlik çәkmәlәri
Satışın hәcminin artırılmasında stimullәşdırmanın rolunun yüksәk qiymәtlәndirilmәsi
İstehsalşıların yüksәk mәnfәәt әldә etmәyә çalışmaları

52/74

11/18/2016
Reklam tәdbirlәrinin effektliyinin azalmağa doğru meyl etmәsi

483

Satışın hәvәslәndirilmәsi üzrә tәdbirlәrin tәsir etmә xüsusiyyәtinә görә sәciyyәvi xarakteridir:

•
484

Satışın hәvәslәndirilmәsi üzrә tәdbirlәrin tәsir etmә xüsusiyyәtinә görә sәciyyәvi xarakteridir:

•
485

486

İnanma
Üstünlük vermә
Rәğbәt bәslәmә
Cazibәdarlıq vә mәlumatlılıq
Biliklilik

Mәhsul satışının qısa müddәt әrzindә artırılmasını tәmin edir:

•
487

İctimaiyyәtlә әlaqә
Satışının stimullaşdırılması
Sponsorluq
Şәxsi satış
Birbaşa marketinq

Marketinqin kommunikasiya sistemindә satışın hәvәslәndirilmәsi:

•
488

Mәhsulun imicinin yüksәldilmәsinә xidmәt göstәrir
Mәhsulun istehlak xüsusiyyәtlәrinin istehlakçılara çatdırılmasını tәmin edir
Mәnsula tәlәbat formalaşdırır
Mәhsul satışının stimullaşdırılması üzrә tәdbirlәrin hәyata keçirilmәsini nәzәrdә tutur
Mәhsul haqqında istehlakçılarda müsbәt fikir formalaşdır

İnformasiya xarakterli reklam mәhsulun hәyat dövrünun bu mәrhәlәsindә tәtbiq olunur :

•
489

yetkinlik vә böhran mәrhәlәsi
bazara çıxarılma mәrhәlәsi
inkişaf vә artım mәrhәlәsi
yetkinlik mәrhәlәsi
böhran mәrhәlәsi

Yada salma xarakterli reklam mәhsulun hәyat dövrünun bu mәrhәlәsindә tәtbiq olunur :

•

inkişaf vә artım mәrhәlәsi
yetkinlik mәrhәlәsi
yetkinlik vә böhran mәrhәlәsi
böhran mәrhәlәsi
bazara çıxarılma mәrhәlәsi

İnandırma vә tövsiyyә xarakterli reklam mәhsulun hәyat dövrünun bu mәrhәlәsindә tәtbiq olunur :

•
491

yetkinlik vә böhran mәrhәlәsi
yetkinlik mәrhәlәsi
bazara çıxarılma mәrhәlәsi
inkişaf vә artım mәrhәlәsi
böhran mәrhәlәsi yetkinlik vә böhran mәrhәlәsi

Istehsalçılar öz reklamını mütәxәssislәrә bu mәqsәdlә ünvanlayırlar :

•
492

Üstünlük vermә
Yada salma xarakterli reklam
Tövsiyyә xarakterli reklam
Bazarlığa sövqetmә
İnformasiya xarakterli reklam

Satışın hәvәslәndirilmәsi üzrә tәdbirlәrin tәsir etmә xüsusiyyәtinә görә sәciyyәvi xarakteridir:

•

490

Üstünlük vermә
Stimullaşdırı reklam
Stabillik reklamı
Bazarlıq etmәyә dәvәt
Rәgbәt bәslәmә

әhsul satışının azalmasının qarşısını almaq
mәhsul haqqında ictimayyәtdә müsbәt fikir formalaşdırmaq
mütәxәssislәrdә mәhsula bilik formalaşdırmaq
mәhsulun mütәxәssislәr tәrәfindәn istifadәsini tәklif etmәk
mütәxәssislәrin fikrini mәhsula cәlb etmәk m

Istehsalçılar öz reklamını mütәxәssislәrә bu mәqsәdlә ünvanlayırlar :
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•
493

Mütәxәsislәrә yönәldilmiş reklam :

•
494

mәhsul satışının stabil sәviyyәdә hәyata keçirilmәsini tәmin etmәyә yönәldilmiş reklam növüdür
mәhsulun satışını artırmağa yönәldilmiş reklam növüdür
mütәxәssislәrin gözündә mәhsulun imecinin yüüksәltmәyә yonәlinәn reklam növüdür
azaz hәyata keçirilәn xüsusi işguzar mәqsәd daşıyan reklam növlәrindәn ibarәtdir
mәhsula tәlәbat formalaşdıran reklam növüdür

İstehsalçılar adından ticarәt sahәsinә yönәldilmiş reklamın mәqsәdlәrinә aid deyildir:

•
495

pәrakәndә ticarәtçilәri mәhsulu öz adı altında satmaqda maraqlandırmaq
ticarәt müәssisәlәrinin mәhsulun satışına marağını yüksәltmәk
topdan vә pәrakәndә tacirlәrin diqqәtin mәhsula cәlb etmәk
rәqiblәrin reklam tәdbirlәrinә qarşı müvafiq tәdbirlәr keçirmәk
ticarәt sahәsindә mәhsulun ehtiyatını yaratmaq

Әhatә dairәsinә görә hökümәt,ictimai tәşkilatlar,qruplar adından verilәn reklama aid deyildir:

•
496

digәr müәssisә vә tәşkilatlara yönәldilәn reklam
assosiasiyalara yönәldilmiş reklam
geniş istehlakçı kütlәsinә yönәldilәn reklam
müәsisәnin imicinin yüksәldilmәsinә yönәldilmiş reklam
ictimai qruplara yönәldilmiş reklam

Reklam büdcәsinin hesablanması metodlarına aid deyildir :

•
497

Satışın hәcminә nisbәtәn faizlә hesablama metodu
Mәqsәdlәrdәn asılı olaraq hesablama metodu
Rәqiblәrә әsaslanan hesablama metodu
Sistemli yanaşma metodu
Xәrclәrin planlaaşdırılması әsasında hesablama metodu

Reklam büdcәsinin hesablanması metodlarına aiddir:

•
498

Mәqsәdli yanaşma metodu
Analitik tәhlil metodu
Kütlәvi xidmәt nәzәriyyәsi
Mәqsәdlәrdәn asılı olaraq hesablama metodu
İqtisadi  statistik metod

Reklam büdcәsinin hesablanması metodlarına aiddir:

•
499

mütәxәssislәrdә mәhsula bilik formalaşdırmaq
mәhsul satışının artırılmasına nail olmaq
mütәxәssislәrdә mәhsula tәlәbat formalaşdırmaq
reklam olunan mәhsulun şәxsi istifadә üçün alınmasını hәvәslәndirmәk
mәhsulun imecini yüksәltmәk

Situasiyalı tәhlil metodu
İqtisadiriyazi metod
Analitik tәhlil metodu
Rәqiblәrә әsaslanan hesablama metodu
Sistemli yanaşma metodu

Reklam büdcәsinin hesablanması metodlarına aiddir:

•
500

Xәtti proqnozlaaşdırma metodu
İqtisadiriyazi metod
Sistemli tәhlil metodu
Xәrclәrin planlaaşdırılması әsasında hesablama metodu
Situasiyalı tәhlil metodu

Reklam büdcәsinin hesablanmasında bu metoddan istifadә olunur:

•
501

Analitik tәhlil metodu
İqtisadi  statistik metod
Xәtti proqnozlaaşdırma metodu
Mövcud vәsaitlәrdәn hesablama metodu
İqtisadi tәhlil metodu

Reklam büdcәsinә tәsir göstәrәn amillәrә aid deyildir:

•

Mәnfәәtin mәblәği
Mәhsulun differensiallaşdırılması
Maliyyә resursları
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•

502

Reklamın yayım vasitәlәri
Satışın hәcmi

Reklam büdcәsinә tәsir göstәrәn amillәrә aiddir:

•
503

Reklam strategiyaları
Alıcıların hazırlıq dәrәcәsi
Әmtәәnin irәli itәlәnmәsi strategiyası vә ya alıcılaaarin mәhsula cәlb edilmәssi straategiyası
Reklam mәtnlәri
Mәhsulun hәyat dövranının mәrhәlәlәri

Reklam büdcәsinә tәsir göstәrәn amillәrә aiddir:

