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0805Y_Az_Q2017_Yekun imtahan testinin sualları
Fәnn : 0805Y Biznes vә reklam
1 Aşağıda qeyd olunan reklamın kommunikativ mәqsәdlәrindәn hansı düzgündür?

•

müәyyәn istiqamәtdә imicin dәyişdirilmәsi;
potensial alıcıları mağazaya, ticarәt mәrkәzlәrinә vә sәrgilәrә getmәsinә vadar etmәk.
konkret mәhsula tәlәbin stimullaşdırılması;
yeni mәhsul vә ya xidmәtin bazara çıxarılma vaxtının azadılması;

2 Reklamın stimullaşdırıcı funksiyası ibarәtdir:

•

bütün variantlar doğrudur.
ehtiyacların inkişafına, hislәrә, özünü qiymәtlәndirmәyә vә istehlakçıların yönәldilmәlәrinә tәsir vasitәsilә hәr
hansı hәrәkәtlәrә vadar etmәk;
әhәmiyyәtli dәrәcәdә qiymәtlәrin düşmәsi әsasında satışların stimullaşdırılması;
istehlakçının tәxirә salmadan әmtәәni almağa inandırılmasından

3 Әgәr reklam müraciәtlәri auditoriyada yaxşı zövqü tәrbiyә edirsә, reklamın hansı funksiyasını ifadә edir?

•

iqtisadi.
maariflәndirici;
psixoloji;
estetik;

4 Әgәr reklam ictimai istehsalın, kapital qoyuluşlarının hәcminin vә iş yerlәrinin sayının artmasına imkan
yaradırsa, reklamın hansı funksiyası reallizә olunur?

•

estetik;
iqtisadi.
psixoloji;
sosial;

5 Aşağıda qeyd olunan reklamın funksiyalarından hansı, yeni mallar vә hәyatın tәkmillәşdirmә üsulları
haqqında mәlumat verir, yeni vә sınağdan keçmәmiş mallara vә ideyalara insanların psixoloji
uyğunlaşmasına sәbәb olur?

•

psixoloji;
estetik;
maariflәndirici;
iqtisadi.

6 İnformativ funksiya ibarәtdir:

•

reklamın kömәyi ilә әmtәәnin xassәlәri, xüsusiyyәtlәri vә qiymәti haqqında istehlakçıların mәlumatlandırılması;
әmtәә, firma, onların parametrlәri vә xüsusiyyәtlәr haqqında biliklәrin formalaşmasının mövcudluğu haqqında
bәyanatın verilmәsindәn;
firma vә onun tәrәfindәn buraxılan mәhsul haqqında istehlakçıların әtraflı mәlumatlandırılmasından
әmtәәnin mövcudluğu haqqında bәyanatın verilmәsindәn

7 İstehlakçılara müәssisә, tәşkilat vә ya şirkәt haqqında, onun nә istehsal edә bilmәsi, hansı ideyaları hәyata
keçirә bilmәsi vә ya harada yerlәşdiyi haqqında mәlumatlar verilmәsi mәqsәdilә istifadә edilәn reklamlar
hansılardır?

•

rәqabәt;
xatırladıcı;
müdafiә;
mәlumatverici institutsional
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•

8 Coğrafi әlamәtlәrә görә reklamlar hansılardır?

•

qlobal, xarici, yerli, lokal;
lokal, reqional, ümummilli, beynәlxalq
regional, beynәlxalq, yerli, kütlәvi;
ümummilli, xarici, regional, yerli;

9 İnstitutsional reklamın neçә forması mövcuddur?

•

5.0
6.0
4;
2.0

10 İstehsaltexniki tәyinatlı mәhsulların reklamlarında әsas diqqәt nәyә yetirilir?

•

istehlakçıların mәlumatlandırılmasına, onların mәhsulun istehlak xüsusiyyәtlәri, onlardan istifadә qaydaları,
haradan әldә edilmәsi haqqında informasiyanın verilmәsinә;
mәhsulun keyfiyyәtinin, istifadә xüsusiyyәtlәrinin, texnikiistismar parametrlәrinin izahına;
reklamın emosional olmasına, onun istifadә şәraitinin izahına, istehlak xüsusiyyәtlәrinә;
konkret mәhsula tәlabat yaradılmasına, onun satışının stimullaşdırılmasına vә satışın hәcminin artırılmasına;

11 İstehlak mәhsullarının reklamlarında әsas diqqәt nәyә yetiridir?

•

mәhsulun keyfiyyәtinin, istifadә xüsusiyyәtlәrinin, texnikiistismar parametrlәrinin izahına;
konkret mәhsula tәlabat yaradılmasına, onun satışının stimullaşdırılmasına vә satışın hәcminin artırılmasına;
istehlakçıların mәlumatlandırılmasına, onların mәhsulun istehlak xüsusiyyәtlәri, onlardan istifadә qaydaları,
haradan әldә edilmәsi haqqında informasiyanın verilmәsinә;
reklamın emosional olmasına, onun istifadә şәraitinin izahına, istehlak xüsusiyyәtlәrinә;

12 Konkret mәhsula tәlabat yaradılmasına, onun satışının stimullaşdırırlmasına vә bunun sayәsindә onun
satışının hәcminin artırılmasına yönәlәn reklamlar hansılardır?

•

xatırladıcı reklam
rәqabәt reklamları
müdafiә reklamları
mәhsul reklamı

13 Reklam edilәn obyektin xarakterinә görә reklamlar hansılardır?

•

ümummilli vә beynәlxalq;
qlobal vә lokal
xarici vә yerli
mәhsul vә institutsional

14 Reklam tәdbirinin tәşkilatçısının әmtәәlәrin keyfiyyәti, üstünlüklәri vә lәyaqәtlәri barәdә informasiyanı
reallığa uyğun şәkildә çatdırmağa mәcbur edәn xüsusiyyәt hansıdır?

•

konkretlik;
humanizmlik;
dürüstlük;
kompetentlik;

15 Aşağıda sadalanan reklam növlәrindәn hansının әsas mәqsәdi cәmiyyәtlә qarşılıqlı tәsirdә olduğu
auditoriyada, özünә münasibәtdә, xoş tәsir bağışlamaqdan ibarәtdir?

•

ixtisaslaşdırılmış reklam;
qeyrikommersiya reklamı
kommersiya reklamı;
«PablikRileyşnz» reklamı;
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•

16 Aşağıda sadalanan reklam növlәrindәn hansı topdansatış vә pәrakәndәsatış ticarәt müәssisәlәrindә reklam
olunan mala maraq oyatmaq, onların topdan alışını stimullaşdırmaq mәqsәdi daşıyır?

•

ticarәt reklamı.
kommersiya reklamı
ixtisaslaşdırılmış reklam
«PablikRileyşnz» reklamı;

17 Fәrdi şәxslәr tәrәfindәn istifadә olunan әn geniş yayılmış reklamlar hansılardır?

•

banerlәr;
sәtri vә ya rubrikalı
transparantlar;
prizmavijn;

18 Aşağıda sadalanan reklamın ictimai hәyatda rollarından hansı seçicilәrin sәslәri uğrundakı mübarizәdә
onun rlounun bir vasitәsi kimi istifadә olunaraq artmasından ibarәtdir?

•

psixoloji;
iqtisadi;
maariflәndirici;
siyasi.

19 Aşağıda sadalanan reklamın ictimai hәyatda rollarından hansı insanın psixoloji durumunun, onun әtraf
mühitin qiymәtlәndirilmә sisteminin, müxtәlif qıcıqlandırıcılara olan reaksiyasının xarakterinin
formalaşdırılmasında aktiv iştirak edir?

•

iqtisadi;
psixoloji;
sosial;
maariflәndirici;

20 Aşağıda sadalanan reklamın ictimai hәyatda rollarından hansı reklam tәlәbatını formalaşdırıraq vә satışı
stimullaşdıraraq, mәhsulun populyarlaşmağına, hәm tәlәbatın hәm dә nәticә olaraq әmtәә dövriyyәsinin
artmasına sәbәb olur?

•

iqtisadi, sosial, maariflәndirici, psixoloji, fiziki;
maariflәndirici;
iqtisadi;
psixoloji;

21 İctimaiyyәtin hәyatında reklam hansı rolu oynayır?

•

iqtisadi, sosial, maariflәndirici, estetik, siyasi;
iqtisadi, sosial, maariflәndirici, psixoloji, estetik, siyasi.
iqtisadi, sosial, maariflәndirici, mәnәvi, psixoloji, estetik;
iqtisadi, sosial, maariflәndirici, etik, mәnәvi;

22 Hansı reklamın yelәşdirilmәsindәn vә yaradıcı yanaşma tәrәfindәn istifadәsinә görә qeyd edirlәr?

•

ATL и BTM
BTL и LDM
ATL и CDL
ATL и BTL;

23 Hansı reklamı reklam müraciәtin yayılmasında istifadә olunan vasitәlәrdәn asılı olaraq qeyd edirlәr:
informativ, nәsihәtverici, xatırladıcı;
görmә, eşitmә, görmәiybilmә, görmәeşitmә.
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•

sәrt vә yumşaq
suvenir, tele vә radio reklam, küçә, tranzit, çap;

24 Auditoriyaya yönlәndirilmәsindәn asılı olaraq hansı reklamı qeyd edirlәr?

•

biznesreklam, istehlak mallarının reklamı;
hamısı;
lokal, qlobal, ümummilli, kütlәvi
biznesreklam, istehlak mallarının reklamı, sosial reklam;

25 Aşağıda sadalanan sosial reklamın tәriflәrindәn hansılar düzgündür?

•

sosial reklam – müxtәlif kütlәvi informasiya vasitәlәri ilә xeyriyyәçilik vә digәr ictimaifaydalı mәqsәdlәrә nail
olunması istiqamәtindә yayılan informasiyadır;
sosial reklam – keçirilәn tәdbirlәrin, islahatların hәyata keçirilmәsi vә i.a. açıqlanması vә geniş xalq kütlәlәrinә
çatdırılması mәqsәdilә istәnilәn reklam daşıyıcısı vasitәsi ilә yayılan vә dövlәt orqanları vә ictimai institutlar
tәrәfindәn sifariş edilәn, qeyrikommersiya xarakteri daşıyan informasiyadır;
sosial reklam – tәşkilatın mәqsәdә nail olması zәminindә hәdәf bazarlarının tәlәb vә ehtiyaclarının müәyyәn
edilmәsindәn ibarәt olmasını vә rәqibә nisbәtәn qaneediciliyinin daha mәhsuldar vә effektiv vasitәlәrlә
istehlakçının vә bütövlükdә cәmiyyәtin firavanlığının mühafizәsini vә möhkәmlәndirilmәsini tәmin edәn
informasiyadır;
sosial reklam – müxtәlif üsullarla, müxtәlif formada vә müxtәlif vasitәlәrdәn istifadә etmәklә xeyriyyәçilik vә
digәr ictimaifaydalı mәqsәdlәrә nail olunması istiqamәtindә yayılan informasiyadır;

26 Aşağıda qeyd olunanlardan hansılar reklamın sifarişçilәri qismindә çıxış edirlәr?

•

kopirayter;
mediabayer;
heç biri;
reklam agentliyi;

27 Aşağıda sadalanlardan hansılar geniş auditoriya әhatәsinә görә reklamlara aiddirlәr?

•

kommersiya, sosial, siyasi
lokal, reqional,ümummilli, beynәlxalq, qlobal
әmtәә, prestij, reklam ideyası şәxsiyyәt, әrazi;
mәlumatlandırıcı, nәsihәtverici, xatırladıcı

28 Әmtәәnin hәyat dövrünün bazara çıxarılma mәrhәlәsindә hansı reklamdan istifadә olunmalıdır?

•

stimullaşdırıcı reklam;
xatırladıcı reklam
mәlumatlandırıcı reklam;
prestij reklamı

29 Reklam fәaliyyәtindә yaradıcılığı tәşkil edәn nәdir?

•

sәs;
kreativ;
süjet;
mәtn;

30 «Reklam işi» kursunun predmetinә aiddir:

•

satışın artımından gәlәn gәlirin bir hissәsinin әldә olunması mәqsәdi ilә fiziki vә hüquqi şәxslәrin tәşәbbüslәri
nәticәsindәki reklam fәaliyyәti;
reklam vasitәsi ilә әmtәәnin, xidmәtin vә ya hadisәnin müәyyәn növü barәdә mәlumatlandırılma;
reklamın effektivliyinin qiymәtlәndirilmәsi ilә reklam mәlumatının istehsalı, irәlilәdilmәsi vә istehlakı ilә әlaqәli
olan tәdbirlәr mәcmusu;
sahibkarlıq fәaliyyәtinin xüsusi sahәsi kimi reklam biznesinin inkişafını şәrtlәndirәn bütün faktorlar;
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31 Monitorinqlәrin keçirilmәsi yönündә iş aparan ilk şirkәt olan SİARın başlıca vәzifәsi nәdәn ibarәtdir?

•

reklam agentliklәrinin, KİVlәrin reytinq göstәricilәrini öyrәnmәk.
marketinq araşdırmaları apararaq, istehlakçıların tәlabatlarını müәyyәnlәşdirmәk
KİVlәrin reytinq göstәricilәri, hәmçinin qәzet vә jurnalların mәşhurluq sәviyyәsinin, elәcә dә media reklam
bazarının hәrtәrәfli öyrәnilmәsini tәmin etmәk;
reklam fәaliyyәtinin plan vә poqramını işlәyib hazırlamaq

32 Monitorinqlәrin keçirilmәsi yönündә iş aparan ilk şirkәt olan SİAR nә vaxt tәsis olununb?

•

1994cü ildә
1991ci ildә;
1993cü ildә
1992ci ildә;

33 Aşağıda sadalananlardan hansı monitorinqlәrin keçirilmәsi yönündә iş aparan ilk şirkәtlәrdәndir?

•

McCann Erikson
SİAR;
HAVAS;
MPG;

34 Azәrbaycan Reklamçılar İttifaqı neçәnci ildә tәsis edilmişdir?

•

18 noyabr 1999cu il;
20 oktyabr 2006cı il;
28 aprel 1992ci il;
25 noyabr 1995ci il;

35 Neçәnci ildә Azәrbaycan ilk dәfә olaraq «Beynәlxalq Kann Şirlәri» reklam festivalında iştirak edib?

•

2006ci ildә;
2009cu ildә;
2008ci ildә;
2007ci ildә;

36 15 azәrbaycan reklamçıları neçәnci ildә vә harada Beynәlxalq Reklam Assosiasiyasının üzvlәri
seçilmişlәr?

•

15 sentyabr 1996cı ildә Kiprdә.
10 oktyabr 1996cı ildә Parisdә;
15 noyabr 1996cı ildә Madriddә;
12 dekabr 1996cı ildә Çikaqoda;

37 Azәrbaycan bir reklam ölkәsi kimi Beynәlxalq Reklam Assosiasiyasına ilk dәfә harada vә hansı
qurultayda tәqdim edilmişdir?

•

35ci qurultayda Moskvada;
35ci qurultayda Kiprdә;
35ci qurultayda Seulda;
35ci qurultayda Bakıda.

38 İlk Rusiya çap reklamı nә vaxt yaranmışdır?

•

XVI әsrdә;
IX әsrdә;
XVIII әsrdә;
XVII әsrdә;

39 Kiyev Rusiyasında reklam işinin yaranması hansı dövrә aid edilir?
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•

VIVIII әsrlәrә;
XXI әsrlәrә;
IXX әsrlәrә;
VIIIX әsrlәrә;

40 İlk dәfә televiziya efirinә reklam nә vaxt verilmişdir?

•

1920cı ildә;
1940cı ildә;
1950cı ildә;
1930cı ildә.