•
504

Reklam müraciәtlәrinin xarakteri
Reklamın yayım vasitәlәri
Mәqsәdli auditoriyanın xarakteri
Reklamın marketinq kompleksindә rolu
Reklamın mәqsәd vә vәzifәlәri

Reklam fәaliyyәtinin hәyata keçirilmәsindә büdcәnin rolu nәdәn ibarәtdir:

•
505

Reklam tәdbirlәrinın hazırlanmasından
Reklam strategiyasının hazırlanmasından
Reklam kompaniyasını hәyata keçirmәkdәn
Reklam tәdbirlәrinә çәkilәcәk xәrclәri ödәmәkdәn
Reklam fәaliyyәtinin planlaşdırılmasından

Reklam strategiyasının hazırlanması zamanı vәzifәlәr bu halı nәzәrdә tutmur:

•
506

Emosional mәtnә malik reklam verilәrkәn fasilәsizlik ön plana çәkilmәlidir
Tәsdiq edici xarakterә malik reklam yayılarkәn әvvәlcә canlı elan verilmәli, sonra isә reklamın әhatә dairәsinә diqqәt yetirilmәlidir
Mürәkkәb xarakterә malik reklam verilәrkәn әsas diqqәt tezliyә yönәldilmәlidir
Bilik formalaşdıran mәtnә malik reklam verilәrkәn fasilәsizliyә diqqәt yetirilmәlidir
İzah edici mәtnә malik reklam velilәrkәn әvvәlcә tezliyә, sonra isә impulsiv yayıma diqqәt yetirilmәlidir

Reklam strategiyasının işlәnib hazırlanması prosesindә hәll edilәn mәsәlәlәrә aiddir:

•
507

Reklam büdcәsinin işlәnib hazırlanması
Reklam müraciәtlәrinin hazırlanması
Reklamın yayım vasitәlәrinin seçilmәsi
Reklam tәdbirlәrinin hәyata keçirilmәsinin әn optimal vaxtının müәyyәnlәşdirilmәsi
KİV dә reklam mәqsәdlәri vә strategiyasının işlәnib hazirlanması

KİV in seçilmәsi zamanı nәzәrә alınan marketinq amillәrinә aid deyildir:

•
508

Reklam vasitәsinin motivlilik әhәmiyyәti
Hәr bir reklam vasitәsinin auditoriyasının xarakteri vә ölçüsü
Kompaniyanın ümumi mәqsәdlәri vә strategiyası
Reklam büdcәsinin hәcmi
Coğrafi әhatә dairәsi

Reklam strategiyasının hazırlanması prosesindә hәll edilәn mәsәlәlәrә aid deyildir:

•
509

Reklam kompaniyasının asas ideyasının müәyyәn edilmәsi
Reklam kompaniyasının hәyata keçirilmәsi üçün xәrclәrin hesablanması
Reklamın yerlәşdirilmәsi formaqsının seçilmәsi
Reklamın yayım vasitәlәrinin seçilmәsi
Mәqsәdli auditoriyanın müәyyәnlәşdirilmәsi

Reklam strategiyasının hazırlanması prosesi bu mәsәlәdәn başlayır:

•
510

Reklam kompaniyasının bütün elementlәrinin әlaqәli şәkildә tәhlil edilmәsi
Reklam kompaniyasının әsas ideyasının vә mәqsәdinin müәyyәn edilmәsi
Reklamın yerlәşdirilmәsi formasının seçilmәsi
Mәqsәdli auditoriyanın müәyyәnlәşdirilmәsi
Reklam büdcәsinin hesablanması

Reklam strategiyasının hazırlanmasında bu daha çox әhәmiyyәt kәsb edir:

•

Bazarın hәcmi vә ölçüsü
Rәqqiblәrin reklam xәrclәri
Mәhsulun xarakteri
Reklam kompaniyasının әsas ideyasının vә mәqsәdinin müәyyәnlәşdirilmәsi
Mәhsulun hәyat dövranının mәrhәlәlәri

55/74

11/18/2016

511

Reklam strategiyasının hazırlanmasında bu daha çox әhәmiyyәt kәsb edir:

•
512

Reklam strategiyası:

•
513

Reklam kompaniyasının әsas ideyasının vә mәqsәdinin müәyyәn edilmәsi әsasında formalaşır
Reklamın yerlәşdirilmәsi formasının seçilmәsi әsasında formalaşır
Reklam fәaliyyәtinin planlaşdırılması әsasında formalaşır
Müraciәtlәrin hazırlanması vә yayım vasitәlәrinin seçilmәsi әsasında formalaşır
Reklam kompaniyasının bütün elementlәrinin әlaqәli şәkildә tәhlil edilmәsi әsasında formalaşır

Yada salma xarakterli reklamın әsas mәqsәdi:

•
514

Firmanın mәhsuluna, markasına üstünlük verilmәsini tәmin etmәkdir
Firmanın markasına bağlılıq yaratmaqdır
Mәhsula tәlәbat formalaşdirmaqdır
Mәhsulun bu vә ya digәr parametrlәrini istehlakçıların yadına salmaqdır
Firmanın markasına bağlılıq yaratmaqdır

İnandırma vә tövsiyyә xarakterli reklamın әsas mәqsәdi:

•
515

Mәhsul haqqında bilik formalaşdırmaqdır
Mәhsulun bu vә ya digәr parametrlәrini istehlakçıların yadına salmaqdır
Satışın hәcmini stabillәşdirmәkdir
Mәhsulun alınmasına istehlakçını inandırmaqdır
Mәhsula tәlәbat formalaşdirmaqdır

İnformasiya xarakterli reklamın әsas mәqsәdi:

•
516

Mәhsul, onun tәtbiq saahәlәri haqqında mәlumat vermәkdir
Firmanın markasına bağlılıq yaratmaqdır
Mәhsulun alınmasına istehlakçını inandırmaqdır
Firmanın mәhsuluna, markasına üstünlük verilmәsini tәmin etmәkdir
Mәhsul alıcılarının sayını artırmaqdır

Mәhsulun hәyat dövranının yetkinlik mәrhәlәsindә reklamın bu növü daha mәqsәdәuyğundur:

•
517

Stimullaşdırıcı reklam
İnformasiya xarakterli reklam
Tövsiyyә xarakterli reklam
Yada salma xarakterli reklam
İmic reklamı

Mәhsulun hәyat dövranının inkişaf mәrhәlәsindә reklamın bu növü daha mәqsәdәuyğundur :

•
518

Stimullaşdırıcı reklam
İnformasiya xarakterli reklam
Yada salma xarakterli reklam
İnandırma vә tövsiyyә xarakterli reklam
İmic reklamı

İstehsalçı bu halda reklamdan istifadә etmәyә bilәr:

•
519

tәrәddüd edәn tәlәbdә
mәnfi tәlәbdә
azalan tәlәbdә
hәdsiz dәrәcәdә çox tәlәbdә
sabit tәlәbdә

Xatırladıcı reklamlardan әn çox mәhsulun hәyat dövranının bu mәrhәlәsindә istifadә edilir:

•
520

Reklamın yayım vaxtının seçilmәsi
Reklam vasitәsinin motivlilik әhәmiyyәti
Reklam fәaliyyәtinin planlaşdırılması
Mәqsәdli auditoriyanın müәyyәnlәşdirilmәsi
Reklama ayrılan vәsaitin mәblәği

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

Hәr nәfәrә vә ya bir kontakta düşәn xәrclәrin hәcminә görә әn bahalı kommunikasiya forması:
sәrgi vә yarmarkalardır
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•
521

satışın hıvәslәndirilmәsidir
Reklamdır
şәxsi (fәrdi satışdır
ictimaiyyәtlә әlaqәdir

Göndәricinin (kommunikatorun qәbul edәnә (kommunikant nә demәk vә necә demәk istәdiyi öz әksini bu kommunikasiya elementindә tapır:

•
522

әks әlaqәdә
kodların açılmasında (deşifrәdә
kodlaşdırmada
mәlumatlarda
cavab reaksiyasında

Bu, reklama olan tәlәblәrә aid deyil:

•
523

reklam mәhsulun hәyat dövranına uyğunlaşdırılmalıdır
reklam kampaniyaları sosial mәsuliyyәti vә haqlı rәqabәt şәraitini nәzәrә almaqla tәşkil olunmalıdır
reklam kampaniyaları iqtisadiyyatın sürәtli inkişaf etdiyi dövrdә daha aktiv aparılmalıdır
reklamlar yalnız axşam saatlarında  ailәnin bütün üzvlәrinin evdә olduğu vaxt verilmәlidir
reklam mәhsulun istehlakçının ilk baxışdan görә bilmәdiyi özәlliklәri haqqında mәlumat vermәlidir

Bu amillәr beynәlxalq bazarlarda standartlaşdırılmış reklam kampaniyalarının tәşkilinә mane olur:

•
524

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

Әhatә dairәsinә görә fәrdi şәxslәrin adından verilmiş reklam növünә aid deyil :

•
525

fәrdi istehlakçılara yönәldilmiş reklam
müәsisәlәrә yönәlәn reklam
digәr şәxslәrә yönәlәn reklam
mütәxәsislәrә yönәldilmiş reklam
ayrıayrı tәşkilatlara yönәldilmiş reklam

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

•
526

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

Bu reklamlarda әsas diqqәt mәhsulun texnikiistismar parametrlәrinә yetirilir:

•
527

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

Reklamın planlaşdırılmasına bununla başlanılır:

•
528

reklam büdcәsinin tәrtib edilmәsindәn
reklam proqramlarının әsaslandırılmasından
reklam daşıyıcılarının imkanlarımn tәhlilindәn
mәsәlәnin qoyuluşundan
reklam proqramlarının tәrtib edilmәsindәn

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

•
529

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

Dolayı (vasitәçilәrlә satış kanalından istifadә edilmәsi:

•

alıçının bazarlıq etmәyә sәrf etdiyi vaxtı qısaltmağa imkan yaradır
istehsalçılarla istehlakçılar arasındakı әlaqәlәrin sayını atırır
bölüşdürmә kanalına tam nәzarәt etmәyә imkan yaradır
istehsalçılarla istehlakçılar arasındakı әlaqәlәrin sayını azaldır
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mәhsulların nәql edilmәsi xәrclәrinin hәcmini azaldır

530

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

•

531 «İstehsalçıagenttopdansatış müәssisәsikiçik topdansatış müәssisәsipәrakәndә ticarәtistehlakçı» bölüşdürmә sistemi neçә pillәli (sәviyәli) bölgü
kanallına aiddir

•

3
1
0
4
2

532 Birbaşa marketinq kanalı neçә pillәli (sәviyәli)bölgü kanallına aiddir

•

4
2
1
0
3

533 Mәhsul müәssisәnin xüsusi (firma) mağazası vasitәsi ilә satış neçә pillәli (sәviyәli) bölüşdürmә kanalına aiddir:

•

1
4
3
2
0

534 «İstehsalçıagenttopdansatış müәssisәsipәrakәndә ticarәtistehlakçı» bölüşdürmә sistemi neçә pillәli (sәviyәli)bölgü kanallına aiddir

•

4
1
0
3
2

535 Müәssisә ilә kontrakt әsasında işlәyәn agent neçә pillәli (sәviyәli) bölüşdürmә kanalına aiddir:

•

4
2
1
0
3

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

•
537

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

Bu satış forması vasitәçilәrlә satış formalarına aid deyildir:

•
538

brokerlәr
pәrakәndә satış ticarәti
topdansatış ticarәti
elektron mağaza
agentlәr

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

•

internet vasitәsilә
poçt vasitәsilә
müәssisә ilә kontrakt әsasında işlәyәn agentlәr vasitәsilә
sәnaye agentlәri vasitәsilә
kataloqlar vasitәsilә
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539

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

•
540

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

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

•

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

541 4 istehlakçı müәssisә 7 istehsalçı müәssisәdәn mәhsul alır. Vasitәçilәrlә (dolayı) satış kanalından istifadә edildiyi halda alqısatqı iştirakçıları
arasındakı әlaqәlәrin sayı:

•

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

542 4 istehlakçı müәssisә 7 istehsalçı müәssisәdәn mәhsul alır. Birbaşa satış kanalından istifadә edildiyi halda alqısatqı iştirakçıları arasındakı әlaqәlәrin
sayı:

•

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

543 5 istehlakçı müәssisә 6 istehsalçı müәssisәdәn mәhsul alır. Vasitәçilәrlә (dolayı) satış kanalından istifadә edildiyi halda alqısatqı iştirakçıları
arasındakı әlaqәlәrin sayı:

•

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

544 5 istehlakçı müәssisә 6 istehsalçı müәssisәdәn mәhsul alır. Birbaşa satış kanalından istifadә edildiyi halda alqısatqı iştirakçıları arasındakı әlaqәlәrin
sayı:

•

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

545 4 istehlakçı müәssisә 5 istehsalçı müәssisәdәn mәhsul alır. Birbaşa satış kanalından istifadә edildiyi halda alqısatqı iştirakçıları arasındakı әlaqәlәrin
sayı:

•

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

546 4 istehlakçı müәssisә 5 istehsalçı müәssisәdәn mәhsul alır. Vasitәçilәrlә (dolayı) satış kanalından istifadә edildiyi halda alqısatqı iştirakçıları
arasındakı әlaqәlәrin sayı:

•
547

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

Dolayı (vasitәçilәrlә satış kanalından istifadә edilmәsi:

•

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

548

Birbaşa satış kanalından istifadә edilmәsi:

•
549

Birbaşa satış kanalından istifadә edilmәsi:

•
550

mәcmu material ehtiyatlarının hәcmini azaldır
alıçının bazarlıq etmәyә sәrf etdiyi vaxtı qısaltmağa imkan yaradır
mәhsulların nәql edilmәsi xәrclәrini artırır
mәhsulların tәdavul sferasında olma müddәtini artırır
mәhsulların tәdavul sferasında olma müddәtini azaldır

Birbaşa satış kanalından istifadә edilmәsi:

•
551

alıçının bazarlıq etmәyә sәrf etdiyi vaxtı qısaltmağa imkan yaradır
satış kanalına tam nәzarәt etmәyә imkan yaradır
mәhsulların nәql edilmәsi xәrclәrini artırır
bölüşdürmә kanalına nәzarәtin zәiflәmәsinә sәbәb olur
mәhsulların tәdavul sferasında olması müddәtini artırır

Bu axınlar mәhsulların bölüşdürülmәsi vә satışının yaratdığı axınlar deyil:

•
552

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

texnoloji axınlar
sifariş axınları
fiziki axınlar
pul axınları
informasiya axınları

Bu, marketinqin mәhsulların bölüşdürülmәsi vә satışı funksiyasına aid deyil:

•
553

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

İstehlakçıların lazım olan mәhsulu özlәrinә münasib vaxtda ala bilmәsi:

•
554

sosial faydalılıqdır
sahibolma faydalılığıdır
mәkan faydalılığıdır
funksional faydalılıqdır
zaman faydalılığıdır

Mәhsulların satıış prosesindә mәhsula mülkiyyәt hüququnun ötürülmәsi:

•
555

zaman faydalılığıdır
mәkan faydalılığıdır
sahibolma faydalılığıdır
sosial faydalılıqdır
funksional faydalılıqdır

İstehlakçıların lazım olan mәhsulu özlәrinә münasib yerdә ala bilmәsi:

•
556

sahibolma faydalılığıdır
mәkan faydalılığıdır
sosial faydalılıqdır
funksional faydalılıqdır
zaman faydalılığıdır

Mәhsulun fiziki bölüşdürülmәsi:

•

mәhsulların istehsalçıdan istehlakçılara vә vasitәçilәrә çatdırılmasında iştrak edәn bütün müәssisә vә tәşkilatların mәcmusudur
mәhsulların yerdәyişmәsi (hәrәkәti )zamanı yerinә yetirilәn bütün әmәliyyatların mәcmusudur
mәhsulların bazara irәlilәdilmәsindә iştrak edәn bütün müәssisә vә tәşkilatların mәcmusudur
mәhsulların alqısatqısının hәyata keçirilmәsi ilә әlaqıdar olan әmәliyyatların tәşkil edilmәsidir
mәhsulların istehsalçıdan son istehlakçı vә vasitәçilәrә çatdırılmasında iştrak edәn nәqliyyat tәşkilatların mәcmusudur
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557