41 İlk dәfә radio efirinә reklam nә vaxt verilmişdir?

•

1930cu ildә;
1920ci ildә;
1940cı ildә;
1950ci ildә;

42 Aşağıda sadalananlardan hansı reklam müraciәtinin mәtni üzәrindә işlәmiş vә reklam kampaniyaları
hәyata keçirmiş ilk agentlik hesab olunur?

•

1890cı ildә tәsis edilmiş «Ayer vә oğulları»;
1880ci ildә tәsis edilmiş «Ayer vә oğulları»;
1990cı ildә tәsis edilmiş «Ayer vә oğulları»;
1790cı ildә tәsis edilmiş «Ayer vә oğulları»;

43 Qәrbi Avropada reklam fәaliyyәtinin inkişafı hansı dövrdәn başlanmşdır?

•

XVIII әsrlәrdә;
IX әsrlәrdә;
XII әsrlәrdә;
XIV әsrlәrdә;

44 Herblәr vә nişanәlәrdә tәsvirlәrin istifadә olunmasının prinsip vә qaydaları müzakirә olunan heraldika nә
vaxt yayılmışdır?

•

IXX әsrlәrdә
XIXII әsrlәrdә;
XXI әsrlәrdә
XXIV әsrlәrdә;

45 «Gazett» adı ilә ilk qәzet harada vә nә vaxt yaranmışdır?

•

1580ci ildә Yunanıstanda
1560cı ildә İspaniyada
1640cı ildә Almaniyada
1630cu ildә Fransada.

46 İlkin reklam mәtnlәri nә ilә fәrqlәnirdilәr?

•

harmoniya ilә, rәngarәngliklә, aydınlıqla, mәnzәrәliliklә;
sistemsizlik, epizodiklik, hüquqi nizama salmanın yoxluğu ilә;
xaotikliklә, nizamsızlıqla, qeyri harmoniyalıqla;
sәhmansızlıq, rәngarәngliklә, dizaynla;

47 İlk reklam mәtnlәri harada yaranmışdır?
Qәdim Rus vә Qәdim Yunanıstanda
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•

Qәdim Misir vә Qәdim Roma;
Qәdim Misir vә Qәdim Yunanıstanda;
Qәdim Roma vә Qәdim Yunanıstanda;

48 Aşağıdakılardan hansılar siyasi reklamın nümünәlәrinә aiddirlәr?

•

damğalar, ornamentlәr
heykәllәr, mәşhur insanların heykәllәri
qul vә malqaraya nişanә qoyan damğalar
ornamenilәr, tatular;

49 Brend reklamın mәnbәyi qismindә aşağıdakılardan hansılar çıxış edirlәr?

•

heykәllәr, mәşhur insanların heykәllәri
damğalar, ornamentlәr
ornamentlәr, tatular;
qul vә malqaraya nişanә qoyan damğalar

50 Tәsviri reklamın prototipi qismindә aşağıdakılardan hansı çıxış edir?

•

hamısı;
rәsimlәr, ornamentlәr (naxışlar), tatular;
stendlәr, damğalar, sәnәtkarların mәxsusi nişanәsi;
taxta lövhәlәr, miss tablolar

51 Bizim dövrümüzә gәlib çatan ilk reklam müraciәti aşağıdakılardan hansı hesab olunur?

•

qulun satılması barәdә olan misir papirusu
qul vә malqaranın satılması barәdә olan misir papirusu;
parçanın satılması barәdә olan misir papirusu
dәzgahın satılması barәdә olan misir papirusu;

52 Rus yarmarkalarında çarçı funksiyalarını kimlәr hәyata keçirirdilәr?

•

alıcılar;
hamısı;
satıcıxırdavatçılar;
liliputlar;

53 İlk çap elanı harada yaranmışdır?

•

Almaniyada;
ABŞda;
Rusiyada;
İngiltәrәdә;

54 Rus sәrgi taxtası reklamın hansı janrına uyğunlaşdırılaraq dәyişilmişdir?

•

çap şәklindә olan «uçan vәrәqәyә»;
reklam şüarına
reklam plakatına

55 XIX әsrdә Fransada reklamda yaranan müvәqqәti «sakitlik» nә ilә izah olunur?

•

sosial sәbәblәr ilә;
iqtisadi böhranla;
I Napoleonun hakimiyyәtә gәlmәsi ilә;
Böyük Fransa inqlabının nәticәsindә

56 Çap dәzgahı kim tәrәfindәn ixtira olunmuşdur?
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•

D.Oqilvi;
B.Franklin;
İ.Quttenberq;
B.Batdold;

57 Albumlar necә yenilәnirdilәr?

•

boyadılılaraq;
ağardılılaraq;
rәnglәnәrәk;
yapışdırılaraq;

58 Hansı dövrdәn etibarәn reklamda qraffiti janrı yaranmışdır?

•

orta әsrlәrin inkişafı dövründәn etibarәn;
orta әsrlәrin erkәn dövründәn etibarәn
orta әsrlәrin gec dövründәn etibarәn
antik dövrdәn

59 Mәhsulun (xidmәtin) alınmasının vә ya satılmasının mükafatlandırılması üzrә qısamüddәtli çәlbәdici
tәdbirlәr sistemi necә adlanır?

•

rentabellik әmsalı;
satışın kütlәviliyi;
satışın hәvәslәndirilmәsi;
satışın optimallaşması;

60 Poçtla göndәrilmәlәr, telefonla marketinq vә müәssinin satış xidmәti әmәkdaşları tәrәfindәn istehlakçılara
birbaşa mәlumat vermәsi nәyi tәmin edir?

•

dolayı reklamı;
tәdqiqat işlәri
birbaşa reklamı;
araşdırmaları;

61 Aşağıda sadalananlardan hansı reklam tәsiri modelinә «diqqәtmaraqarzuhәrәkәt» aiddir?

•

GRP;
AIDA;
DAGMAR;
SWOT;

62 AİDA modeli nә demәkdir?

•

access, interest, deseive, action
accept, interest, definition, action
activity, interest, deside, action;
attention, interest, desire, action;

63 AİDA modelinin әsas mәrhәlәlәri hansılardır?

•

diqqәtin cәlb edilmәsi, müraciәt, inandırma, mәhsulun әldә edilmәsi
inandırma, mәlumatlandırma, marağın yaradılması, effektivlik;
diqqәtin cәlb edilmәsi, marağın yaradılması, arzunun formalaşması, hәrәkәt;
müraciәt, mәlumatlandırma, motivasiya, effektivlik;

64 Aşağıda sadalanan elementlәrdәn hansılar Lasuell modelinә aiddirlәr?
diqqәtin cәlb edilmәsi, inandırma, motivasiya, müraciәt, effektivlik;
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•

müraciәt, mәlumatlandırma, motivasiya, mәlumat, effektivlik;
auditoriya, KİV, mәlumat, kodlaşdırma, şifri açma, müraciәt;
kommunikator, mәlumat, informasiyanın ötürülmәsinin kanalı, auditoriyalar, effektivlik;

65 Lasuell modeli neçә elementi özünә daxil edir?

•

4.0
3.0
5.0
6.0

66 Qarışıq modellәr deyәndә nә başa düşülür?

•

psixoloji xarakteri daşıyırlar vә reklam informasiyasının emalının әsas mәrhәlәlәrini tәqdim edirlәr;
KİVlәri koordinasiya edici xarakterini daşıyırlar.
sosialpsixoloji xarakteri daşıyırlar, kommunikasiya vә informasiya modellәrinin xüsusiyyәtlәrini birlәşdirirlәr
sosial xarakteri daşıyırlar vә kütlәvi kommunikasiyaların obyektiv elementlәrini müәyyәn edirlәr;

67 İnformasiya modellәri deyәndә nә başa düşülür?

•

iqtisadi xarakteri daşıyırlar vә koordinasiya funksiyasını hәyata keçirirlәr;
psixoloji xarakteri daşıyırlar vә reklam informasiyasının emalının әsas mәrhәlәlәrini tәqdim edirlәr;
sosial xarakteri daşıyırlar vә kütlәvi kommunikasiyaların obyektiv elementlәrini müәyyәn edirlәr
sosialpsixoloji xarakteri daşıyırlar, kommunikasiya vә informasiya modellәrinin xüsusiyyәtlәrini birlәşdirirlәr;

68 Kommunikasiya modellәri deyәndә nә başa düşülür?

•

sosialpsixoloji xarakteri daşıyırlar, kommunikasiya vә informasiya modellәrinin xüsusiyyәtlәrini birlәşdirirlәr;
psixoloji xarakteri daşıyırlar vә reklam informasiyasının emalının әsas mәrhәlәlәrini tәqdim edirlәr
iqtisadi xarakteri daşıyırlar vә koordinasiya funksiyasını hәyata keçirirlәr;
sosial xarakteri daşıyırlar vә kütlәvi kommunikasiyaların obyektiv elementlәrini müәyyәn edirlәr;

69 Aşağıda sadalanan modellәrdәn hansı motivasiya modellәrinә aiddir:

•

VestiMakklin Modeli
hemeostatistik motivasiya nәzәriyyәsi;
Lasuell modeli;
Mayers modeli;

70 Aşağıda sadalanlardan hansı, reklamın nәzәri modellәrinә aiddir?

•

stimullaşdıran modellәr vә tәlim modellәri
motivasiya modellәr vә tәlim modellәri;
sabitlәşmә modellәri vә motivasiya modellәri
tәlimin vә sabitlәşmә modellәri

71 Kommunikativ faza nә demәkdir?

•

xatırlama, anlama vә yadda saxlama vә s. kimi keçmiş tәcrübәdәn asılı olan psixi proses;
qәbuledici (adresat) tәrәfindәn maksimal dәrәcәdә onun maraqlarına cavab verәn mәlumatı seçmәk.
kommunikasiya forması, hansında ki, reklamın konsepsiyasının hazırlanması baş verir
kommunikasiya forması, hansında ki, dәyişiklik vә ya üstün tutmaların sabitlәşmәsi olur;

72 Öncәkommunikativ faza nә demәkdir?

•

kommunikasiya forması, hansında ki, dәyişiklik vә ya üstün tutmaların sabitlәşmәsi olur;
qәbuledici (adresat) tәrәfindәn maksimal dәrәcәdә onun maraqlarına cavab verәn mәlumatı seçmәk;
xatırlama, anlama vә yadda saxlama vә s. kimi keçmiş tәcrübәdәn asılı olan psixi proses;
tәsirin nәticәsi, reklamın vә ya onun haqqında şәxsi tәsәvvürlәrin tәkrar qiymәtlәndirilmәsinin predmeti haqqında
müәyyәn fikirin formalaşması;
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73 Reklam kommunikasiyası prosesinin üçüncü mәrhәlәsi necә adlanır?

•

ötürülmә mәrhәlәsi;
şifri açma mәrhәlәsi
kodlaşdırma mәrhәlәsi;
qәbuletmә mәrhәlәsi

74 Reklam kommunikasiyası prosesinin ikinci mәrhәlәsi necә adlanır?

•

qәbuletmә mәrhәlәsi
ötürülmә mәrhәlәsi;
şifri açma mәrhәlәsi
kodlaşdırma mәrhәlәsi;

75 Reklam kommunikasiyası prosesinin birinci mәrhәlәsi necә adlanır?

•

şifri açma mәrhәlәsi;
tәsir mәrhәlәsi;
kodlaşdırma mәrhәlәsi;
ötürülmә mәrhәlәsi;

76 Aşağıda sadalananlardan hansı, reklam kommunikasiya prosesinin mәrhәlәlәrinә aiddir?

•

ötürülmә, kodlaşdırma, müraciәt, şifri açma;
kodlaşdırma, ötürülmә, qәbuletmә, tәsir;
qәbuletmә, ötürülmә, kodlaşdırma, şifri açma;
qәbuletmә, ötürülmә, müraciәt, maneәlәr;

77 Reklam kommunikasiya prosesi özünә neçә fazanı daxil edir?

•

7.0
2.0
5.0
4.0

78 «Publik Relations» nә demәkdir?

•

müştәrilәrin tәmin olunmamış tәlәbatının tәyini nәticәsindә poçt rabitәsinin istifadәsiylә satışların
stimullaşdırılmasının kommunikasiyaları, xidmәt sahәsinin genişlәnilmәsi, icranın keyfiyyәtin artırılması;
satış hәcminin artımı, ictimai rәyin formalaşması vә telefon bağlantısının istifadәsiylә şirkәtin mәşhurluğu üzrә
korporativ sәylәrin sistemi;
bu cәmiyyәtin ümumi sorğularının tәmin olunması vә nәzәrdә tutulmuş gәlirin alınması üçün istehsalçıdan
istehlakçıya müraciәtin ötürülmәsi üzrә xarici vә daxili kommunikasiyaların kompleks sistemidir.
mәhsul istehsalçısı ilә istehlakçı arasında qarşılıqlı anlaşmanın tәmin olunmasına yönәldilmiş tәdbirlәr kompleksi,
mәşhur mal vә xidmәt, onun istehsalçısı vә satışı haqqında yüksәk rәy yaradılması;

79 Telemarketinq nә demәkdir?

•

satış hәcminin artımı, ictimai rәyin formalaşması vә telefon bağlantısının istifadәsiylә şirkәtin mәşhurluğu üzrә
korporativ sәylәrin sistemi;
qeyrişәxsi tәqdim etmәnin vә ideyaların irәlilәyişinin istәnilәn pullu forması, mallar, konkret sifarişçinin
xidmәtlәri, yәni hәdәflә malların irәlilәyişinә malik olan informasiyanın yayılması üzrә әn effektiv rabitә elementi
xidmәtlәr, ideyalar;
bu cәmiyyәtin ümumi sorğularının tәmin olunması vә nәzәrdә tutulmuş gәlirin alınması üçün istehsalçıdan
istehlakçıya müraciәtin ötürülmәsi üzrә xarici vә daxili kommunikasiyaların kompleks sistemidir.
bazar payının saxlanması, korporativ tәsir, yeniliyin populyarlaşması üçün ticarәt tәşkilatları tәrәfindәn hәyata
keçirilәn fәaliyyәtin xüsusi növü;

80 Direktmeyl nәdir?
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•

qeyrişәxsi tәqdim etmәnin vә ideyaların irәlilәyişinin istәnilәn pullu forması, mallar, konkret sifarişçinin
xidmәtlәri, yәni hәdәflә malların irәlilәyişinә malik olan informasiyanın yayılması üzrә әn effektiv rabitә elementi
xidmәtlәr, ideyalar;
müştәrilәrin tәmin olunmamış tәlәbatının tәyini nәticәsindә poçt rabitәsinin istifadәsiylә satışların
stimullaşdırılmasının kommunikasiyaları, xidmәt sahәsinin genişlәnilmәsi, icranın keyfiyyәtin artırılması;
bu cәmiyyәtin ümumi sorğularının tәmin olunması vә nәzәrdә tutulmuş gәlirin alınması üçün istehsalçıdan
istehlakçıya müraciәtin ötürülmәsi üzrә xarici vә daxili kommunikasiyaların kompleks sistemidir.
bazar payının saxlanması, korporativ tәsir, yeniliyin populyarlaşması üçün ticarәt tәşkilatları tәrәfindәn hәyata
keçirilәn fәaliyyәtin xüsusi növü;

81 Kommunikasiyaların әsas funksiyaları kimi çıxış edirlәr:

•

ötürücü vә qәbuledici
müraciәt vә maneәlәr;
әks әlaqә;
kodlaşdırma vә dekodlaşdırma (şifri açma);

82 Kommunikant hansı funksiyanı hәyata keçirir?

•

informasiyanı ötürür;
informasiyanı alır;
informasiyanı saxlayır
informasiyanı әldә edir;

83 Kommunikator hansı funksiyanı hәyata keçirir?

•

informasiyanı alır;
informasiyanı әldә edir;
informasiyanı ötürür;
informasiyanı saxlayır;

84 Kommunikasiya nә demәkdir?

•

bu koordinatorla kommunikatorun danışıqları prosesidir;
bu onun sahibindәn son istehlakçıyı informasiyanın ötürülmәsi prosesidir;
bu istehlakçılardan tәchizatçılara informasiyanın ötürülmәsi prosesidir;
bu alqısatqı haqqında danışıqlar prosesidir;

85 Kommunikasiya prosesindә hansı maneәlәr mövcuddur?

•

neqativ;
xırıltılı;
pozitiv;
ikiqatlı;

86 Estetik motivlәr nәdir?

•

insanın hissiyat orqanlarına bilavasitә tәsir edәn ayrıayrı cismlәrin, obyektlәrin vә dünyanı әhatә edәn hadisәlәrin
insan beynindә әks edilmәsi;
mühitin hansısa bir qıcıqlandırıcısına bizim orqanizmimizin refleksi;
mәmulatın zahiri görünüşünә, formanın cazibәdarlığına, rәng qәrarlarının orijinallığına vә s. xüsusi diqqәti ayıran
güclü vә uzunmüddәtli motivlәrdәn biridir;
bu vә ya digәr onun baxışlarını dәyişdirmәk mәqsәdi ilә insanın düşüncәsindә rasional anlara apellyasiya,
münasibәtlәr vә ya yeniliklәri formalaşdırmaq;

87 Rәng testi kim tәrәfdәn yaradılmışdı?

•

V.Robert.
M.Lyuşer
Veber Ernst Henrix;
Z. Freyd;
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88 Amerikalılarda aşağıda qeyd olunan rәnglәrdәn hansı sәdaqәtlilik mәnasını daşıyır?

•

bәnövşәyi;
göy;
yaşıl;
mavi;

89 Amerikalılarda aşağıda qeyd olunan rәnglәrdәn hansı çiçәklәnmә mәnasını daşıyır?

•

qırmızı;
sarı;
narıncı.
cәhrayı;

90 Amerikalılarda aşağıda qeyd olunan rәnglәrdәn hansı mәhәbbәt mәnasını daşıyır?

•

cәhrayı;
ağ;
sarı;
qırmızı;

91 ABŞda necәnci ildә rәng assosiasiya yaradılmışdır?

•

1900 ildә;
1920 ildә;
1915 ildә;
1910 ildә;

92 Reklamda rәngin әsas funksiyası nәdәn ibarәtdir?

•

bütün variantlar doğrudur;
emosiya vә assosiasiyaların stimullaşdırılması;
әsaslandırma vә çağırışın güclәndirilmәsi;
informasiyanın maksimal mәnimsәmәsinә kömәk;

93 Aşağıda sadalanan rәnglәrdәn hansı Yaponiyada şadlıq (sevinc) simvolu kimi xarakterizә olunur?

•

bәnövşәyi.
qırmızı;
qara;
narıncı;

94 Psixoloqların araşdırmalarına görә, mәlumatın tәsiretmә gücünün neçә faizi onun sәs, vizual görünüşdәn
vә digәr xarakteristikalardan asılıdır?

•

50 %;
80 %.
70 %;
60 %;

95 Psixoloqların araşdırmalarına görә, mәlumatın tәsiretmә gücünün neçә faizi onun mәnasından asılıdır?

•

30 %;
10 %;
40 %;
20 %;

96 İstehlakçıya reklam tәsiri vaxtı olan informasiyanın emalı aşağıda göstәrilәn psixi proseslәrdәn hansıları
daxil edir?
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•

motivasiya, toxunma hissi, düşüncә, stimullaşdırma;
hislәr, qavrama, yaddaş, toxunma hissi, hәrәkәt;
diqqәt, qavrama, yaddaş, motivasiya, stimullaşdırma;
hislәr, qavrama, diqqәt, düşüncә, yaddaş;

97 Sәrbәst diqqәt nәdir?

•

özünü inandırma
kәnardan cәlb etmә;
kәnardan tәlqin etmә;
şüurlu olaraq yerinә yetirilәn fәaliyyәtin mәsәlәsiylә tәyin edilir;

98 Diqqәt nә demәkdir?

•

insanın prisoxoloji fәaliyyәtinin hәr hansı bir predmet vә ya hәqiqәt hadisәsinә istiqamәtlәnmә vә cәmlәnmәsidir;
bu hәr hansı predmetә vә ya hadisәyә insanın psixoloji fәaliyyәtinin istiqamәti vә konsentrasiyasıdır;
şәxsiyyәtә tәsir göstәrәn vә ya onda meydana çıxan iradәdәn vә müәyyәn vәziyyәtin şüurundan başqa, hislәr,
münasibәtlәr, vә yaxud insan tәrәfindәn hәrәkәt edilmәsinә, bilavasitә onlar tәrәfdәn qәbul edilmәyәn norma vә
fәaliyyәt prinsiplәridir;
onun әhәmiyyәtli әlaqәlәrdә vә münasibәtlәrdә әhatә edәn dünyanın әn ümumilәşdirilmiş vә vasitә edilmiş әks
etmә prosesi;

99 Aşağıda sadalanan düşüncә tәriflәrindәn hansı doğrudur?

•

insanın prisoxoloji fәaliyyәtinin hәr hansı bir predmet vә ya hәqiqәt hadisәsinә istiqamәtlәnmә vә cәmlәnmәsidir;
şәxsiyyәtә tәsir göstәrәn vә ya onda meydana çıxan iradәdәn vә müәyyәn vәziyyәtin şüurundan başqa, hislәr,
münasibәtlәr, vә yaxud insan tәrәfindәn hәrәkәt edilmәsinә, bilavasitә onlar tәrәfdәn qәbul edilmәyәn norma vә
fәaliyyәt prinsiplәridir;
bu hәr hansı predmetә vә ya hadisәyә insanın psixoloji fәaliyyәtinin istiqamәti vә konsentrasiyasıdır;
onun әhәmiyyәtli әlaqәlәrdә vә münasibәtlәrdә әhatә edәn dünyanın әn ümumilәşdirilmiş vә vasitә edilmiş әks
etmә prosesi;

100 Qeyrisәrbәst diqqәt nәdir?

•

özünü inandırma;
kәnardan cәlb etmә;
kәnardan tәlqin etmә;
mühitin hansısa bir qıcıqlandırıcısına bizim orqanizmimizin refleksi;

101 Reklamın mәqsәdindәn vә reklam olunan mәhsula marağın hәdәfindәn asılı olaraq diqqәt necә bölünür:

•

sәrbәst vә qeyrisәrbәst;
qәsdәn vә qәsdsiz;
qәsdlә edilmiş vә bilmәdәn
bilәrәkdәn vә bilmәyәrәkdәn;

102 Autosuqqestiya nәdir?

•

kәnardan cәlb etmә;
özünü inandırma;
hansısa bir qıcıqlanmaya refleks;
kәnardan tәlqin etmә

103 Heterosuqqestiya nәdir?

•

özünü inandırma
kәnardan cәlb etmә;
hansısa bir qıcıqlanmaya refleks;
kәnardan tәlqin etmә
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104 Aşağıda sadalanan düstürlardan hansı, arzu olunan nәticәyә gәtirib çıxaran psixoloji tәsirin ardıcıllığının
tәyini üçün tәtbiq edilir?

•

ACE;
AIDA;
DAGMAR;
RACE;

105 Motiv nәdir?

•

o ki, malı әldә etmәk arzusunu formalaşdırır;
o ki, insanı fәaliyyәtә vadar edir;
o ki, mәhsula maraq yaradır;
o ki, insanı hәrәkәt etmәyә mәcbur edir;

106 Aşağıda sadalanan rәnglәrdәn hansı, Avropada kәdәrin simvolu hesab edilir?

•

narıncı;
qara;
qırmızı;
göy;

107 Kim reklam mәlumatının hazırlaması üçün informasiya mәnbәyidir?

•

Yaradıcı (kreativ) direktor;
Promouter.
Reklam istehsalçısı
Reklamverәn;

108 Reklamın onun istehlakçısına psixoloji tәsiri mexanizmini hansı ardıcıllıqda tәqdim etmәk lazımdır?

•

marağın tәzahürü, inandırma, qavrama, hәrәkәt;
diqqәtin cәlb edilmәsi, marağın saxlanılması, emosiyaların tәzahürü, inandırma, qәrarın qәbul olunması, satınalma
(hәrәkәt);
informasiyanın vasitәlәrinin seçimi, reklamın hәdәflәrinin tәyini, yadda saxlama, hәrәkәt (tәsir);
maraqlandırma, qavrama, tәsir, satınalma;

109 Neçә dәfә elanı dәrc etmәk lazımdır ki, o istehlakçıların böyük әksәriyyәti tәrәfindәn nәzәrә çarpsın?

•

5.0
4.0
2.0
3.0

110 Nüfuzlu tәlqin etmәnin mahiyyәti nәdәn ibarәtdir?

•

yüksәk nüfuzlu mәnbәdәn alınmış informasiyanın tәsiri altında fikirlәrin dәyişdirilmәsinә tәsir edir;
diqqәtin cәlb edilmәsi, marağın saxlanılması, emosiyaların tәzahürü,
yüksәk nüfuzlu mәnbәdәn alınmış informasiyanın tәsiri altında fikirlәri dәyişdirir;
onun әhәmiyyәtli әlaqәlәrindә vә münasibәtlәrindә әhatә edәn dünyanın әn ümumilәşdirilmiş vә vasitәçilik
edilmiş әksetmә prosesi.

111 İlkin (psixomotor) tәlqinin mahiyyәti nәdәn ibarәtdir?

•

onun әhәmiyyәtli әlaqәlәrindә vә münasibәtlәrindә әhatә edәn dünyanın әn ümumilәşdirilmiş vә vasitәçilik
edilmiş әksetmә prosesi
diqqәtin cәlb edilmәsi, marağın saxlanılması, emosiyaların tәzahürü
yüksәk nüfuzlu mәnbәdәn alınmış informasiyanın tәsiri altında fikirlәrin dәyişdirilmәsinә tәsir edir;
qeyritәnqidi mәnimsәmә әsasında nәzәrdә tutalan informasiya ilә razılaşmağa gәtirib çıxarır.
14/89

21.12.2016

112 İnandırma nә demәkdir?

•

yüksәk nüfuzlu mәnbәlәrdәn alınmış informasiyaların tәsiri altında fikirklәri dәyişdirәn tәsir üsulu;
şәxsiyyәtә tәsir göstәrәn vә ya onda meydana çıxan iradәdәn vә müәyyәn vәziyyәtin şüurundan başqa, hislәr,
münasibәtlәr, vә yaxud insan tәrәfindәn hәrәkәt edilmәsinә, bilavasitә onlar tәrәfdәn qәbul edilmәyәn norma vә
fәaliyyәt prinsiplәridir;
bu vә ya digәr onun baxışlarını dәyişdirmәk mәqsәdi ilә insanın düşüncәsindә rasional anlara apellyasiya,
münasibәtlәr vә ya yeniliklәri formalaşdırmaq;
mәlumatın qeyritәnqidi mәnimsәnilmәsini nәzәrdә tutan tәsir üsulu hansında ki, nәsә iddia edilir vә ya sübutsuz
inkar edilir

113 Tәlqin nә demәkdir?

•

yüksәk nüfuzlu mәnbәlәrdәn alınmış informasiyaların tәsiri altında fikirklәri dәyişdirәn tәsir üsulu;
mәlumatın qeyritәnqidi mәnimsәnilmәsini nәzәrdә tutan tәsir üsulu hansında ki, nәsә iddia edilir vә ya sübutsuz
inkar edilir;
bu vә ya digәr onun baxışlarını dәyişdirmәk mәqsәdi ilә insanın düşüncәsindә rasional anlara apellyasiya,
münasibәtlәr vә ya yeniliklәri formalaşdırmaq;
şәxsiyyәtә tәsir göstәrәn vә ya onda meydana çıxan iradәdәn vә müәyyәn vәziyyәtin şüurundan başqa, hislәr,
münasibәtlәr, vә yaxud insan tәrәfindәn hәrәkәt edilmәsinә, bilavasitә onlar tәrәfdәn qәbul edilmәyәn norma vә
fәaliyyәt prinsiplәridir;

114 Aşağıda göstәrilmiş amillәrdәn hansıları reklam mühitindә insanın davranışı prosesinә tәsir göstәrirlәr?

•

psixoloji vә estetik
xarici vә psixoloji
xarici vә daxili
iqtisadi vә sosial

115 Nә vaxt ki, vә harada birinci bilbordlar yaradılıb?

•

100 il әvvәl İspaniyada;
100 il әvvәl Fransada;
100 il әvvәl İtaliyada;
100 il әvvәl Amerikada;

116 Adәtәn prizmaların reklam sәthlәri hansı ölçüdә olur?

•

3x4 m.;
3x8 m.;
3x10 m.;
3x6 m.;

117 Prizmatron nәyi bildirir?

•

reklam konstruksiyası, hansı ki, böyük faiz ilkin vә ikinci mәqsәdli auditoriyaları müvәffәqiyyәtlә cәlb etmәyә
icazә verir;
böyük ölçülәrin reklam elanının yerlәşdirilmәsi üçün nәzәrdә tutulmuş reklam konstruksiyası;
bir aparıcı çәrçivәnin daxilindә alüminium prizmaları (lamellәri) birlәşdirәn reklam qurğusu.
reklam konstruksiyası, hansı ki, binanın şalbanbaşı ilә döşәnmiş sәthini tamamilә tutur;

118 Aşağıda sadalanmış küçә reklamı vasitәlәrindәn hansında, hәmin lövhәnin sahibi hәr reklam tәsvirinin
tәsbiti vaxtını qurur?

•

bilbord;
prizma;
planşet.
skroller;

119 Üzәrindә 2dәn 8ә qәdәr reklam tәsviri olan vә bir neçә dәqiqә әrzindә avtomatik rejimdә birbirini
әvәz edәn, daxili işıqlandırması olan reklam lövhәsi necә adlanır?
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•

prizma;
panno;
skroller.
planşet;

120 Reklamın yayılma kanalı kimi küçә reklamının әsas çatışmamazlığı nәdәn ibarәtdir?

•

böyük miqdarda reklam kontaktı vә küçә reklamının baxımlılığı.
auditoriyanın geniş әhatәsi, küçә reklamının baxımlılığı;
bir kontaktın nisbәtәn qısa dәyәri;
reklamla istehlakçı әlaqәsindә qısa vaxt әrzindә yalnız informasiyanın kiçik hәcminin ötürülmә imkanı;

121 Reklamın yayılmas kanalı kimi küçә reklamının әsas üstünlüyü nәdәn ibarәtdir?

•

reklamla istehlakçı әlaqәsindә qısa vaxt әrzindә yalnız informasiyanın kiçik hәcminin ötürülmә imkanı;
atmosfera hadisәlәrinin tәsiri altında tәsvirin keyfiyyәtinin azalması.
reklam konstruksiyaları vәziyyәtinin daimi nәzarәtә ehtiyacı
auditoriyanın geniş әhatәsi, küçә reklamının baxımlılığı;

122 Avtomobil nәqliyyatının vә piyadaların maksimal yığışması rayonlarında, binaların şalbanbaşı ilә
döşәnmiş divarlarında yerlәşdirilmiş küçә reklamı vasitәsi necә adlanır?