Mәhsulların bölüşdürülmәsi:

•
558

mәhsulların bazara irәlilәdilmәsindә iştrak edәn 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 yetirilın bütün әmәliyyatların mәcmusudur

Mәhsulların satışı:

•

mәhsulların bazara irәlilәdilmәsindә iştrak edәn müәssisә vә tәşkilatların mәcmusudur
mәhsulların alqısatqısının hәyata keçirilmәsi ilә әlaqәdar olan әmәliyyatların tәşkil edilmәsidir
mәhsulların istehsalçıdan istehlakçı vә vasitәçilәrә çatdırılmasında iştrak edәn müәssisә vә tәşkilatların mәcmusudur
mәhsulların istehsalçıdan istehlakçı vә vasitәçilәrә çatdırılmasında iştrak edәn nәqliyyat tәşkilatların mәcmusudur
mәhsulların yerdәyişmәsi (hәrәkәti zamanı yerinә yetirilın bütün әmәliyyatların mәcmusudur

559 «İstehsalçıtopdansatış ticarәtiistehlakçı» kanalından bu mәhsulun satışında istifadә etmәk mәqsәdәuyğundur

•

gündәlik tәlәbat malarının
әrzaq mәhsullarının
kәrә yağın
qara metalların
qәndin vә karamelin

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

•

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

561 İntеnsiv bölüşdürmә аşаğıdа göstәrilәn mәhsullar üçün хаrакtеriкdir:

•

biznеsхidmәtlәr
qurğulаr
gündәliк tәlәbаt mәhsullаrı
ilkin sеçim mәhsullаrı
pаssiv tәlәbаt mәhsullаrı

562 Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı parakәndә ticarәt müәssisәlәrinә aiddir

•

brokerlәr
univermaqlar
istehsalçının agentlәri
satış agentlәri
tәdarükat mәrkәzlәri

563 «İstehsalçıtopdansatış ticarәtipәrakәndә ticarәtistehlakçı» kanalından hansı mәhsulun satışında istifadә etmәk mәqsәdәuyğundur:

•

qara metalın;
gündәlik tәlәbat mәhsullarının;
neftmaşınqayırma mәhsullarının;
minik avtomobillәrin;
avadanlıqların;

564 «İstehsalçıtopdansatış ticarәtistehlakçı» kanalından bu mәhsulun satışında istifadә etmәk mәqsәdәuyğundur

•

kәrә yağın
avadanlıqların
әrzaq mәhsullarının
gündәlik tәlәbat malarının
qәndin vә karamelin

565 Alıcıların sayı vә onların tәlәbatların hәcminin az olduğu halda hansı bölüşdürmә kanallarından istifadә etmәk mәqsәdәuyğundur

•

istehsalçıistehlakçı
istehsalçıtopdansatışpәrakәndә satışistehlakçı
istehsalçıtopdansatışkiçik topdansatışistehlakçı
istehsalçıtopdansatışistehlakçı
istehsalçıagenttopdansatışistehlakçı

566 Bazarın әhatә olunmasının bu formasında istehsalçının satış kanalı üzәrindә nәzarәti digәr formalara nisbәtәn daha zәifdir:
sәnaye agentlәri vasitәsi ilә satış formasında

•
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•

intensiv satış formasında
selektiv (seçmә) satış formasında
qarışıq satış formasında
eksklyuziv satış formasında

567 Bazarın әhatә olunmasının bu formasında istehsalçının satış kanalı üzәrindә üzәrindә nәzarәti digәr formalara nisbәtәn daha güclüdür:

•

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

568 Unikal xarakterstikasıya malik stereoaparaturanın satışının tәşkilindә bazarın әhatә olunmasının bu formasından istifadә etmәk daha
mәqsәdәuyğundur:

•

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

569 Xüsusi tәlәbat mәhsullarının satışının tәşkilindә bazarın әhatә olunmasının bu formasından istifaә etmәk daha mәqsәdәuyğundur:

•

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

570 Mәişәt elektrik cihazlarının vә avadanlıqların satışının tәşkilindә bazarın әhatә olunmasının bu formasından istifadә etmәk daha mәqsәdәuyğundur:

•

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

571 İlkin seçim mәhsullarının satışının tәşkilindә bazarın әhatә olunmasının bu formasından istifaә etmәk daha mәqsәdәuyğundur:

•

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

572 Gündәlik tәlәbat mәhsullarının satışının tәşkilindә bazarın әhatә olunmasının bu formasından istifadә etmәk daha mәqsәdәuyğundur:

•

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

573 İstehsalçının öz mәhsullarının satışını müәyyәn bir әrazidә yalnız bir vasitәçiyә hәvalә etdiyi satış forması bazarın әhatә olunmsının bu formasına
aiddir:

•

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

574 Mәhsulların müәyyәn bir әrazidә mәhdud sayda mağazalar vasitәsi ilә satışı bazarın әhatә olunmsının bu formasına aiddir:

•

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

575 Mәhsulların müәyyәn bir әrazidә çoxlu sayda ticarәt müәssisәlәri vasitәsi ilә satışı bazarın әhatә olunmsının bu formasına aiddir:

•

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

576 Satış kanalı bütünlükdә kanalın hәr hansı sәvyyәsinin (pillәsinin) iştirakçılarından birinә mәxsus olduğu marketinq sistemi:

•

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

577 Şaquli marketinq sisteminin iştirakçıları:

•

müstәqil tәşkilat kimi fәaliyyәt kimi göstәrir
әmәkdaşlıq etmәklә fәaliyyәt göstәrir
digәr istehsalçı müәssisәlәrlә әmәkdaşlığa әsaslanmaqla fәaliyyәt göstәrirlәr
tam sistem kimi fәaliyyәt göstәrir
tәcrübәlәrinә әsaslanaraq fәaliyyәt göstәrir

578 Satış kanalının hәr bir sәviyәsinin iştirakçısı maksimum mәnfәәt әldә etmәyә cәhd edәn müstәqil tәşkilat kimi fәaliyyәt göstәrdiyi marketinq
sistemi:

•

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

579 Bölüşdürmә kanalının genişliyi:

•

satış kanalının tiplәridir
saış kanalının uzunluğudur
bölüşdürmә kanalının eyni sәviyәsindәki eyni tip vasitәçilәrin sayıdır
reallaşdırılan mәhsul qruplarının sayıdır
bölüşdürmә kanalının sәviyәsinin sayıdır

580 Müәssisә istehlak etdiyi mәhsulları 5 topdansatış tacirindәn vә 3 pәrakәndә ticarәt mağazasından alır. Bu halda satış kanalının genişliyl:

•

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

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

•
582

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

Kimin adından verilmәsinә görә reklamın növlәrinә aid deyildir :

•
583

Satıcılar tәrәfindәn verilәn reklam
Hökümәt tәşkilatları tәrәfindәn verilәn reklam
Fәrdi şәxslәr adından verilәn reklam
İstehsalçılar adından verilәn reklam
İstehlakçılar adından verilәn reklam

Kimin adından verilmәsinә görә reklamın növlәrinә aid deyildir:

•
584

Hökümәt tәşkilatları tәrәfindәn verilәn reklam
Fәrdi şәxslәr adından verilәn reklam
Rәqiblәr tәrәfindәn verilәn reklam
Topdan vә pәrakәndә ticarәtçilәr tәrәfindәn verilәn reklam
İstehsalçılar adından verilәn reklam

Reklamın mәqsәdlәrinә aid deyildir:

•

Müәssisәnin imicini yüksәltmәk
Cәmiyyәtdә firmaya xoş münasibәt formalaşdırmaq
Mәhsul haqqında istehlakçılarda bilik formalaşdırmaq
Mәhsul satışını stimullaşdırmaq
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585

Reklamın mәqsәdlәrinә aiddir:

•
586

Reklamın mәqsәdlәrinә aiddir:

•
587

İctimaiyyәtlә әlaqәlәri yaxşılaşdırmaq
Mәhsul satışını stimullaşdırmaq
Yeni mәhsulun bazara çıxarılmasına yardımçı olmaq
Firma haqqında cәmiyyәtdә yaranan mәnfi şayәlәri aradan qaldırmaq
Müәssisәnin imicini yüksәltmәk

Reklamın mahiyyәtini daha dolğun әks etdirir:

•
588

Mәhsul satışını stimullaşdırmaq
Mәhsulun istehlak xüsusiyyәtlәri barәdә istehlakşılara mәlumat çatdırmaq
İstehlakçılarda mәhsula tәlәbat formalaşdırmaq, firmaların imicini yüksәltmәk, mәhsul satışını artırmaq
Mәqsәdli auditoriyaya zәruri mәlumatlar ötürmәk
Mәhsul haqqında istehlakçılarda tәsәvvür yaratmaq

Kommunikasiya prosesindә yerinә yetirilәn vәzifәlәrә aid deyildir :

•
589

Mәqsәdin müәyyәnlәşdirilmәsi
Mәhsulun mövqelәşdirilmәsi
Müraciәtin seçilmәsi
Müraciәt mәnbәyini sәciyyәlәndirәn әlamәtlәrin seçilmәsi
Arzu olunan cavab reaksiyasının müәyyәnlәşdirilmәsi

Kommunikasiya prosesindә yerinә yetirilәn vәzifәlәrә aid deyildir:

•
590

Әks rabitә kanalları üzrә daxil olan informasiyanın toplanması
Müraciәtin seçilmәsi
Mәqsәdli auditoriyanın müәyyәnlәşdirilmәsi
Reklam fәaliyyәtinin hәyata keçirilmәsi
İnformasiya yayım vasitәlәrinin seçilmısi

Kommunikasiya prosesindә yerinә yetirilәn vәzifәlәrә aiddir:

•
591

Satışın hәvәslәndirilmәsi mәqsәdlәrinin müәyyәnlәşdirilmәsi
Reklam strategiyasının hazırlanması
Әmtәәnin irәlilәdilmәsi metodlarının seçilmәsi
Arzu olunan cavab reaksiyasının müәyyәnlәşdirilmәsi
Reklamın effektliyinin qiymәtlәndirilmәsi

İrәlilәdilmә üzrә stimullaşdırma kompleksinә aiddir:

•
592

Qablaşdırma
Mövqelәşdirmә
Mәhsul satışı
Reklam
Mәhsulların bölüşdürülmәsi

Kommunikasiya prosesindә qәbul edәn:

•
593

İnteraktiv marketinqi hәyata keçirәn tәrәfdir
Mәhsul çeşidini formalaşdıran tәrәfdir
Mal alışını hәyata keçirәn tәrәfdir
Göndәrici tәrәfin ğöndәrdiyi mәlumatı alan şәxsdir
Şәxsi satışı hәyata keçirәn tәrәfdir

Kommunikasiya prosesindә yerinә yetirilәn vәzifәlәrә aiddir :

•
594

Cәmiyyәtdә firmaya xoş münasibәt formalaşdırmaq
Yeni mәhsulu tәbliğ etmәk
Firmanın mәhsuluna, markasına bağlılıq yaratmaq, üstünlük verilmısinә nail olmaq
Konkret mәhsul satışını stimullaşdırmaq
Mәhsul çeşidini genişlәndirmәk

İnternet reklamın hәyata keçirilmәsi
Satışın hәvәslәndirilmәsi metodlarınm seçilmәsi
Reklam qrafikinin hazırlanması
Mәqsәdin müәyyәnlәşdirilmәsi
Mәhsuil çeşidinin planlaşdırılması

Reklamın ünvansız (qeyrişәxsi )olması:
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•
595

onu hazırlayan vә hәyata keçirәn reklam firmasının mәlum olmamasını göstәrir
onu hәyata keçirәn müәssisәnin imicinin yüksәk olmamasını göstәrir
onu hәyata keçirәn müәssisәnin adının mәlum olmamasını göstәrir
bir tәkliflә geniş istehlakçı auditoriyasına müraciәt edilmәsini göstәrir
onu hәyata keçirәn müәssisәnin poçt ünvanının mәlum olmadığını göstәrir

Kommunikasiya prosesindә yerinә yetirilәn vәzifәlәrә aiddir:

•
596

Yarmarkaların tәşkili
Satışın tәşkili vә idarә edilmәsi
Mövqelәşdirmә
Mәqsәdli auditoriyanın müәyyәnlәşdirilmәsi
Reklam fәaliyyәtinin planlaşdırılması

Kommunikasiya prosesindә maneәlәr:

•
597

rabitә kanalları üzrә informasiyanın daxil olma prosesindә yaranan problemlәrdir
KİV in mәlumat yayımı prosesindә yaranan çәtinliklәrdir
Haqsız reklamın hәyata keçirilmәsidir
Әlaqә prosesindә әtraf mühit amillәrinin planlaşdırılmamış müdaxilәsinin mәnfı tәsiridir
İnformasiya yayımı vasitәlәrinin seçilmәsindә yol verilәn sәhvlәrdir

İrәlilәdilmә üzrә stimullaşdırma kompleksinә aid deyildir :

•
598

Birbaşa marketinq
Sәrgilәr
Satışın hәvәslәndirilmәsi
Daxili әlaqәlәr sistemi
İctimaiyyәtlә әlaqә

İrәlilәdilmә üzrә stimullaşdırma kompleksinә aid deyildir :

•
599

Reklam
Birbaşa marketinq
Şәxsi satış
Mәhsulların bölüşdürülmәsi
Yarmarkalar

İrәlilәdilmә üzrә stimullaşdırma kompleksinә aid deyildir:

•
600

İctimaiyyәtlә әlaqә
Satışın hәvәslәndirilmәsi
Reklam
Mәhsul satışı
Birbaşa marketinq

İrәlilәdilmә üzrә stimullaşdırma kompleksinә aiddir:

•
601

Kütlәvi informasiya vasitәlәri
Bölğü kanallarının seçilmәsi
Satış strateğiyasının hazırlanması
İctimaiyyәtlә әlaqә
Mәhsulların qablaşdırılması

İrәlilәdilmә üzrә stimullaşdırma kompleksinә aiddir :

•
602

İnformasiya yayım vasitәlәrinin seçilmәsi
Bazarın tәdqiqi
Satışın idarә edilmәsi
Birbaşa marketinq
Mәlumatların hazırlanması

İrәlilәdilmә üzrә stimullaşdırma kompleksinә aiddir :

•
603

Mәhsul satışının tәşkili
Sorğuların keçirilmәsi
mәhsulların bölüşdürülmәsi
Satışın hәvәslәndirilmәsi
İnformasiya yayım vasitәlәrinin seçilmәsi

İrәlilәdilmә üzrә stimullaşdırma kompleksinә aiddir :

•

Әks әlaqәlәr sisteminin yaradılması
Satışın proqnozlaşdırılması
Differensiallaşdırma
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•

Şәxsi satış
Qiymәtqoyma

604
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:

•
605

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

Kommunikasiya әlaqәlәri sisteminә aiddir :

•
606

İnternet
Kütlәvi informasiya vasitәlәri
Sәrgilәr
Әks әlaqәlәr sisteminin yaradılması
Birbaşa marketinq

Komunikasiya prosesindә yerinә yetirilәn vәzifәlәrә aiddir?

•
607

müşavirәlәrin,presskonfransların keçirilmәsi
müraciәtin seçilmәsi
şәxsi satış tәdbirlәrinin hәyata keçirilmәsi
istehlakçılarla әlaqәlәrin yaxşılaşdırılması
komunikasiya vasitәlәrindәn istifadә etmәklә birbaşa marketingin hәyata keçirilmәsi

Firmanın komunikasiya proseslәri bu xarakterә malik olmurlar:

•
608

Impulsiv
Daimi
Vaxtaşırı
mövsümi, impulsiv
Mövsümi

Kommunikasiya әlaqәlәri sisteminә aiddir :

•
609

Kütlәvi informasiya vasitәlәri
İnteraktiv marketinq
Televiziva reklamı
Xarici әlaqәlәr sistemi
Yarmarkalar

Kommunikasiya prosesindә şifraçma:

•
610

Qәbul edәnin әldә etdiyi mәlumatları tәhlil etmәsi prosesidir
Mәlumatların әldә edilmәsi prosesidir
Mәlumatların qiymәtlәndirilmәsi prosesidir
Göndәricinin ötürdüyü mәlumatlara qәbul edәn tәrәfin mәna vermә prosesidir
Qәbul edәnin müraciәtlә tanış olması prosesidir