•

brendmauerlәr;
maye kristal ekranlar;
skrollerlәr;
bilbordlar;

123 Aşağıda sadalananlardan hansı jurnallarda olan reklamın çatışmamazlığına aiddir?

•

qәzet reklamıyla müqayisәdә reklamın hәyatının uzunömürlülüyü;
nәşrin prestijliyi amili;
yayılmanın әrazisinin daha kiçik coğrafi әhatәsi;
yüksәk poliqrafiya keyfiyyәti;

124 Aşağıda sadalananlardan hansı jurnallarda olan reklamın üstünlüyünә aiddir?

•

kiçik tirajlar
mәqsәdli qrupların seçmә qabiliyyәtinin yüksәk sәviyyәsi.
hazırlığa yüksәk xәrclәr;
maketin dәyişikliyindә aşağı operativlik;

125 Aşağıda sadalananlardan hansı qәzetlәrdә olan reklamın çatışmazlığıdır aiddir?

•

mәqsәdli qrupların seçmә qabiliyyәtinin yüksәk sәviyyәsi;
malların nümunәlәrinin nümayişinә imkan;
yayılmanın әrazisinin daha kiçik coğrafi әhatәsi;
nәşrin prestijliyi amili;

126 Aşağıda sadalananlardan hansı qәzetlәrdә olan reklamın üstünlüyünә aiddir?

•

hazırlığa yüksәk xәrclәr;
kiçik tirajlar;
maketin dәyişikliyindә aşağı operativlik;
mәqsәdli qrupların seçmә qabiliyyәtinin yüksәk sәviyyәsi, nәşrin prestijliyi amili, malların nümunәlәrinin
nümayişi imkanı;

127 Maqazindәnkәnar reklam nәdir?

•

istehlakçılara kompleks tәsiri göstәrәn reklam;
radiotranslyasiya şәbәkәsi vasitәsilә hәyata keçirilәn reklam;
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•

bir ticarәt müәssisәsinin hüdudlarıyla mәhdudlaşdırılmış vә radiotranslyasiya quraşdırmaları vasitәsilә hәyata
keçirilәn reklam;
texniki xarakterin xüsusiyyәtlәrinә görә auditoriyaya güclü tәsiri göstәrәn reklam;

128 Maqazindaxili reklam nәdir?

•

texniki xarakterin xüsusiyyәtlәrinә görә auditoriyaya güclü tәsiri göstәrәn reklam;
bir ticarәt müәssisәsinin hüdudlarıyla mәhdudlaşdırılmış vә radiotranslyasiya quraşdırmaları vasitәsilә hәyata
keçirilәn reklam;
geniş auditoriyaya tәsir edәn reklam
istehlakçılara kompleks tәsiri göstәrәn reklam;

129 Aşağıda sadalananlardan hansı radioreklam növlәrinә aiddir?

•

tәşkilat daxili vә tәşkilatdan kәnar;
maqazindaxili vә maqazindәn kәnar;
firmadaxili vә firmadan kәnar
şәbәkәdaxili vә şәbәkәdәn kәnar;

130 İşıqlandırılan, şüşәli reklam planşetindәn ibarәt olan, qәlәbәlik olan küçә sәkilәrindә vә şәhәr nәqliyyatı
dayanacaqlarında quraşdırılan küçә reklamı vasitәsi necә adlanır?

•

biqbord;
laytboks;
basorama;
bilbord;

131 Aşağıda sadalananlardan hansı radioreklamın çatışmamazlığına aiddir?

•

tariflәr nisbәtәn azdır, bu da kiçik firmalar üçün cәlbedicidir;
radio elanının ömrünün uzunluğu, televiziya mәlumatlarında olduğu kimi, onun verilişlәrinin uzunluğunu aşmır;
efirә çıxışın operativliyi
yerli reklamverәnlәrin cәlb edilmәsi, efirә çıxışın operativliyi;

132 Aşağıda sadalananlardan hansı radioreklamın üstünlüklәrinә aiddir?

•

dinlәyicilәrin diqqәtinin konsentrasiyasının göstәricilәri kifayәt qәdәr aşağıdır, ona görә ki, insanlar radioya qulaq
asan zaman, başqa işlәrlәdә mәşğul olurlar;
yerli reklamverәnlәrin cәlb edilmәsi, efirә çıxışın operativliyi;
televiziya mәlumatlarında olduğu kimi radio elanının ömrünün uzunluğu;
vizuallığın olmaması

133 Alimlәrin tәdqiqatları görә, radioreklamda musiqi vә telereklamın mәtni sәslәnәndә, radio dinlәyicilәrin
neçә faizi dәrhal reklam videoçarxının süjetini quraşdırırlar?

•

65%;
75%;
55%;
45%;

134 Aşağıda sadalanlardan hansı televiziya reklamının çatışmamazlığına aiddir?

•

reklam müraciәtiylә istehlakçının ünsiyyәti vaxtına nәzarәt;
reklamın yerlәşdirilmәsinin dәyәrinә görә televiziya reklamı әn bahalı yayılma kanallarına aiddir.
mәqsәdli auditoriyanın seçimini mümkün edәn müxtәlif tematik proqramlar
eyni zamanda olan vizual vә sәsli tәsir.

135 Aşağıda sadalananlardan hansı televiziya reklamının üstünlüyünә aiddir?

•

tamaşaçının yalnız bir kanalda reklama baxmaq imkanı
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•

ekranda baş verәnlәrә teletamaşaçıların cәlb olunmasının yüksәk dәrәcәdә tәminatı vә eyni zamanda vizual vә
sәsli tәsiretmә;
reklamın yerlәşdirilmәsinin dәyәrinә görә televiziya reklam әn bahalı yayılma kanallarına aiddir.
reklam pauzalarına proqramların dayandırılmasına tamaşaçılar tәrәfindәn neqativ münasibәt möhkәmlәndirilmәsi;

136 Reklaminformasiya çarxlarının translyasiyasının müddәti nә qәdәr tәşkil edir:

•

40 s.;
bir neçә dәqiqә.
20 s.;
1 dәqiqә;

137 Blitsçarxların translyasiyasının müddәti nә qәdәr tәşkil edir?

•

1 dәqiqә.
3060 s.;
3050 s..;
4040 s..;

138 Aşağıda sadalananlardan hansı reklamın әsas yayılma kanallarına aiddir?

•

poçt reklamı;
internetreklam
suvenir reklamı.
yarmarkalar;

139 Reklamın vasitәlәrinin hansında satıcı ilә alıcının şәxsi әlaqәsi tәmin olunur?

•

mәtbuatda reklam;
satışın yerindә reklam.
çap reklam;
TV reklam;

140 Sәhv cavabı göstәrin. Radio reklam aşağıda sadalananlardan hansılar üçün daha yararlıdır?

•

bütün cavablar düzdür;
sәnaye mәhsulu vә texnologiyalar;
mallar vә kütlәvi tәlәbat xidmәtlәri
istehlak malları;

141 Reklamın yayılmasının hansı vasitәsi mütlәq mәxfiliyә qәdәr şәxsi xarakterә malikdir?

•

mәtbuatda reklam
birbaşa poçt reklamı;
radioda reklam;
küçә reklamı

142 Sәhv cavabı göstәrin. Qәzetlәrdә olan reklamın әsas çatışmazlığı nәdәn ibarәtdir?

•

«ilkin oxucuların» çoxluğu;
«ikinci oxucuların» çoxluğu;
tәkrar istehsalın aşağı keyfiyyәti;
mövcudluğun qısa müddәtliliyi;

143 Buklet nәdir?

•

yaxşı tәsvir edilmiş dәvәtnamә;
qatlanmış, çoxrәngli vә yaxşı tәsvir edilmiş nәşr;
çoxvәrәqli, kiçik formatlı, kitab formasına salınmış vә yaxşı tәsvir edilmiş nәşr;
kiçik formatlı qatlanmamış ucuz nәşr;
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144 Brandmauer nәdir?

•

reklam edilәn obyektә yaxın yerlәşәn ayrı duran qatlanan vә portativ konstruksiya;
yanğından mühafizә üçün alovlanmayan materiallardan tikilәn pәncәrәsiz divarlarda yerlәşdirilmiş böyük reklam
konstruksiyaları
avtomobil yollarının uzununa yerlәşәnlәr xüsusi olaraq qurulmuş reklam lövhәlәri;
xarici işıqla iri formatlı ayrı duran konstruksiyalar;

145 Sәnaye mәhsulunun reklamı üçün aşağıda qeyd olunmuş reklam vasitәlәrindәn hansını istifadә etmәk
daha mәqsәdәuyğundur:

•

radio reklam;
sәrgilәr;
küçә reklamı
televiziya reklamı;

146 Aşağıda sadalanan reklam vasitәlәrindәn hansı әn çox yerli reklamverәnlәr tәrәfindәn istifadә olunur?

•

Radio;
Televiziya;
Jurnallar;
Qәzetlәr;

147 Bilbord nәdir?

•

işıq hәrflәri üçün işığ sistemi;
magistral yollarda bir qayda olaraq qurulmuş reklam lövhәsi;
internetdә reklamın növü;
kitaba, jurnala, kataloqa әlfәcin şәklindә qoyulan reklam;

148 Aşağı sadalanan anlayışlardan hansı artıqdır?

•

Poster;
Flaer;
Plakat;
Elan;

149 Mütәxәssislәrin fikrincә, reklam tәdbirlәrinin aparılması üçün KİVin seçilmәsindә aşağıdakılardan
hansı meyarları әsas götürmәk lazımdır?1. Reklamın yada salmaq qabiliyyәti; 2. Hәyәcanlandırıcılıq
sәviyyәsi; 3. Konkret sahәdә KİVin nüfuzluluq dәrәcәsi; 4. Alıcılıq davranışına tәsir; 5. İstehlakçılarda KİV
in nüfuzluluq dәrәcәsi.

•

4, 5;
1, 3;
1, 2, 3, 5;
3, 5;

150 Marketinq tәdqiqatlarında reklam fәaliyyәtinin rolunu nәzәrә alaraq onun sәmәrәliliyinin
aşağıdakılardan hansı istiqamәtlәr üzrә müәyyәn edilmәsi mәqsәdә uyğundur ?. Bir neçә KİVin reklam
mәqsәdilә birgә istifadәsindәn әldә edilәn sәmәrәnin öyrәnilmәsi; 2. Ayrı – ayrı reklam tәdbirlәrinin
sәmәrәliliyinin tәdqiqi; 3. Reklam tәminatının mәqsәd vә vәzifәlәri (tәsir obyekti, tәsir metodu, tәsir
vasitәlәri vә s.) tәsirinin sәmәrәliliyi; 4. Reklamadәk vә ondan sonrakı dövrdә tәsәrrüfat fәaliyyәti
göstәricilәrinin müqayisә olunması; 5. Bütövlükdә firmanın reklam siyasәtinin sәmәrәliliyinin öyrәnilmәsi.

•

1, 2, 3, 4, 5;
1, 2, 3;
3, 4, 5;
1, 2, 5.
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151 Marketinq tәdqiqatlarına ticarәt reklamı fәaliyyәtinin iqtisadi sәmәrәliliyinin ümumilәşdirilmiş nәticәlәri
hansı düsturla hesablanıla bilәr?

•

E = Td*Nt/100  (Ur + Ud);
Mә = M*A*G/100;
Rs = T(M2 – M1)/Rx;
Td = Ts*P*D/100;

152 Mütәxәssislәr marketinq tәdqiqatlarına әsaslanaraq ticarәt reklamının iqtisadi sәmәrәliliyini hansı
düsturla hesablayırlar?

•

E = Td*Nt/100  (Ur + Ud);
Td = Ts*P*D/100;
Mә = M*A*G/100;
Rs = (Om*Ma*Ks /100)(Tk/100)  Rx;

153 Reklamın iqtisadi sәmәrәliliyinin müәyyәn edilmәsi üçün hansı metodlardan istifadә olunur?

•

eyni mәqsәdli auditoriya üçün ayrı–ayrı reklam vasitәlәrinin sәmәrәliliyinin tәdqiqi;
bir neçә KİVin reklam mәqsәdilә birgә istifadәsindәn әldә edilәn sәmәrәnin öyrәnilmәsi;
bir malın eyni vaxtda reklam tәtbiq edilәn vә tәtbiq edilmәyәn rayonda satışı mәlumatlarının müqayisә edilmәsi;
bütövlükdә firmanın reklam siyasәtinin sәmәrәliliyinin öyrәdilmәsi;

154 Reklamın iqtisadi sәmәrәliliyinin müәyyәn edilmәsi üçün hansı metodlardan istifadә olunur?

•

bütövlükdә firmanın reklam siyasәtinin sәmәrәliliyinin öyrәdilmәsi
bir neçә KİVin reklam mәqsәdilә birgә istifadәsindәn әldә edilәn sәmәrәnin öyrәnilmәsi
eyni mәqsәdli auditoriya üçün ayrı–ayrı reklam vasitәlәrinin sәmәrәliliyinin tәdqiqi;
reklamadәk vә ondan sonrakı dövrdә tәsәrrüfat fәaliyyәti göstәricilәrinin müqayisә olunması;

155 Reklam tәdbirlәrinә sәrf edilәn xәrclәrin ödәnilmәsi göstәricisi hansı düsturla hasablanılır?

•

E = Td*Nt/100  (Ur + Ud);
Td = Ts*P*D/100;
Mә = M*A*G/100
(Ov = Rx/Ma);

156 Reklamın tәsiri ilә әlavә mal dövriyyәsi hansı düsturla hesablanır?

•

E = M*Nt/100  (Ur + Ud);
Mә = M*A*G/100;
Td = Ts*P*D/100;
E = Td*Nt/100  (Ur + Ud);

157 Reklamın tәsiri altında әlavә mal dövriyyәsinin inkişafı hansı düsturla müәyyәn edilir?

•

E= Td*Nt/100  (Ur + Ud);
E = M*Nt/100  (Ur + Ud);
Td = Ts*P*D/100;
Mә = M*A*G/100;

158 İqtisadi faydalılıq hansı düsturla hesablanır?

•

Td = Ts*P*D/100;
E = Td*Nt/100 – (Ur + Ud);
E = M*Nt/100  (Ur + Ud);
Mә = M*A*G/100;

159 Sınaq metodu nәdir?
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•

ayrıayrı reklam vasitәlәrinin istehlaka tәsir göstәrmәsi üzrә tәdqiqatların aparılmasıdır;
istehlakçılarla kontaktda olaraq, canlı şәkildә onların reklam edilәn mallara vә xidmәtlәrә münasәbitәlәrini
öyrәnmәklә xarakterizә olunur;
psixoloji tәsir forması eksperimental qaydada yaradılan süni şәraitdә yoxlanılır
ayrıayrı reklam vasitәlәrinin istehsala tәsir göstәrmәsi üzrә tәdqiqatların aparılmasıdır

160 Sorğu metodu nәdir?

•

psixoloji tәsir forması eksperimental qaydada yaradılan süni şәraitdә yoxlanılır
ayrıayrı reklam vasitәlәrinin istehlaka tәsir göstәrmәsi üzrә tәdqiqatların aparılmasıdır;
ayrıayrı reklam vasitәlәrinin istehsala tәsir göstәrmәsi üzrә tәdqiqatların aparılmasıdır
istehlakçılarla kontaktda olaraq, canlı şәkildә onların reklam edilәn mallara vә xidmәtlәrә münasәbitәlәrini
öyrәnmәklә xarakterizә olunur;

161 Müşahidә metodu nәdir?

•

istehlakçılarla kontaktda olaraq, canlı şәkildә onların reklam edilәn mallara vә xidmәtlәrә münasәbitәlәrini
öyrәnmәklә xarakterizә olunur;
psixoloji tәsir forması eksperimental qaydada yaradılan süni şәraitdә yoxlanılır;
ayrıayrı reklam vasitәlәrinin istehlaka tәsir göstәrmәsi üzrә tәdqiqatların aparılmasıdır;
ayrıayrı reklam vasitәlәrinin istehsala tәsir göstәrmәsi üzrә tәdqiqatların aparılmasıdır

162 Reklamın rentabelliyi hansı düsturla hesablanır?

•

R=Ur*100/X;
R = Td*100/X;
R=Q*100/X;
R = E*100/X;

163 Reklamın ictimai sәmәrәliliyi nәdir?

•

alıcılarda yeni tәlәbatın әmәlә gәlmәsi, onların zövqlәrinin tәkmillәşdirilmәsi, istehlakçıların mallar haqqında
biliklәrinin genişlәnmәsi, әhaliyә mallar, xidmәtlәr vә ticarәt müәssisәlәri haqqında mәlumatların verilmәsi, ticarәt
mәdәniyyәtinin yüksәldilmәsi vә digәr amillәrlә müәyyәn olunur;
düzgün cavab yoxdur
reklam informasiyasının adamların şüuruna tәsiri, insanların yaddaşda iz buraxması, tәәssuratının dәrinlәşmәsi
göstәricilәricilәri ilә xarakterizә olunur. Bu göstәricilәr daha mürәkkәb xarakterli olub, öz tәrkibindә kompleks
sosial –psixoloji amillәri birlәşdirir
reklamdan sonra әldә edilәn nәticәlәrin reklamadәk olan xәrc göstәricilәri ilә müqayisәsi yolu ilә
müәyyәnlәşdirilir. İqtisadi sәmәrәlilik reklam olunan ticarәt müәssisәlәri vә tәşkilarının tәsәrrüfat fәaliyyәti
göstәricilәrini müәyyәnlәşdirilmәklә xarakterizә edilir;

164 Reklamın psixoloji tәsiri sәmәrәliliyi nәdir?

•

reklamdan sonra әldә edilәn nәticәlәrin reklamadәk olan xәrc göstәricilәri ilә müqayisәsi yolu ilә
müәyyәnlәşdirilir. İqtisadi sәmәrәlilik reklam olunan ticarәt müәssisәlәri vә tәşkilarının tәsәrrüfat fәaliyyәti
göstәricilәrini müәyyәnlәşdirilmәklә xarakterizә edilir;
alıcılarda yeni tәlәbatın әmәlә gәlmәsi, onların zövqlәrinin tәkmillәşdirilmәsi, istehlakçıların mallar haqqında
biliklәrinin genişlәnmәsi, әhaliyә mallar, xidmәtlәr vә ticarәt müәssisәlәri haqqında mәlumatların verilmәsi, ticarәt
mәdәniyyәtinin yüksәldilmәsi vә digәr amillәrlә müәyyәn olunur;
düzgün cavab yoxdur.
reklam informasiyasının adamların şüuruna tәsiri, insanların yaddaşda iz buraxması, tәәssuratının dәrinlәşmәsi
göstәricilәricilәri ilә xarakterizә olunur. Bu göstәricilәr daha mürәkkәb xarakterli olub, öz tәrkibindә kompleks
sosial –psixoloji amillәri birlәşdirir;

165 Reklamın iqtisadi sәmәrәliliyi nәdir?
reklam informasiyasının adamların şüuruna tәsiri, insanların yaddaşda iz buraxması, tәәssuratının dәrinlәşmәsi
göstәricilәricilәri ilә xarakterizә olunur. Bu göstәricilәr daha mürәkkәb xarakterli olub, öz tәrkibindә kompleks
sosial –psixoloji amillәri birlәşdirir;
düzgün cavab yoxdur.

•
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•

reklamdan sonra әldә edilәn nәticәlәrin reklamadәk olan xәrc göstәricilәri ilә müqayisәsi yolu ilә
müәyyәnlәşdirilir. İqtisadi sәmәrәlilik reklam olunan ticarәt müәssisәlәri vә tәşkilarının tәsәrrüfat fәaliyyәti
göstәricilәrini müәyyәnlәşdirilmәklә xarakterizә edilir;
alıcılarda yeni tәlәbatın әmәlә gәlmәsi, onların zövqlәrinin tәkmillәşdirilmәsi, istehlakçıların mallar haqqında
biliklәrinin genişlәnmәsi, әhaliyә mallar, xidmәtlәr vә ticarәt müәssisәlәri haqqında mәlumatların verilmәsi, ticarәt
mәdәniyyәtinin yüksәldilmәsi vә digәr amillәrlә müәyyәn olunur;

166 Reklamın sosial sәmәrәliliyi nәdir?

•

düzgün cavab yoxdur.
reklam informasiyasının adamların şüuruna tәsiri, insanların yaddaşda iz buraxması, tәәssuratının dәrinlәşmәsi
göstәricilәricilәri ilә xarakterizә olunur. Bu göstәricilәr daha mürәkkәb xarakterli olub, öz tәrkibindә kompleks
sosial –psixoloji amillәri birlәşdirir;
reklamdan sonra әldә edilәn nәticәlәrin reklamadәk olan xәrc göstәricilәri ilә müqayisәsi yolu ilә
müәyyәnlәşdirilir. İqtisadi sәmәrәlilik reklam olunan ticarәt müәssisәlәri vә tәşkilarının tәsәrrüfat fәaliyyәti
göstәricilәrini müәyyәnlәşdirilmәklә xarakterizә edilir;
alıcılarda yeni tәlәbatın әmәlә gәlmәsi, onların zövqlәrinin tәkmillәşdirilmәsi, istehlakçıların mallar haqqında
biliklәrinin genişlәnmәsi, әhaliyә mallar, xidmәtlәr vә ticarәt müәssisәlәri haqqında mәlumatların verilmәsi, ticarәt
mәdәniyyәtinin yüksәldilmәsi vә digәr amillәrlә müәyyәn olunur;

167 Reklamın sәmәrәliliyini qiymәtlәndirmәyin hansı meyarından istifadә edilir?

•

reklamın sosial qiymәtlәndirilmәsi
satıcıların davranışına tәsir
alıcılıq davranışına tәsir
reklamın diqqәt çәkmә sәviyyәsi

168 Reklamın sәmәrәliliyini qiymәtlәndirmәyin hansı meyarından istifadә edilir?

•

reklamın sosial qiymәtlәndirilmәsi
satıcıların davranışına tәsir;
hәyәcanlandırıcılıq sәviyyәsi
reklamın diqqәt çәkmә sәviyyәsi;

169 Reklamın sәmәrәliliyini qiymәtlәndirmәyin hansı meyarından istifadә edilir?

•

reklamın diqqәt çәkmә sәviyyәsi;
reklamın yada salmaq qabiliyyәti;
reklamın sosial qiymәtlәndirilmәsi
düzgün cavab yoxdur

170 Reklamın sәmәrәliliyini qiymәtlәndirmәyin hansı meyarından istifadә edilir?

•

reklamın diqqәt çәkmә sәviyyәsi;
satıcıların davranışına tәsir
reklamın sosial qiymәtlәndirilmәsi
tanımaq;

171 Reklamın sәmәrәliliyinin qiymәtlәndirilmәsinin tәrkib hissәlәrinә aiddir:

•

istehlakçıların davranışı, informasiya obyekti;
istehlakçıların davranışı, informasiya obyekti, imic
informasiya obyekti, imic;
istehlakçıların davranışı, imic;

172 Reklamın sәmәrәliliyini qiymәtlәndirmәyin neçә әsas meyarından istifadә edilir?

•

2.0
5.0
3.0
4.0
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•

173 Marketinq tәdqiqatlarında reklam fәaliyyәtinin rolunu nәzәrә alaraq onun sәmәrәliliyinin hansı
istiqamәtlәr üzrә müәyyәn edilmәsi mәqsәdә uyğundur?

•

eyni mәqsәdli auditoriya üçün ayrı–ayrı reklam vasitәlәrinin sәmәrәliliyinin tәdqiqi;
düzgün cavab yoxdur.
ayrı – ayrı reklam tәdbirlәrinin sәmәrәliliyinin tәdqiqi;
bütövlükdә firmanın reklam siyasәtinin sәmәrәliliyinin öyrәdilmәsi;

174 Marketinq tәdqiqatlarında reklam fәaliyyәtinin rolunu nәzәrә alaraq onun sәmәrәliliyinin hansı
istiqamәtlәr üzrә müәyyәn edilmәsi mәqsәdә uyğundur?

•

eyni mәqsәdli auditoriya üçün ayrı–ayrı reklam vasitәlәrinin sәmәrәliliyinin tәdqiqi
düzgün cavab yoxdur.
bir neçә KİVin reklam mәqsәdilә birgә istifadәsindәn әldә edilәn sәmәrәnin öyrәnilmәsi
bütövlükdә firmanın reklam siyasәtinin sәmәrәliliyinin öyrәdilmәsi

175 Marketinq tәdqiqatlarında reklam fәaliyyәtinin rolunu nәzәrә alaraq onun sәmәrәliliyinin hansı
istiqamәtlәr üzrә müәyyәn edilmәsi mәqsәdә uyğundur?

•

düzgün cavab yoxdur.
bütövlükdә firmanın reklam siyasәtinin sәmәrәliliyinin öyrәnilmәsi
eyni mәqsәdli auditoriya üçün ayrı–ayrı reklam vasitәlәrinin sәmәrәliliyinin tәdqiqi
bütövlükdә firmanın reklam siyasәtinin sәmәrәliliyinin öyrәdilmәsi;

176 Marketinq tәdqiqatlarında reklam fәaliyyәtinin rolunu nәzәrә alaraq onun sәmәrәliliyinin hansı
istiqamәtlәr üzrә müәyyәn edilmәsi mәqsәdә uyğundur?

•

eyni mәqsәdli auditoriya üçün ayrı–ayrı reklam vasitәlәrinin sәmәrәliliyinin tәdqiqi;
bütövlükdә firmanın reklam siyasәtinin sәmәrәliliyinin öyrәdilmәsi;
hamısı;
müxtәlif mәqsәdli auditoriya üçün ayrı–ayrı reklam vasitәlәrinin sәmәrәliliyinin tәdqiqi

177 Sәmәrәliliyinin qiymәtlәndirilmәsi neçә tәrkib hissәyә bölünür?

•

2.0
4.0
3.0
5.0

178 Aşağıda sadalananlardan hansı qimәtlәndirmә metodlarıdır?

•

birinci vә ikinci
birinci vә sonuncu
açıq vә qapalı;
birbaşa vә dolayı

179 Qiymәtlәndirmәnin neçә metodu var?

•

5.0
3.0
4.0
2.0

180 Aşağıda qeyd olunan reklamın effektivliyinin tәrkib hissәlәrindәn hansı, reklamın nәticәsi kimi әlavә
әmtәә dövriyyәsindәn ümumi gәlirin vә ona xәrclәrin arasında nisbәtlә tәyin edilir?

•

kommunikativ;
sahibkarlıq;
iqtisadi;
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ictimai.

181 Aşağıda sadalanan reklamın iqtisadi effektivliyinin tәriflәrindәn hansı doğrudur?

•

bu, reklamın istehlakçılarla onun münasibәtlәrindә reklam kampaniyasının qiymәtlәndirilmәsini tәşkil edәn
iqtisadi nәticәdir;
bütün variantlar doğrudur
bu iqtisadi nәticәdir, hansı ki, reklam agentliklәrindә reklamı yaradanlar, mediaplanlaşdırma vә reklamın
istehsalıyla mәşğul olanl peşәkar vә yaradıcılıq potensialları ilә müәyyәn olunurlar;
bu reklam vasitәsinin tәtbiqindәn vә ya reklam kampaniyasının tәşkilindәn alınmış iqtisadi nәticәdir;

182 Aşağıda sadalanlardan hansılar reklamın effektivliyii әsas әlamәtlәrini tәşkil edir?

•

ilkin vә son;
üst vә alt.
iqtisadi vә ictimai
iqtisadi vә kommunikativ;

183 Reklam sәnayesinin vә dizayn sәnayesinin peşәkar şәkildә tәşәkkül tapması üçün münbit şәrait
yarandı:1. İri hәcmli bazar, bu bazarda mövcud olan keyfiyyәtli mәhsullar haqqında alıcılara informasiya
vermәk; 2. Peşәkar reklamçıların tәşәkkülü vә onların vasitәsilә reklam agentliklәrinin yaradılması; 3.
Bazarın analizi, potensial alıcıların öyrәnilmәsi; 4. Kütlәvi әmtәә istehsalı vә bu әmtәәlәrin satılması üçün
onların reklam vasitәsi ilә tanıdılması; 5. İnformasiya kanalları.

•

2, 3, 5;
1, 3, 5;
1, 4, 5;
1, 2, 4;

184 Әsasәn dizayn vә reklamın tәşәkkül tapması еyni sәbәblәrdәn baş verdi vә onların tam formalaşması nә
vaxtdan başladı?

•

XX әsrin әvvәllәrindә
XIX әsrin ortalarında
XIX әsrin I yarısında;
XIX әsrin II yarısında

185 Әn çox pul xәrclәnәn vә әn bahalı reklam növü hansıdır?

•

nәqliyyat reklamı
küçә reklamı;
televiziya reklamı;
radio reklamı;

186 Reklamdizayn işinin mahiyyәti deyәndә nә başa düşülür?

•

mәhsulun reklamını vizual baxımdan daha gözәl yәni, onun dizaynını elә işlәyib hazırlamaq lazımdır ki, bu
reklam insalara daha yaxşı mәlumat versin;
dükanların xarici görünüşünü gözәllәşdirirsә hәmin dükan vә marketlәr müştәrilәrini artırır;
hec biri;
hәr hansı bir mәhsulun reklamının daha yaxşı hazırlanması vә onun satışının artmasından ibarәtdir;

187 Hazırda neçә reklam şirkәti fәaliyyәt göstәrir?

•

200ә yaxın;
düzgün cavab yoxdur.
400ә yaxın;
100ә yaxın;

188 Dövlәt mülkiyyәtinin özәllәşdirilmәsi proqramı nә vaxtdan hәyata keçirilir?
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•

1997ci ildәn;
1994ci ildәn;
2000ci ildәn;
1995ci ildәn;

189 Azәrbaycanda sahibkarların marketinq fәaliyyәtinә әhәmiyyәt vermәmәlәrinin sәbәbi nә idi?

•

düzgün cavab yoxdur
biznes fәaliyyәtini dәrindәn mәnimsәdiklәri üçün;
ölkәdә bu qanun tәlәblәrә uyğun olmadığı üçün;
monopolist, oliqapolist rejim üçün marketinqә ehtiyyac qalmırdı;

190 Azәrbaycanda sahibkarların marketinq fәaliyyәtinә әhәmiyyәt vermәmәlәrinin sәbәbi nә idi?

•

biznes fәaliyyәtini dәrindәn mәnimsәdiklәri üçün
sahibkarlar marketinq elmi haqqında biliklәrә malik deyildi;
düzgün cavab yoxdur.
ölkәdә bu qanun tәlәblәrә uyğun olmadığı üçün;

191 Azәrbaycanda reklam fәaliyyәtinin lәng inkişafına sәbәb nә idi?

•

amerikadan uzaqda yerlәşmәsi;
İranla qonşuluq;
köhnә SSRİnin tabeliyindә olması
müharibә şәraitindә olması;

192 Reklam haqqında fikirlәrdәn hansı doğrudur?

•

reklam xidmәt etdiyi müәssisәnin dәyәrlәrini әks etdirmәlidir;
Reklamın kömәkliyi ilә müxtәlif tәlәb, pul vәsaitinә, alıcılıq qabiliyyәtinә vә әnәnәlәrә mәxsus olan alıcılar üçün
bazar daha rahat vә anlaşıqlı olur;
reklam fәaliyyәti bazara әmtәә vә xidmәtin tәqdim olunması sәviyyәsi, mal istehsalının keçmiş inkişafı ilә sıx
әlaqә saxlamalıdır
reklamın kömәkliyi ilә müxtәlif tәlәb, pul vәsaitinә, alıcılıq qabiliyyәtinә vә әnәnәlәrә mәxsus olan alıcılar üçün
bazar daha ciddi vә mәsuliyyәtli olur;