Kommunikasiya prosesindә әks әlaqә :

•
611

Birbaşa marketinqin hәyata keçirilmәsi prosesidir
Satışın hәvәslәndirilmәsi vasitәsidir
İnformasiya yayım vasitәsidir
Göndәricinin qәbul edәn tәrәfdәn mәlumatları әldә etmә vasitәsidir
Reklam yayımı vasitәsidir

Kommunikasiya prosesindә nәticә:

•
612

Müraciәtin qәbul edәndә formalaşdırdığı rәydir
Müraciәtin qәbul edәnә tәsiridir
Qәbul edәn tәrәfin müraciәtә reaksiyasıdır
Müraciәtlә qәbul edәn tәrәfdә tәmas nәticәsindә yaranan fikir, rәy formalaşmasıdır
Müraciәtin qәbul edәn tәrәfdә yaratdığı effektdir

Kommunikasiya prosesindә kanallar :

•

Yerüstü reklam şitlәridir
Kütlәvi informasiya vasitәlәridir
Reklamların yayım vasitәlәridir
İnformasiya yayım vasitәlәri, müraciәti ğöndәricidәn qәbul edәn vә әks tәrәfә ötürәn vasitәdir
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613

Kommunikasiya prosesindә müraciәt :

•
614

Kommunikasiya prosesindә kodlaşdırma:

•
615

Әks әlaqәnin yaradılmasıdır
Mәlumatların dәstlәşdirilmәsidir
Mәlumatların işlәnmәsi prosesidir
Fikrin, ideyanın rәmzi şәkildә ifadә olunması prosesidir
Nәticәnin qiymәtlәndirilmәsidir

İstehlak mәhsulları bazarında hәr nәfәrә vә ya bir kontakta düşәn xәrclәrin hәcminә görә әn ucuz kommunikasiya forması:

•
616

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

Kommunikasiya prosesindә göndәrici :

•
617

Birbaşa marketinqi hәyata keçirәn tәrәfdir
Reklamı yaradan tәrәfdir
İstehlakçılarla әlaqә yaradan tәrәfdir
Müraciәti yaradan vә ğöndәrәn tәrәfdir
Mәhsul satışını hәyata keçirәn tәrәfdir

Kommunikasiya prosesinin elementidir:

•
618

İstehlakçılar
Vasitәçilәr
Motivasiya
Qәbul edәn
İctimaiyyәtlә әlaqә

Kommunikasiya prosesinin elementidir:

•
619

Şәxsi satış
Satışın hәvәslәndirilmәsi
Mәhsul
Müraciәt
Qiymәt

Marketinqin kommunikasiya prosesi :

•
620

Reklam fәaliyyәtinin hәyata keçirilmәsidir
İstehlakçılarla әks әlaqәlәrin yaradılmasıdır
Zәruri mәlumatların mәqsәdli auditoriyaya çatdırılmasıdır
Kompaniya ilә onun istehlakçıları arasında olan interaktiv dialoqdur
Stimullaşdırma qzrә tәdbirlәrin hәyata keçirilmәsidir

Marketinq kommunikasiyası kompleksinә aiddir :

•
621

Marketinqin idarә edilmәsi
Marketinqin nәzarәt sistemi
Marketinq fәaliyyәtinin planlaşdırılması
Kommunikasiya әlaqәlәri sistemi
Marketinqdә mәhsul siyasәti

Marketinq kommunikasiyası kompleksinә aiddir :

•
622

Kanallar vasitәsilә yatılan reklamdır
Satışın hәvәslәndirilmәsi üzrә mәlumatlar toplusudur
Reklam mәlumatlarıdır
Göndәricinin ötürdüyü mәlumatlar dәstidir
İstehlakçılara tәsir etmәk mәqsәdilә yayılan mәlumatlardır

Mәhsula qiymәtqoyma prosesi
Mәhsulun differensiallaşdırılması
Mәhsul satışı prosesi
İrәlilәdilmә üzrә stimullaşdırma kompleksi
Mәhsul çeşidinin planlaşdırılması

Marketinqin kommunikasiyası:
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•
623

mәhsula tәlәbatın formalaşdırılmasıdır
satışın hәvәslәndirilmәsi üzrә tәdbirlәr kompleksidir
satışın hәcminin artırılması mәqsәdilә hәdәf (mәqsәd) auditoriyasına tәsir göstәrilmәsi vasitәlәrinin mәcmusudur
reklam fәaliyyәtinin hәyata keçirilmәsidir
satış hәcminin artırılması mәqsәdilә mәhsulun yayımı vә satışın tәşkili prosesidir

Kommunikasiya :

•
624

mәqsәdli auditoriyaya zәruri informasiyanın ötürülmәsi prosesidir
istehlakcılarla işküzar münasibәtlırin yaradılmasıdır
alıcılara tәsir etmә vasitәsidir
iki vә ya daha çox subyekt arasında informasiya mübadilәsi prosesidir
müәssisәnin işküzar fәaliyyıtinin tәmin edilmәsi prosesidir

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

•
625

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

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

•
626

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

Bu reklamlarda әsas diqqәt mәhsulun texnikiistismar parametrlәrinә yetirilir:

•
627

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

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

•

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

628
Bu reklam nәzәriyyәsi vә ya strategiyası istehlakçıların mәhsulu alıb almamasına dair qәrar qәbul etmәsinin aşağıdakı ardıcıllıqla baş
vermәsini nәzәrdә tutur: reklam mürәciәtlәrı mәhsul haqqında istehlakçılara mәlumatlar verir vә ona maraq yaradır, istehlakçılar reklam edilәn mәhsulu
sınaqdan keçirir vә yalnız bundan sonra mәhsulun alınıbalmamasına dair qәrar qәbul edir:

•

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

629
Bu reklam nәzәriyyәsi vә ya strategiyası istehlakçıların mәhsulu alıb almamasına 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 alınıbalmamasına dair qәrar qәbul edir:

•
630

xamanın yığılması strategiyası
bazarasütәtlә daxilolma strategisı
zәif reklam nәzәriyyәsi
güclü reklam nәzәriyyәsi
bazara lәng daxilolma strategiyası

Reklam:

•

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 şәxsi 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 qeyrişәxsi kommunikasiyadır
istehlakçılarda mәhsula xoş münasibәt yaratmaqla onları hәmin mәhsulu almağa sövq edәn ikitәrәfli şәxsi kommunikasiyadır
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631
İri istehlakçılara mәhsul satışında marketinq kommunikasiyasının bu formasından istifadә edilmәsi digәr formalarla müqayisәdә daha
mәqsәdәuyğundur:

•

Reklamdan
sәrgilәrdәn
ictimaiyyәtlә әlaqәdәn
şәxsi (fәrdi)satışdan
satşın hәvәslәndirilmәsindәn

632
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:

•

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

633
İstehsalçı mәhsullarına tәlәbat yaratmaq vә münasibәt formalaşdırmaq mәqsәdi ilә özünün kommunikasiya siyasәtini istehlakçılara vә mәqsәd
seqmentinә tәsir etmәyә yönәldir Bu halda istehsalçı bu kommunikasiya strategiyasından istifadә edir:

•

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

634
İstehsalçı mәhsullarının satışa qәbul edilmәsi, onların piştaxtalarda sәmәrәli yerlәşdirilmәsi vә nümayiş etdirilmәsi, satışının sürәtlәndirilmәsi
mәqsәdi ilә özünün kommunikasiya sәylәrini vasitәçilәrә tәsir etmәyә yönәldir Bu halda istehsalçı bu kommunikasiya strategiyasından istifadә edir:

•

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

635
Kommunikasiyanın bu formasında göndәricinin göndәrdiyi xәbәrә (mәlumat)istehlakçının (kommunikantın )cavab reaksiyasının öyrәnilmәsi
asandır:

•
636

Avropa ölkәlәrindә kommunikasiya xәrclәrinin tәrkibindә bu kommunikasiya formasına sәrf edilәn xәrclәr әn böyük xüsusi çәkiyә malikdir:

•
637

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

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

•
638

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

Marketinq kommunikasiya prosesi özündә bu elementlәri birlәşdirir:

•
639

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

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

Marketinq kommunikasiya sisteminin mәqsәdi:
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•

mәhsullara münasib qiymәtin müәyyәnlәşdirilmәsidir
yeni mәhsulun hazırlanması vә mövcud mәhsul çeşidinin tәkmillәşdirilmәsidir
bazarın vә istehlakçıların tәlәbatının aşkar edilmәsi vә öyrәnilmәsidir
mәhsula tәlәbatın formadlaşdırılması vә satışının stimullaşdırılmasıdır
mәhsulların bölüşdürülmәsi vә satışının tәşkilidir

640 Kommunikasiya:

•
641

satış hәcminin artırılması mәqsәdilә mәhsulun yayımı vә satışın tәşkili prosesidir
mәhsula tәlәbatın formalaşdırılmasıdır
reklam fәaliyyәtinin hәyata keçirilmәsidir
satışın hәcminin artırılması mәqsәdilә hәdәf (mәqsәd) auditoriyasına tәsir göstәrilmәsi vasitәlәrinin mәcmusudur
satışın hәvәslәndirilmәsi üzrә tәdbirlәr kompleksidir

Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansılar beynalxalq bazarlara çıxma metoduna aiddir:

•
642

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

Aşağıdakılardan hansı mәhsulun beynәlxalq rәqabәtqabiliyyәtlilik amilinә aid deyil:

•
643

rәqiblәrin strategiyası vә mövqeyi
servis siyasәti
mәhsulun keyfiyyәti
şirkәtin audit olunmuş hesabatlarının mövcudluğu
mәhsulun vә firmanın imici

Aşağıdakılardan hansı beynәlxalq bazarlarda mәhsulun keyfiyyәtinin yüksәldilmәsinin әsas sistemlәrinә aid deyil:

•
644

Kamban sistemi
keyfiyyәtin hәrtәrәfli idarә edilmәsi
İSO standartları
Ansoff modeli
Just in time konsepsiyası

Aşağıdakı cavablardan hansı beynәlxalq marketinqin strateji planlaşdırılmasının konseptual modelinә daxil deyil?

•
645

Şirkәtin beynәlxalq auditdәn keçmәsi
Kompleks marketinq tәdqiqatları
Mәqsәdin müәyyәnlәşdirilmәsi
Kompaniyanın istehsal satış imkanlarının öyrәnilmәsi
Beynәlxalq seqmentlәşdirmә

Aşağıdakı cavablardan hansı beynәlxalq marketinqin strateji planlaşdırılmasının konseptual modelinә daxil deyil?

•
646

Mәqsәdin müәyyәnlәşdirilmәsi
Beynәlxalq seqmentlәşdirmә
Kompleks marketinq tәdqiqatları
Şirkәtin BMHSәuyğun hesabatlarının dәrci
Kompaniyanın istehsal satış imkanlarının öyrәnilmәsi

Mәhsulların beynәlxalq bazarlara uyğnlaşdırılmış formada çıxarılması bununla әlaqәdardır:

•
647

müxtәlif ölkә istehlakçılarının müxtәlif dillәrdә danışması ilә
müxtәlif ölkә istehlakçılarının tәlәbatlarının müxtәlif olması ilә
ayrıayrıölkәlәrin dövlәt qruluşunun müxtәlif olması ilәhsulların hazırlanması prosesinin müxtәlifliyi;
ayrıayrıölkәlәrin әhalisinin sayının müxtәlif olması ilә
müxtәlif ölkә istehlakçılarının tәlәbatlarının oxşar olması ilә

Mәhsulların beynәlxalq bazarlara standartlaşdırılmış formada çıxarılması bununla әlaqәdardır:

•
648

ayrıayrıölkәlәrin dövlәt qruluşunun müxtәlif olması ilә
müxtәlif ölkә istehlakçılarının müxtәlif dillәrdә danışması ilә
müxtәlif ölkә istehlakçılarının tәlәbatlarının müxtәlif olması ilә
müxtәlif ölkә istehlakçılarının tәlәbatlarının oxşar olması ilә
ayrıayrıölkәlәrin әhalisinin sayının müxtәlif olması ilә

Mәhsullar beynәlxalq bazarlara çıxarılarkәn marketoloqun qarşısında duran dilemma bundan ibarәtdir:

•

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

649

Beynәlxalq bazarlara çıxmanın bu formasında firma riski heç kimlә bölüşmür:

•
650

müştәrәk müәssisә yaratdıqda
Lisenziyalaşdırmada
Ixracatda
xaricdә müәssisә yaratdıqda
müqavlә üzrә idarәetmәdә

Beynәlxalq bazarlara çıxmanın bu formasında firma mәnfәәti heç kimlә bölüşdürmür:

•
651

müştәrәk müәssisә yaratdıqda
Lisenziyalaşdırmada
Ixracatda
xaricdә müәssisә yaratdıqda
müqavlә üzrә idarәetmәdә

İlk dәfә beynәlxalq bazara çıxan firmanın beynәlxalq bazarlara çıxmanın bu formasındanan istifadә etmәsi daha mәqsәdәuyğundur:

•
652

mәhsulların standartlaşması yoxsa lokallaşdırma
mәhsulların standartlaşması yoxsa total keyfiyyәti

xaricdә özәl müәssisә yaratmadan
müqavlә üzrә idarәetmәdәn
Lisenziyalaşdırmadan
Ixracatdan
müştәrәk müәssisә yaratmadan

Beynәlxalq bazarlara çıxmanın bu forması müştәrәk sahibkarlıq fәaliyyәtnә aiddir:

•
653

Idxalixrackompaniyası
ticarәt kompaniyası
ixrac kompaniyası
müştәrәk müәssisә
xarici nümayәndәlik

Beynәlxalq bazarlara çıxmanın bu forması müştәrәk sahibkarlıq fәaliyyәtnә aiddir:

•
654

yerli agentlәr
ixrac kompaniyası
idxalixrac kompaniyası
müqavilә üzrә idarәetmә
xarici nümayәndәlik

Beynәlxalq bazarlara çıxmanın bu forması müştәrәk sahibkarlıq fәaliyyәtnә aiddir:

•
655

xarici distribütorlar
ixrac kompaniyası
idxalixrac kompaniyası
lisenziyalaşdırma
törәmә kommersiya kompaniyası

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

•
656

müştәrәk müәssisәdә
lisenziyalaşdırmada m
Ixracatda
xaricdә özәl müәssisәdә
üqavlә üzrә idarәetmәdә

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

•
657

müştәrәk müәssisәdә
lisenziyalaşdırmada
Ixracatda
xaricdә özәl müәssisәdә
müqavlә üzrı idarәetmәdә

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

•

xaricdә özәl müәssisәdә
müqavlә üzrә idarәetmәdә
lisenziyalaşdırmada
Ixracatda
müştәrәk müәssisәdә
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658

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

•
659

Bazarda artıq mövcud olan malların satışı üzrә yarmarkaların vәzifәlәrinә aiddir:

•
660

istehlakçı qruplarla әlaqәni genişlәndirmәk
mәhsulların imecini yüksәltmәk
mәhsulun rәqabәtliliyni oyrәnmәk
malların satışı üzrә müqavilәlәr bağlamaq
potensial alıcıları aşkar etmәk

Bazarda artıq mövcud olan malların satışı üzrә yarmarkaların vәzifәlәrinә aiddir :

•
661

ticarәt vasitәçilәri ilә әlaqәlәri genişlәndirmәk
mәhsul çeşidini genişlәndirmәk
bazar tәdqiqatlarını hәyata keçirtmәk
malların satışını genişlәndirmәk
әlavә satış şәbәkәsi yaratmaq

Yarmarka tәşkil olunmazdan әvvәl bu iş yerinә yetirilmir :

•
662

alıcı tәlәbinin oyrәnilmәsi
nümayiş etdirilәcәk malların müәyyәnlәşdirilmәsi
bazar konyukturasının öyrәnilmәsi
mәhsulların reklamının hәyata keçirilmәsi
tәklifin vәziyyәtinin oyrәnilmәsi

Yarmarkalar bunu hәyata keçirtmir :

•
663

satışın hәcmini artırmaq
mala tәlabat formalaşdırmaq
malın irәlilәdilmәsini tәmin etmәk
şәxsi satışı hәyata keçirtmәk
satışı stimullaşdırmaq

Yarmarkaların yerinә yetirdiyi vәzifәlәrә aid deyildir :