193 Reklam haqqında fikirlәrdәn hansı doğrudur?

•

reklam xidmәt etdiyi müәssisәnin dәyәrlәrini әks etdirmәlidir;
Reklam fәaliyyәti bazara әmtәә vә xidmәtin tәqdim olunması sәviyyәsi, mal istehsalının keçmiş inkişafı ilә sıx
әlaqә saxlamalıdır;
Reklam fәaliyyәti bazara әmtәә vә xidmәtin tәqdim olunması sәviyyәsi, mal istehsalının gәlәcәk inkişafı ilә sıx
әlaqә saxlamalıdır;
reklamın kömәkliyi ilә müxtәlif tәlәb, pul vәsaitinә, alıcılıq qabiliyyәtinә vә әnәnәlәrә mәxsus olan alıcılar üçün
bazar daha ciddi vә mәsuliyyәtli olur;

194 Reklam haqqında fikirlәrdәn hansı doğrudur?

•

reklamın kömәkliyi ilә müxtәlif tәlәb, pul vәsaitinә, alıcılıq qabiliyyәtinә vә әnәnәlәrә mәxsus olan alıcılar üçün
bazar daha ciddi vә mәsuliyyәtli olur;
reklam fәaliyyәti bazara әmtәә vә xidmәtin tәqdim olunması sәviyyәsi, mal istehsalının keçmiş inkişafı ilә sıx
әlaqә saxlamalıdır
reklam xidmәt etdiyi müәssisәnin dәyәrlәrini әks etdirmәlidir;
reklam hansı firmada tәtbiq edilmәsindәn asılı olmayaraq xidmәt etdiyi müәssisәyә mәnfәәt gәtirmәlidir;

195 Reklam haqqında fikirlәrdәn hansı doğrudur?

•

reklam xidmәt etdiyi müәssisәnin dәyәrlәrini әks etdirmәlidir;
reklam insanların hәyatını zәnginlәşdirir, onların tәcrübәsini artırır;
reklamın kömәkliyi ilә müxtәlif tәlәb, pul vәsaitinә, alıcılıq qabiliyyәtinә vә әnәnәlәrә mәxsus olan alıcılar üçün
bazar daha ciddi vә mәsuliyyәtli olur;
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reklam fәaliyyәti bazara әmtәә vә xidmәtin tәqdim olunması sәviyyәsi, mal istehsalının keçmiş inkişafı ilә sıx
әlaqә saxlamalıdır;

196 Sistemli dizayn nәyә deyilir?

•

bütün dizayn fәaliyyәtlәrinin mәcmusudur;
yaradıcılıq fәaliyyәtinin xüsusi növüdür ki, burada hәr hansı model yaradılarkәn bütün faktorlar nәzәrә alınır;
dizayn işinin xüsusi növüdür
planlaşdırılıb, tәhlil edilmiş dizayndır

197 Reklam agentliklәrinin böyük әksәriyyәti iş praktikasında fikir verdiklәri әsas hәlqәlәr hansılardır?

•

düzgün cavab yoxdur.
bazarın analizi, potensial alıcıların öyrәnilmәsi vә informasiya kanalları;
bazarın analizi, potensial alıcıların öyrәnilmәsi;
informasiya kanalları, KİVlәrin tәhlili;

198 Reklam agentliklәrinin böyük әksәriyyәti iş praktikasında neçә әsas hәlqәyә fikir verirlәr?

•

5.0
2.0
4.0
3.0

199 Dizayn nәdir?

•

düzgün cavab yoxdur.
yaradıcı bir fәaliyyәtdir vә mәqsәdi sәnaye mәhsullarının keyfiyyәtin müәyyәn etmәkdir;
yaradıcı bir fәaliyyәtdir vә mәqsәdi sәnaye mәhsullarının kәmiyyәtini müәyyәn etmәkdir;
yaradıcı bir fәaliyyәtdir;

200 Mәtn şriftlәri hansı şriftlәrdir?

•

böyük hәcmli olurlar;
bu növ şriftlәr nisbәtәn kiçik olurlar, mәtn hissәdә istifadә olunurlar;
bu şriftlәrdәn adәtәn mәtn başlığının tәrtibатı istifadә olunur;
bu növ şriftlәr iri hәcmli olurlar vә adәtәn mәtn başlığının tәrtibатı istifadә olunur

201 Ayrılmış şriftlәr hansı şriftlәrdir?

•

böyük hәcmli olurlar;
bu növ şriftlәr iri hәcmli olurlar vә adәtәn mәtn başlığının tәrtibатı istifadә olunur;
bu şriftlәrdәn adәtәn mәtn başlığının tәrtibатı istifadә olunur;
bu növ şriftlәr nisbәtәn kiçik olurlar, mәtn hissәdә istifadә olunurlar

202 Şriftlәr neçә sinfә bölünür?

•

5.0
2;
4.0
3.0

203 Reklam dizayn işinin tәşkili tiplәri hansılardır?

•

foto çәkmәk;
hamısı;
şәkil çәkmәk;
boyalarla illustrativ yazılar yazmaq

204 Reklam dizayn işinin tәşkilindә neçә tip var?
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•

2.0
2.0
4.0
3.0

205 Әhali kütlәsi reklamı aşağıdakı kimi qәbul edir:1) Şәkilә baxırlar. 2) Şәkli düşünürlәr 3) Elanı oxuyurlar.
4) Elan haqqında danışırlar 5) Reklam elanının mәtnini oxuyurlar.

•

1,3,4
1,3,5
1,2,3
2,4,5

206 Reklamda ümumi görünüş nәdir?

•

reklam verәn reklamın necә olması barәdә öz fikrini söylәyir
hamısı;
reklam elanının göstәrilmәsi;
reklamda istifadә olunan mәtnin şriftlәri seçilir, onlar öz yerinә yapıştırılır;

207 Dizaynerlәrin reklamda işi nәdәn ibarәtdir?

•

satışın artırılması üçün reklam agentliklәrinә tәkliflәr hazırlayırlar
onlar reklam elanlarına xüsusi gözәllik verәn qrafiklәrdәn, fotolardan, rәsmlәrdәn vә s. istifadә edirlәr vә reklama
xüsusi gözәllik gәtirirlәr;
onlar mağazalarda mәhsulların yerlәşdirilmәsi işinә nәzarәt edirlәr;
onlar reklama xüsusi effektlәr veribç satışın artırılmasına kömәk edirlәr;

208 Reklam sәnayesinin vә dizayn sәnayesinin peşәkar şәkildә tәşәkkül tapması üçün münbit şәrait yarandı:

•

peşәkar reklamçıların tәşәkkülü vә onların vasitәsilә reklam çarxlarının hazırlanması;
peşәkar reklamçıların tәşәkkülü vә onların vasitәsilә reklam agentliklәrinin yaradılması
kütlәvi mәhsul istehsalı vә bu әmtәәlәrin satılması üçün onların televizya vasitәsi ilә tanıdılması;
kiçik hәcmli bazar, bu bazarda mövcud olan mәhsullar haqqında alıcılara informasiya vermәk;

209 Reklam sәnayesinin vә dizayn sәnayesinin peşәkar şәkildә tәşәkkül tapması üçün münbit şәrait yarandı:

•

kiçik hәcmli bazar, bu bazarda mövcud olan mәhsullar haqqında alıcılara informasiya vermәk;
kütlәvi informasiya vasitәlәri, hansı ki, bu informasiya vasitәlәrilә reklamdan әsas gәlir әldә edir;
kütlәvi mәhsul istehsalı vә bu әmtәәlәrin satılması üçün onların televizya vasitәsi ilә tanıdılması;
peşәkar reklamçıların tәşәkkülü vә onların vasitәsilә reklam çarxlarının hazırlanması;

210 Reklam sәnayesinin vә dizayn sәnayesinin peşәkar şәkildә tәşәkkül tapması üçün münbit şәrait yarandı:

•

peşәkar reklamçıların tәşәkkülü vә onların vasitәsilә reklam çarxlarının hazırlanması;
iri hәcmli bazar, bu bazarda mövcud olan keyfiyyәtli mәhsullar haqqında alıcılara informasiya vermәk;
kütlәvi mәhsul istehsalı vә bu әmtәәlәrin satılması üçün onların televiziya vasitәsi ilә tanıdılması;
kiçik hәcmli bazar, bu bazarda mövcud olan mәhsullar haqqında alıcılara informasiya vermәk;

211 Sәrgi nümayişi üzrә dizayner nә işlә mәşğul olur?

•

yazılı reklam üçün mәzmun hazırlayır;
mәhsulların nümayişi üçün dizaynlar hazırlayır
biznes üçün ümumi marketinq işlәrinә nәzarәt edir
mağazanın qarşısındakı pәncәrәdә dayanır vә gözәl görünür;

212 Reklam sәnayesinin vә dizayn sәnayesinin peşәkar şәkildә tәşәkkül tapması üçün münbit şәrait yarandı:

•

peşәkar reklamçıların tәşәkkülü vә onların vasitәsilә reklam çarxlarının hazırlanması;
kütlәvi әmtәә istehsalı vә bu әmtәәlәrin satılması üçün onların reklam vasitәsi ilә tanıdılması;
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•

kütlәvi mәhsul istehsalı vә bu әmtәәlәrin satılması üçün onların televizya vasitәsi ilә tanıdılması;
kiçik hәcmli bazar, bu bazarda mövcud olan mәhsullar haqqında alıcılara informasiya vermәk;

213 Avropada reklamdan gәlir әldә edәn ilk qәzet hansı olmuşdur?

•

Әkinçi;
Daily Mail;
Sun;
Sundey news

214 Reklamdizayn işinin tam formalaşması nә vaxt baş verdi?

•

XX әsrin ikinci yarısı;
XIX әsrin ikinci yarısı;
XX әsr;
XIX әsr;

215 Әn çox pul xәrclәnәn reklam növü hansıdır?

•

küçә;
televizya;
mәtbuat;
radio;

216 Reklamdizayn işinin mahiyyәti nәdәn ibarәtdir?

•

hәr hansı bir mәhsulun reklamının daha yaxşı planlaşdırılması vә onun hazırlanmasından ibarәtdir;
hәr hansı bir mәhsulun reklamının daha yaxşı hazırlanması vә onun satışının artmasından ibarәtdir;
hәr hansı bir mәhsulun reklamının daha yaxşı hazırlanması
reklamının onun satışının artırılmasından ibarәtdir;

217 Reklam mәtnlәrinin hazırlanmasına dair qәrarların qәbul edilmәsi neçә mәrhәlәdәn keçir?

•

2.0
3;
5.0
4.0

218 Reklam büdcәsinin müәyyәn edilmәsindә hansı prinsipial yanaşma metodları qeyd edilir?

•

düzgün cavab yoxdur.
analitik vә qeyrianalitik;
әnәnәvi vә analitik;
әnәnәvi vә qeyriәnәnәvi;

219 Reklam büdcәsinin müәyyәn edilmәsindә neçә prinsipial yanaşma metodu qeyd edilir?

•

5.0
2.0
4.0
3.0

220 Reklam büdcәsini işlәyib hazırlayarkәn neçә amili mütlәq nәzәrә almaq lazımdır?

•

5.0
4.0
2.0
3.0

221 Reklam büdcәsini işlәyib hazırlayarkәn hansı amillәri mütlәq nәzәrә almaq lazımdır?
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•

mәhsulun keyfiyyәtinin yüksәldilmәsi;
düzgün cavab yoxdur
firmanin yerlәşmә zonası;
beynәlxalq bazarların tәhlili

222 Reklam büdcәsini işlәyib hazırlayarkәn hansı amillәri mütlәq nәzәrә almaq lazımdır?

•

reklamlaşdırılacaq mәhsulun tarixi köklәri
mәhsulun differensiasiyası
beynәlxalq bazarların tәhlili;
firmanin yerlәşmә zonası;

223 Reklam büdcәsini işlәyib hazırlayarkәn hansı amillәri mütlәq nәzәrә almaq lazımdır?

•

reklamlaşdırılacaq mәhsulun tarixi köklәri
Reklam tezliyi;
beynәlxalq bazarların tәhlili
firmanin yerlәşmә zonası;

224 Reklam büdcәsini işlәyib hazırlayarkәn hansı amillәri mütlәq nәzәrә almaq lazımdır?

•

reklamlaşdırılacaq mәhsulun tarixi köklәri;
bazar payı;
beynәlxalq bazarların tәhlili;
firmanin yerlәşmә zonası

225 Reklam büdcәsini işlәyib hazırlayarkәn hansı amillәri mütlәq nәzәrә almaq lazımdır?

•

reklamlaşdırılacaq mәhsulun tarixi köklәri;
reklamlaşdırılacaq mәhsulun hәyat dövrünün hansı mәrhәlәsindә olması;
firmanin yerlәşmә zonası;
beynәlxalq bazarların tәhlili;

226 Aşağıdakılardan hansı reklam büdcәsinin işlәnib hazırlanmasında istifadә edilәn metodlardandır?

•

hamısı;
mәqsәd vә vәzifәlәrә әsaslanan metoddan
rәqiblәrin qiymәtlәndirilmәsi metodundan;
müәssisәnin istehsal hәcminә görә hesablama metodundan

227 Aşağıdakılardan hansı reklam büdcәsinin işlәnib hazırlanmasında istifadә edilәn metodlardandır?

•

düzgün cavab yoxdur
rәqabәt bәrabәrliyi metodundan;
rәqiblәrin qiymәtlәndirilmәsi metodundan;
müәssisәnin istehsal hәcminә görә hesablama metodundan;

228 Aşaığdakılardan hansı reklam büdcәsinin işlәnib hazırlanmasında istifadә edilәn metodlardandır?

•

düzgün cavab yoxdur.
satışın hәcminә nisbәtәn hesablama metodundan
rәqiblәrin qiymәtlәndirilmәsi metodundan;
müәssisәnin istehsal hәcminә görә hesablama metodundan;

229 Aşağıdakılardan hansı reklam büdcәsinin işlәnib hazırlanmasında istifadә edilәn metodlardandır?

•

hamısı;
«mövcud vәsaitlәrә görә» hesablama metdundan;
rәqiblәrin qiymәtlәndirilmәsi metodundan;
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müәssisәnin istehsal hәcminә görә hesablama metodundan;

230 Reklam büdcәsinin işlәnib hazırlanmasında neçә metotdan istifadә edilir?

•

5.0
4;
2;
5.0

231 Aşağıdakılardan hansı situasiyalı analiz prosesindә öyrәnilәn firmanın marketinq fәaliyyәtinin
elementlәrinә vә faktorlarına aiddir?

•

valyuta mәsәlәlәri;
komunikasiya siyasәti;
gömrük qaydaları;
istehlakçılar;

232 Aşağıdakılardan hansı situasiyalı analiz prosesindә öyrәnilәn firmanın marketinq fәaliyyәtinin
elementlәrinә vә faktorlarına aiddir?

•

gömrük qaydaları;
satış siyasәti;
istehlakçılar;
valyuta mәsәlәlәri

233 Aşağıdakılardan hansı situasiyalı analiz prosesindә öyrәnilәn firmanın marketinq fәaliyyәtinin
elementlәrinә vә faktorlarına aiddir?

•

valyuta mәsәlәlәri;
qiymәt siyasәt;
istehlakçılar;
gömrük qaydaları;

234 Aşağıdakılardan hansı situasiyalı analiz prosesindә öyrәnilәn firmanın marketinq fәaliyyәtinin
elementlәrinә vә faktorlarına aiddir?

•

valyuta mәsәlәlәri;
firma;
gömrük qaydaları;
istehlakçılar;

235 Aşağıdakılardan hansı situasiyalı analiz prosesindә öyrәnilәn firmanın marketinq fәaliyyәtinin
elementlәrinә vә faktorlarına aiddir?

•

valyuta mәsәlәlәri;
gömrük qaydaları
istehlakçılar;
tәdarükçülәr vә vasitәçilәr

236 Aşağıdakılardan hansı situasiyalı analiz prosesindә öyrәnilәn firmanın marketinq fәaliyyәtinin
elementlәrinә vә faktorlarına aiddir?

•

istehlakçılar;
rәqabәt;
gömrük qaydaları;
valyuta mәsәlәlәri;

237 Aşağıdakılardan hansı situasiyalı analiz prosesindә öyrәnilәn firmanın marketinq fәaliyyәtinin
elementlәrinә vә faktorlarına aiddir?
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•

valyuta mәsәlәlәri;
bazar;
gömrük qaydaları
istehlakçılar;

238 Situasiyalı tәhlil analizinin aparılma qaydalarına aiddir:

•

Funksiyanal dәyәr tәhlili;
Firmanın gәlәcәk fәaliyyәtinin strategiya variantlarının analizi
ABC analizi;
itkisizlik nöqtәsindә kәmiyyәtsizlik tәhlili;

239 Situasiyalı tәhlil analizinin aparılma qaydalarına aiddir:

•

funksiyanal dәyәr tәhlili;
daxili mühit analizi;
itkisizlik nöqtәsindә kәmiyyәtsizlik tәhlili;
ABC analizi;

240 Situasiyalı tәhlil analizinin aparılma qaydalarına aiddir:

•

funksiyanal dәyәr tәhlili;
xarici mühit analizi
ABC analizi
itkisizlik nöqtәsindә kәmiyyәtsizlik tәhlili

241 Situasiyalı tәhlil analizi neçә istiqamәtdә aparılır?

•

4.0
3.0
5.0
2.0

242 Aşağıdakılardan hansı reklam tәdbirlәrinin planlaşdırılması istiqamәtlәrindәn biridir?

•

mü raciәtlәrin strategiyası vә taktikasının hazırlanması;
hamısı;
reklamın mәq sәdinin müәyyәnlәşdirilmәsi vә mәqsәd bazarının identifikasiyası;
reklam vasitәlәrinin seçilmәsi strategiyası vә taktikasının seçilmәsi istiqamәtlәrindә hәyata keçirilir;

243 Reklam tәdbirlәrinin planlaşdırılması neçә istiqamәtdә keçirilir?

•

4.0
3.0
5.0
2.0

244 Aşağıda sadalananlardan hansı reklamın planlaşdırmasının әsas üstün cәhәtlәrinә aiddir?

•

reklam resursları reklamın lazımi istiqamәtlәrdә istifadә olunmasına cәmlәşdirilir
düzgün cavab yoxdur.
firmanın bütün işlәri vә hәmçinin reklam fәaliyyәtinin qiymәtlәndirilmәsi
marketinq araşdırmaları vasitәsilә reklamın yerinin dәyişdirilmәsi

245 Aşağıda sadalananlardan hansı reklamın planlaşdırmasının әsas üstün cәhәtlәrinә aiddir?

•

reklam resursları reklamın lazımi istiqamәtlәrdә istifadә olunmasına cәmlәşdirilir;
reklam fәaliyyәtinin daha dәqiq vә çoxşaxәli inkişafına vә reklam büdcәsinin daha effektiv xәrclәnmәsinә
imkanlar yaradır;
reklam fәaliyyәtinin daha dәqiq vә çoxşaxәli inkişafına vә reklam büdcәsinin yaradılmasına imkanlar yaradır;
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firmanın bütün işlәri vә hәmçinin reklam fәaliyyәtinin qiymәtlәndirilmәsi;

246 Aşağıda sadalananlardan hansı reklamın planlaşdırmasının әsas üstün cәhәtlәrinә aiddir?

•

reklam fәaliyyәtinin daha dәqiq vә çoxşaxәli inkişafına vә reklam büdcәsinin yaradılmasına imkanlar yaradır;
reklam resursları onların lazımi istiqamәtlәrdә istifadә olunmasına cәmlәşdirilir;
reklam resursları reklamın lazımi istiqamәtlәrdә istifadә olunmasına cәmlәşdirilir;
firmanın bütün işlәri vә hәmçinin reklam fәaliyyәtinin qiymәtlәndirilmәsi;

247 Aşağıda sadalananlardan hansı reklamın planlaşdırmasının әsas üstün cәhәtlәrinә aiddir?

•

reklam fәaliyyәtinin daha dәqiq vә çoxşaxәli inkişafına vә reklam büdcәsinin yaradılmasına imkanlar yaradır;
marketinq araşdırmaları vasitәsilә reklamın yerinin dәqiq tәyin edilmәsi
reklam resursları reklamın lazımi istiqamәtlәrdә istifadә olunmasına cәmlәşdirilir;
firmanın bütün işlәri vә hәmçinin reklam fәaliyyәtinin qiymәtlәndirilmәsi;

248 Aşağıda sadalananlardan hansı reklamın planlaşdırmasının әsas üstün cәhәtlәrinә aiddir?

•

firmanın bütün işlәri vә hәmçinin reklam fәaliyyәtinin qiymәtlәndirilmәsi;
kompleksli şәkildә sistemin analizi, firmanın bütün işlәri vә hәmçinin reklam fәaliyyәtinin qiymәtlәndirilmәsi vә
nәzarәti;
reklam resursları reklamın lazımi istiqamәtlәrdә istifadә olunmasına cәmlәşdirilir;
reklam fәaliyyәtinin daha dәqiq vә çoxşaxәli inkişafına vә reklam büdcәsinin yaradılmasına imkanlar yaradır;

249 Planlaşdırma zamanı diqqәt yetirilmәli olan amillәrә aiddir:

•

psixoloji amillәr;
sosial amillәr;
fiziki amillәr
siyasi amillәr;

250 Planlaşdırma zamanı diqqәt yetirilmәli olan amillәrә aiddir:

•

siyasi amillәr;
iqtisadi amillәr;
fiziki amillәr
psixoloji amillәr;

251 Planlaşdırma hansı proseslәrdәn ibarәtdir? 1) tәdqiqat 2) qiymәtlәndirmә 3) yoxlama 4) qәrarların
qәbulu 5) Işlәrin icrası vә yerinә yetirilmәsi

•

4.1
1,2,4,5;
2.4
1,2,3

252 Planlaşdırmanın metodları hansılardır?1) Balans 2) Normativ 3) Hesab 4) Operativ

•

2,4;
1,2;
2,3;
1,3;

253 Planlaşdırmanın neçә metodu var?

•

4;
2;
5;
3;
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254 Reklam büdcәsinin işlәnib hazırlanmasında әsasәn neçә metoddan istifadә edilir:

•

bir;
dörd;
iki;
üç;

255 Rekalmverәn firmalar öz reklam xidmәtlәrini hansı tәşkilati funksiyaların kömәkliyi ilә yerinә yetirmәyi
tәmin etmәlidirlәr?

•

KİVlә daimi әlaqә saxlamalıdırlar;
maliyyә ayırmalarına xüsusi diqqәt ayırmalıdırlar;
partnyor seçimindә uzaqgörәn olmalıdırlar;
reklam xidmәtlәri işçilәrinә rәhbәrlik edәn adminstrasiya;

256 Maliyyәtәsәrrüfat şöbәnin vәzifәsi nәdәn ibarәtdir?

•

reklam daşıyıcılarının hazırlanması, bәzi hallarda istehsalın digәr yarıbölmәlәri – tipoqrafiya, reklam şitlәrinin
hazırlanması emalatxanasını birlәşdirәrәk öz işlәrini yerinә yetirir;
reklam olunan mallar vә ya xidmәtlәr haqqında bazarların tәhlili, sifarişçi – müştәrinin malı vә özü haqda
mәlumatların toplanması işinin tәşkili, reklam kompaniyalarının effektivliyinә nәzarәt vә s. kimi әmәliyyataları
yerinә yetirir;
agentliyin bütün әmәliyyatlarının daha effektli aparılmasını tәmin edir;
reklam müraciәtinin ideyasının әn mühümünü vә onun realizasiyasının daha düzgün vasitәsini tapıb hәyata
keçirirlәr;

257 Marketinq şöbәnin vәzifәsi nәdәn ibarәtdir?

•

reklam daşıyıcılarının hazırlanması, bәzi hallarda istehsalın digәr yarıbölmәlәri – tipoqrafiya, reklam şitlәrinin
hazırlanması emalatxanasını birlәşdirәrәk öz işlәrini yerinә yetirir;
reklam müraciәtinin ideyasının әn mühümünü vә onun realizasiyasının daha düzgün vasitәsini tapıb hәyata
keçirirlәr;
agentliyin bütün әmәliyyatlarının daha effektli aparılmasını tәmin edir;
reklam olunan mallar vә ya xidmәtlәr haqqında bazarların tәhlili, sifarişçi – müştәrinin malı vә özü haqda
mәlumatların toplanması işinin tәşkili, reklam kompaniyalarının effektivliyinә nәzarәt vә s. kimi әmәliyyataları
yerinә yetirir;

258 İstehsalat şöbәnin vәzifәsi nәdәn ibarәtdir?

•

reklam olunan mallar vә ya xidmәtlәr haqqında bazarların tәhlili, sifarişçi – müştәrinin malı vә özü haqda
mәlumatların toplanması işinin tәşkili, reklam kompaniyalarının effektivliyinә nәzarәt vә s. kimi әmәliyyataları
yerinә yetirir;
agentliyin bütün әmәliyyatlarının daha effektli aparılmasını tәmin edir;
reklam daşıyıcılarının hazırlanması, bәzi hallarda istehsalın digәr yarıbölmәlәri – tipoqrafiya, reklam şitlәrinin
hazırlanması emalatxanasını birlәşdirәrәk öz işlәrini yerinә yetirir;
reklam müraciәtinin ideyasının әn mühümünü vә onun realizasiyasının daha düzgün vasitәsini tapıb hәyata
keçirirlәr;

259 Yaradıcı şöbәnin vәzifәsi nәdәn ibarәtdir?

•

reklam müraciәtinin ideyasının әn mühümünü vә onun realizasiyasının daha düzgün vasitәsini tapıb hәyata
keçirirlәr;
agentliyin bütün әmәliyyatlarının daha effektli aparılmasını tәmin edir;
reklam olunan mallar vә ya xidmәtlәr haqqında bazarların tәhlili, sifarişçi – müştәrinin malı vә özü haqda
mәlumatların toplanması işinin tәşkili, reklam kompaniyalarının effektivliyinә nәzarәt vә s. kimi әmәliyyataları
yerinә yetirir;
reklam daşıyıcılarının hazırlanması, bәzi hallarda istehsalın digәr yarıbölmәlәri – tipoqrafiya, reklam şitlәrinin
hazırlanması emalatxanasını birlәşdirәrәk öz işlәrini yerinә yetirir;

260 Yaradıcı şöbәni hansı direktor idarә edir?
marketinq şöbәsinin direktoru
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•

hamısı;
kreativ direktor
istehsal şöbәsinin direktoru;

261 Yaradıcı şöbә hansı işçilәrdәn ibarәtdir?

•

mühasiblәrdәn, mәtnçilәrdәn
rәssamlardan, redaktorlardan;
mercandayzerlәrdәn, rejissorlardan
düzgün cavab yoxdur

262 Kiçik reklam agentliklәrindә müştәri ilә kim mәşğul olur?

•

Sahibkar;
Reklam proqramının direktoru
Bәdii şöbәnin direktoru;
Prezident;

263 Reklam agentliklәri hansı funksiyaları yerini yetirirlәr?

•

planlaşdırma, reklam proqramlarının idarә edilmәsi;
bәdii işlәr, mәtbuat
hamısı;
efir reklamlarının istahsalı, koordinasiya;

264 Rекlаm аgеntliкlәri rекlаm prоsеsinin iştirакçılаrı кimi hansı bаşlıcа funкsiyаlаrı hәyаtа кеçirirlәr?

•

düzgün cavab yoxdur
KİVin sifаrişinә әsаsәn rекlаm mәhsulunu yаrаdırlаr, yаrаdıcı vә tехniкi mütәхәssislәrin pоtеnsiаlındаn istifаdә
еdәrәк коmplекsli rекlаm каmpаniyаlаrını, digәr rекlаm tәdbirlәrinin plаnını işlәyib hаzırlаyırlаr;
КİV ilә qаrşılıqlı әlаqәni hәyаtа кеçirir, оnlаrа sifаriş yеrlәşdirib haqlarını ödәyirlәr;
mәtbәә, studiyа, rекlаm коmbinаtlаrı vә ştаtdаnкәnаr mütәхәssislәrlә әmәкdаşlıq еdirlәr;

265 Rекlаm аgеntliкlәri rекlаm prоsеsinin iştirакçılаrı кimi hansı bаşlıcа funкsiyаlаrı hәyаtа кеçirirlәr?

•

düzgün cavab yoxdur
KİVin sifаrişinә әsаsәn rекlаm mәhsulunu yаrаdırlаr, yаrаdıcı vә tехniкi mütәхәssislәrin pоtеnsiаlındаn istifаdә
еdәrәк коmplекsli rекlаm каmpаniyаlаrını, digәr rекlаm tәdbirlәrinin plаnını işlәyib hаzırlаyırlаr;
rекlаmvеrәnlәr КIV ilә hеsаblаşırlаr;
КİV ilә qаrşılıqlı әlаqәni hәyаtа кеçirir, оnlаrа sifаriş yеrlәşdirib haqlarını ödәyirlәr;

266 Rекlаm аgеntliкlәri rекlаm prоsеsinin iştirакçılаrı кimi hansı bаşlıcа funкsiyаlаrı hәyаtа кеçirirlәr?

•

düzgün cavab yoxdur.
rекlаmvеrәnlәrin sifаrişinә әsаsәn rекlаm mәhsulunu yаrаdırlаr, yаrаdıcı vә tехniкi mütәхәssislәrin pоtеnsiаlındаn
istifаdә еdәrәк коmplекsli rекlаm каmpаniyаlаrını, digәr rекlаm tәdbirlәrinin plаnını işlәyib hаzırlаyırlаr;
КİV ilә qаrşılıqlı әlаqәni hәyаtа кеçirir, оnlаrа sifаriş yеrlәşdirib haqlarını ödәyirlәr;
KİVin sifаrişinә әsаsәn rекlаm mәhsulunu yаrаdırlаr, yаrаdıcı vә tехniкi mütәхәssislәrin pоtеnsiаlındаn istifаdә
еdәrәк коmplекsli rекlаm каmpаniyаlаrını, digәr rекlаm tәdbirlәrinin plаnını işlәyib hаzırlаyırlаr;

267 Rекlаm аgеntliкlәri rекlаm prоsеsinin iştirакçılаrı кimi hansı bаşlıcа funкsiyаlаrı hәyаtа кеçirirlәr?

•

КİV ilә qаrşılıqlı әlаqәni hәyаtа кеçirir, оnlаrа sifаriş yеrlәşdirib haqlarını ödәyirlәr
düzgün cavab yoxdur
KİVin sifаrişinә әsаsәn rекlаm mәhsulunu yаrаdırlаr, yаrаdıcı vә tехniкi mütәхәssislәrin pоtеnsiаlındаn istifаdә
еdәrәк коmplекsli rекlаm каmpаniyаlаrını, digәr rекlаm tәdbirlәrinin plаnını işlәyib hаzırlаyırlаr;
КIV ilә qаrşılıqlı әlаqәni hәyаtа кеçirir, оnlаrа sifаriş yеrlәşdirib yеrinә yеtirilmәsinә nәzаrәt еdirlәr;

268 Rекlаm аgеntliкlәri bаzаrdа әsаsәn hansı şәkildә çıxış edirlәr?
Broker;
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•

düzgün cavab yoxdur
Reklam istehsalçısı vә istehlakçısı;
Reklam istehsalçısı vә yayıcısı;

269 Aşağıdakılardan hansı reklamverәnin başlıca funksiyalarındandır?

•

rекlаm оbyекtinin müәyyәn еdilmәsi;
rекlаm üçün sеçilmiş оbyекtin хüsusiyyәtlәrinin müәyyәnlәşdirilmәsi
hamısı;
rекlаmа sәrf оlunаcаq хәrclәrin plаnlаşdırılmаsı

270 Hәr bir rекlаmvеrәn müqаvilә şәrtlәrini icrа еdәrкәn riayәt etmәli olduğu qаydаlаrа aid deyil:

•

qәrаrlаrı хәbәrvеrmәdәn dәyişmәmәк;
düzgün cavab yoxdur.
iş birliyi zаmаnı rекlаm аgеntliyinә bir pаrtnyоr кimi yаnаşmаq;
öz öhdәliкlәrini dәqiq, vахtlıvахtındа yеrinә yеtirmәк;

271 Aşağıda qeyd olunanlardan hansı, rекlаmvеrәnlәr vә rекlаm аgеntliкlәrinin qаrşılıqlı әlаqәlәri
istiqаmәtindәn biridir?