•
664

potensial alıcıları aşkar etmәk
istehlakçılarla alıcılar arasında әlaqәlәr yaratmaq
malların satışını genişlәndirmәk
mәhsulların bölgü kanallarını yaratmaq
mәhsulların reklamını hәyata keçirtmәk

Yarmarkaların birja ticarәtindәn fәrqi bundan ibarәtdir

•
665

Yarmarkaların cari fәaliyyәtinә direktorluq rәhbәrlik edir
Yarmarkalarda marketinq xidmәti fәaliyyәt göstәrir
Yarmarkalarda istehlakçiların tәlәbi öyrәnilmir
Yarmarkalarda qiymәtlәr stabil olur
Yarmarkada iştirak edәn şәxslәr buna görә haqq ödәyirlәr

Yarmarkaların birja ticarәtindәn fәrqi bundan ibarәtdir :

•
666

Yarmarkalar daimi olaraq hәyata keçirilir
Yarmarkalarda iştirak etmәk üçün sifarişlәr verilmir
Yarmarkalarda mәhsulun reklamı hәyata keçirilir
Yarmarkalarda qiymәtin kotirovkası olunur
Yarmarkalarda bazarın öyrәnilmәsi hәyata keçirilmir

Yarmarkaların birja ticarәtindәn fәrqi bundan ibarәtdir

•
667

xaricdә özәl müәssisәdә
müqavlә üzrә idarәetmәdә
lisenziyalaşdırmada
Ixracatda
müştәrәk müәssisәdә

Yarmarkada mәhsula tәlәbat formalaşdırılır
Yarmarkalarda müqavilәlәr bahlanılmır
Yarmarkalarda mәhsul satışı hәyata keçirilir
Yarmarkalarda maklerlәr, brokerlәr iştirak etmirlәr
Yarmarkalarda istehsalçilarla istehlakçılar arasında qarşılıqlı әlaqәlәr

Yarmarkaların iş prinsipi bundan ibarәtdir:
Yarmarkalar mәhsul istehlakçıları, vasitәçilәr vә alıcılar arasında qarşılıqlı әlaqәlәrin möhkәmlәndirilmәsinә xidmәt göstәrir
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•
668

Yarmarkaları tәşkil etmәk vә hәyata keçirmәk üçün malların miqdarını vә çeşidini әvvәlcәdәn bilmәk lazım gәlir
Yarmarkalarda mәhsul nümunәlәri әsasında satış müqavilәlәri bağlanılır
Yarmarkada öz mәhsullarının reklamını vә ya satışın hәyata keçirmәk istәyәn şәxs әvvәlcәdәn özünә lazım olan qәdәr sahә sifariş etmәli vә onun dәyәrini
ödәmәlidir
Yarmarkalar xüsusi daimi mövcud olan yerlәrdә vә yaxud icarәyә götürülmüş sahәlәrdә tәşkil olunurlar

Yarmarkalarda bundan istifadә olunur

•
669

Maketlәr şәklindә yeniliklәr
Broker xidmәti
Fotoşәkillәr
Slaydlar
Kinovideo roliklәr

Yarmarkalarda bundan istifadә olunur

•
670

Plakatlar
Bukletlәr
Mәhsul nümunәlәri
Elektron poçt xidmәti
Kataloqlar

Yarmarkaların әsas xüsusiyyәti bundan ibarәtdir:

•
671

Yarmarkalar әsasәn istehlak malları üzrә tәşkil olunurlar
Yarmarkaların tәşkili yeni yaradılmış mәhsulların seriyalı istehsal haqqında qәrar qәbul etmәyә imkan verir
Yarmarkalarda istehsalçilar, vasitәçilәr vә istehlakçilar iştirak edirlәr
Yarmarkalarda satışda mallar mövcud olmur
Yarmarkalar mövcümi xarakter daşıyır

Yarmarka ticarәtinin predmetidir:

•
672

Seriyalı istehsalı nәzәrdә tutulan mallar
İstehsal texniki tәyinatlı mәhsullar
Әrzaq mәhsulları
Әvvәlcәdәn sifariş olunan satış imkanlarından daha çox istehsal edilәn mallar
Hәyat dövranının böhram mәrhәlәsindә olan mallar

İstehlakçıların stimullaşdırılması mәqsәdlәrinә aid deyildir:

•
673

Mәnfәәtin hәcmini artırmaq
Yeni istehlakçıların mәhsula cәlb etmәk
Alıcıların sayını çoxaltmaq
Satışın hәcminin qısa müddәt әrzindә artırılması
Uzun müddәtә müәssisәnin qane edәn bazar payına әldә etmәk

Satışın hәvәslәndirilmәsinin әsas növlәrinә aid deyildir:

•
674

Ticarәt heyyәtinin hәvәslәndirilmәsi
Vasitәçilәrin hәvәslindirilmәsi
İstehlakçıların hәvәslәndirilmәsi
Tamaşaçıların hәvәslәndirilmәsi
Satıcıların hәvәslәndirilmәsi

Reklam bazarında dövlәtin әsas funksiyası:

•
675

Xüsüsi tәlәblәrin qoyulmasıdır
Xüsusi tәlәblәrin qoyulması
Әlaqәlәrin yaradılmasıdır
Reklam bazarında tәtbiq olunan qaydalara vә qanunverircilik aktlarına riayәt olunmasına nәzarәt
Mübahisәli mәsәlәlәrin hәllindә arbitraj kimi çıxış etmәk

Reklam bazarı:

•
676

Reklam sifarişçilәrinin bazarıdır
Reklam yayıcılarının bazarıdır
Reklam göndәricilәrinin bazarıdır
Reklam göndәricilәrinin, istehsalçılarının vә istehlakçılarının fәaliyyәt göstәrdiyi bazardır
Reklam istehlakçılarının bazarıdır

Bu reklamın spesifik xüsusiyyәtidir:
İnformasiya yayımının mövsümi xarakterә malik olması
İnformasiya yayımının haqqı ödәnilmәdәn hәyata keçirilmәsi
İnformasiya yayımının şәxsin iştirakı ilә hәyata keçirilmәsi

•
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•

677

İnformasiya yayımının şәxsin iştirakı olmadan, haqqı ödәnilmәklә hәyata keçirilmәsi
İnformasiya yayımının KİVni iştirakı ilә hәyata keçirilmәsi

Reklam sahәsinin inkişafına bu amil daha çox tәsir göstәrmişdir

•
678

Mәhsul çeşidinin formalaşdırılması
Mәhsulun hәyat dövranının mәrhәlәlәri
Mәhsul satışının hәcminin artması
Kütlәvi informasiya vasitәlәrinin sürәtli inkişafı
Mәhsula tәlәbatın azalması

Ticarәt vasitәçilәrinin hәvәslәndirilmәsi mәqsәdlәrinә aid deyildir?

•
679

mәhsulun imicini yüksәltmәk
mәhsulların alıcılarını genişlәndirmәk
satışı yüksәk enerji ilә hәyata keçirmәk
potensial alıcıları real alıcılara çevirmәk
ticarәt şәbәkәsindә olan malların ehtiyatını artırmaq

Satıcıların stimullaşdırılması mәqsәdlәrinә aid deyildir:

•
680

mәhsulun imicini yüksәltmәk
süst alıcıları aktiv alıcılara çevirmәk
yeni mәhsulu reklam etmәk
il әrzindә mövcud bayramlardan faydalanmaq
müştәrilәrin sayını artırmaq

Aşağıda göstәrilәn amillәrdәn hansılar beynәlxalq bazarlara çıxmanı zәruri edir:

•
681

mәhsulların hazırlanması prosesinin müxtәlifliyi;
marketinqin planlaşdırılması prosesinin müxtәlifliyi;
mәhsulların modifikasiyası;
milli (daxili) bazarlarda mәhsul bolluğunun yaranması;
mәhsulların böüşdürülmәsi vә satışı kanallarının müxtәlifliyi;

Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı birbaşa investisiya qoyluşuna aiddir:

•
682

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

Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı müştәrәk sahibkarlıq fәaliyyәtinә aid deyildir:

•
683

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

Hansı vasitәçilәrlә hәyata keçirilәn ixracat birbaşa ixracata aid edilir:

•
684

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

Hansı vasitәçilәrlә hәyata keçirilәn ixracat dolayı ixracata aid edilir:

•

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