•

reklamverәn reklam agentliyinә reklamın hansı müddәt üçün verilәcәyini bildirir;
reklamverәn reklam agentliyinә reklamı hansı mәblәğә edәcәyini bildirir;
rекlаmvеrәn ümumi hәll tаpаrаq, birgә iş кеçirir;
düzgün cavab yoxdur.

272 Aşağıda qeyd olunanlardan hansı, rекlаmvеrәnlәr vә rекlаm аgеntliкlәrinin qаrşılıqlı әlаqәlәri
istiqаmәtindәn biridir?

•

düzgün cavab yoxdur.
reklamverәn reklam agentliyinә reklamın hansı müddәt üçün verilәcәyini bildirir;
reklamverәn reklam agentliyinә reklamı hansı mәblәğә edәcәyini bildirir;
rекlаmvеrәn, rекlаm аgеntliyinin оnun sifаrişi ilә nәyin, nеcә еtmәsinә qәtiyәn qаrışmır;

273 Aşağıda qeyd olunanlardan hansı, rекlаmvеrәnlәr vә rекlаm аgеntliкlәrinin qаrşılıqlı әlаqәlәri
istiqаmәtindәn biridir?

•

reklamverәn reklam agentliyinә reklamın hansı müddәt üçün verilәcәyini bildirir;
düzgün cavab yoxdur.
rекlаmvеrәn, аgеntliyә nәyin, nә vахt vә nә cür оlmаsını diкtә еdir;
reklamverәn reklam agentliyinә reklamı hansı mәblәğә edәcәyini bildirir;

274 Aşağıdakılardan hansı rекlаm prоsеsindә iştirак еdәn subyекtlәrә aid deyil?

•

KİV;
reklamverenlәr;
reklam agentliklәri
istehlakçılar;

275 Хüsusilәşmiş agentliklәr hansılardır?

•

onlar әsasәn reklamın mediada yerlәşdirilmәsi ilә mәşğul olurlar;
TV, mәtbuat, internet vә s.dә reklamların hazırlanması, reklam ideyaların tәrtibi, kopiraytinq xidmәtlәri göstәrәn
agentliklәrdir;
düzgün cavab yoxdur
yalnız bir növ işlә mәşğul olurlar

276 Mediabuying firmaları hansılardır?
düzgün cavab yoxdur.
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•

TV, mәtbuat, internet vә s.dә reklamların hazırlanması, reklam ideyaların tәrtibi, kopiraytinq xidmәtlәri göstәrәn
agentliklәrdir;
yalnız bir növ işlә mәşğul olurlar;
onlar әsasәn reklamın mediada yerlәşdirilmәsi ilә mәşğul olurlar;

277 Кreativ reklam agentliklәri hansılardır?

•

hamısı;
yalnız bir növ işlә mәşğul olurlar;
TV, mәtbuat, internet vә s.dә reklamların hazırlanması, reklam ideyaların tәrtibi, kopiraytinq xidmәtlәri göstәrәn
agentliklәrdir;
onlar әsasәn reklamın mediada yerlәşdirilmәsi ilә mәşğul olurlar;

278 Marketinqin tәşkili sxemi hansı tiplәrә ayrılır? 1) Funksional 2) Әmtәә 3) Regional 4) Bazar

•

2,3,4
1,2,3,4
1.2
1,2,3

279 Firmanın reklam xidmәtlәrinin tәşkilati strukturu hansı faktorlardan asılı ola bilәr?

•

bazar seqmentinin spesifik sәrhәdlәri vә istehsal olunmuş mәhsulun xarakteristikası;
firmanın hәcmi, ehtiyatların yararlılığı, işçilәr arasında әmәk bölgüsünün aparılması;
firmanın çalışdığı fәaliyyәt sferası;
hamısı;

280 Iri agentlikәrdә tәşkilati quruluş neçә әsas funksional bölmәlәrdәn ibarәtdir?

•

4.0
3.0
6.0
5.0

281 Reklam agentliyinin işi nәdәn ibarәtdir?

•

Reklam funksiyalarını yerinә yetirәn sәrbәst ixtisaslaşmış firmadır;
Reklam kampaniyalarının hazırlanması vә aparılması yerinә yetirәn sәrbәst ixtisaslaşmış firmadır;
Reklam araşdırmaları yerinә yetirәn sәrbәst ixtisaslaşmış firmadır;
Reklam fәaliyyәti planının tәrtibini hazırlayan sәrbәst ixtisaslaşmış firmadır;

282 Rекlаm yаyıcısı kimdir?

•

әmlакın, о cümlәdәn rаdiо vә tеlеviziyа yаyımının tехniкi vаsitәlәri, еlәcәdә әlаqә каnаllаrının, еfir vахtının vә
digәr üsullаr ilә tәqdim оlunmаsı vә istifаdәsi yоlu ilә rеklаm infоrmаsiyаsının yеrlәşdirilmәsini hәyаtа кеçirәn
hüquqi vә fiziкi şәхs;
әmlакın, о cümlәdәn rаdiо vә tеlеviziyа yаyımının tехniкi vаsitәlәri, еlәcәdә әlаqә каnаllаrının, еfir vахtının vә
digәr üsullаr ilә tәqdim оlunmаsı vә istifаdәsi yоlu ilә rекlаm infоrmаsiyаsının yеrlәşdirilmәsi vә yаyılmаsını
hәyаtа кеçirәn hüquqi vә fiziкi şәхs;
rекlаmın istеhsаlındа, yеrlәşdirilmәsindә vә sоnrакı yаyılmаsındа infоrmаsiyа mәnbәyi оlаn hüquqi vә fiziкi
şәхsdir;
yаyılmаğа hаzır fоrmаdа оlаn rекlаm infоrmаsiyаsını bütöv vә yа hissәhissә gәtirilmәsini hәyаtа кеçirәn fiziкi vә
yа hüquqi şәхs;

283 Rекlаm istеhsаlçısı kimdir?

•

yаyılmаğа hаzır fоrmаdа оlаn rекlаm infоrmаsiyаsını bütöv vә yа hissәhissә gәtirilmәsini hәyаtа кеçirәn hüquqi
şәхs;
yаyılmаqda olan rекlаm infоrmаsiyаsını bütöv vә yа hissәhissә gәtirilmәsini hәyаtа кеçirәn hüquqi şәхs;
yаyılmаğа hаzır fоrmаdа оlаn rекlаm infоrmаsiyаsını hissәhissә gәtirilmәsini hәyаtа кеçirәn fiziкi vә yа hüquqi
şәхs;
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•

yаyılmаğа hаzır fоrmаdа оlаn rекlаm infоrmаsiyаsını bütöv vә yа hissәhissә gәtirilmәsini hәyаtа кеçirәn fiziкi vә
yа hüquqi şәхs;

284 Rеklаm vеrәn kimdir?

•

rекlаmın istеhsаlındа, yеrlәşdirilmәsindә vә sоnrакı yаyılmаsındа infоrmаsiyа mәnbәyi оlаn hüquqi şәхsdir;
rекlаmın istеhsаlındа, yеrlәşdirilmәsindә vә sоnrакı yаyılmаsındа infоrmаsiyа mәnbәyi оlаn hüquqi vә fiziкi
şәхsdir;
rекlаmın istеhsаlındа, yеrlәşdirilmәsindә vә sоnrакı yаyılmаsındа infоrmаsiyа mәnbәyi оlаn fiziкi şәхsdir;
rекlаmın istеhsаlındа vә yеrlәşdirilmәsindә infоrmаsiyа mәnbәyi оlаn fiziкi şәхsdir

285 Rеklаm prоsеsindә hansı subyektlәr iştirак еdirlәr?

•

4.0
5.0
3.0
2.0

286 Bazarda reklam istehsalçısı vә reklam yayıcısı qismindә aşağıda verilәnlәrdәn hansı çıxış edir?

•

düzgün variant yoxdur
reklam agentliyi;
reklam yayıcısı;
reklam verәnlәr;

287 Reklamverәnlәr vә reklam agentlәrinin qarşılıqlı әlaqәlәri neçә istiqamәtdә qurulur?

•

2.0
5.0
4.0
3.0

288 Marketinq nәzarәtinin zәruriliyi hasnı amillәrlә müәyyәn edilir?

•

hamısı;
buraхılmış sәhvlәrin, хәtaların vaхtında aşkar edilmәsi vә aradan qaldırılması üzrә tәdbirlәrin hazırlanması;
marketinqin әtraf mühiti amillәrinin, bazar situasiyasının daima dәyişmәsi vә qeyrimüәyyәnliyi;
idarәetmә subyekti ilә idarәetmә obyekti arasında әks әlaqәnin yaradılması;

289 Marketinq nәzarәtinin zәruriliyi hasnı amillәrlә müәyyәn edilir?

•

idarәetmә subyekti ilә idarәetmә obyekti arasında düz әlaqәnin yaradılması
müәssisәnin inkişaf strategiyasının qiymәtlәndirilmәsi
marketinqin әtraf mühit amillәrinin dәyişmәzliyi
idarәetmә subyekti ilә idarәetmә obyekti arasında әks әlaqәnin yaradılması

290 Marketinq nәzarәtinin zәruriliyi hasnı amillәrlә müәyyәn edilir?

•

idarәetmә subyekti ilә idarәetmә obyekti arasında düz әlaqәnin yaradılması
marketinqin әtraf mühit amillәrinin dәyişmәzliyi;
nail olunmuş uğurların daha da möhkәmlәndirilmәsi vә müәssisәnin inkişaf istiqamәtlәrinin müәyyәnlәşdirilmәsi
müәssisәnin inkişaf strategiyasının qiymәtlәndirilmәsi

291 Marketinq nәzarәtinin zәruriliyi hasnı amillәrlә müәyyәn edilir?

•

idarәetmә subyekti ilә idarәetmә obyekti arasında düz әlaqәnin yaradılması;
müәssisәnin inkişaf strategiyasının qiymәtlәndirilmәsi;
buraхılmış sәhvlәrin vaхtında aşkar edilmәsi vә aradan qaldırılması üzrә tәdbirlәrin hazırlanması;
marketinqin әtraf mühit amillәrinin dәyişmәzliyi;
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292 Marketinq nәzarәtinin zәruriliyi hasnı amillәrlә müәyyәn edilir?

•

müәssisәnin inkişaf strategiyasının qiymәtlәndirilmәsi;
marketinqin әtraf mühit amillәrinin dәyişmәzliyi;
idarәetmә subyekti ilә idarәetmә obyekti arasında düz әlaqәnin yaradılması;
meydana çıхa bilәcәk böhranlı situasiyalar haqqında qabaqcadan хәbәrdarlıq edilmәsi vә vaхtında onların
qarşısının alınması;

293 Marketinq nәzarәtinin zәruriliyi hasnı amillәrlә müәyyәn edilir?

•

idarәetmә subyekti ilә idarәetmә obyekti arasında düz әlaqәnin yaradılması
marketinqin әtraf mühit amillәrinin dәyişmәzliyi;
marketinqin planlaşdırılması prosesindә әvvәlki illәrin marketinq fәaliyyәtinin nәticәlәrinin nәzәrә alınması;
müәssisәnin inkişaf strategiyasının qiymәtlәndirilmәsi;

294 Marketinq nәzarәtinin zәruriliyi hasnı amillәrlә müәyyәn edilir?

•

marketinqin әtraf mühit amillәrinin dәyişmәzliyi;
marketinqin әtraf mühiti amillәrinin, bazar situasiyasının daima dәyişmәsi vә qeyrimüәyyәnliyi;
müәssisәnin inkişaf strategiyasının qiymәtlәndirilmәsi
idarәetmә subyekti ilә idarәetmә obyekti arasında düz әlaqәnin yaradılması;

295 Reklam fәaliyyәtinin nәzarәtinin spesifik hәdәflәrinә aiddir:

•

reklam zәrәrinin tәyin edilmәsi;
reklamın mәzmunu vә formasının dövlәt tәnzimlәmәsi tәlәblәrinә vә cәmiyyәtin mәnәvietik normalarına
uyğunlaşdırılmasının tәminatı;
hamısı;
reklamın yarada bilәcәk tәsirlәrә hazırlanmaq;

296 Reklam fәaliyyәtinin nәzarәtinin spesifik hәdәflәrinә aiddir:

•

reklamın yarada bilәcәk tәsirlәrә hazırlanmaq;
reklam zәrәrinin tәyin edilmәsi;
düzgün cavab yoxdur
reklama maliyyә vasitәlәrinin xәrclәnmәsinin effektivliyinin tәyin edilmәsi;

297 Reklam fәaliyyәtinin nәzarәtinin spesifik hәdәflәrinә aiddir:

•

reklam zәrәrinin tәyin edilmәsi;
reklamın maksimal effektivliyinin tәminatı
düzgün cavab yoxdur
reklamın yarada bilәcәk tәsirlәrә hazırlanmaq;

298 Reklam fәaliyyәtinin nәzarәtinin spesifik hәdәflәrinә aiddir:

•

reklamın yarada bilәcәk tәsirlәrә hazırlanmaq;
düzgün cavab yoxdur
reklam fәaliyyәtinin konkret nәticәsi effektinin tәyin edilmәsi;

299 Reklam fәaliyyәtinin nәzarәtinin spesifik hәdәflәrinә aiddir:

•

düzgün cavab yoxdur.
reklam zәrәrinin tәyin edilmәsi;
reklamın yarada bilәcәk tәsirlәrә hazırlanmaq;
reklamın yarada bilәcәk tәsirlәrә hazırlanmaq;

300 Hansı amillәr marketinq nәzarәtinin zәruriliyi müәyyәn edir?

•

marketinqin planlaşdırılması prosesindә әvvәlki illәrin marketinq fәaliyyәtinin nәticәlәrinin nәzәrә alınması;
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•

hamısı;
meydana çıхa bilәcәk böhranlı situasiyalar vә ya kәnarlaşmalar haqqında qabaqcadan хәbәrdarlıq edilmәsi vә
vaхtında onların qarşısının alınması
marketinqin әtraf mühiti amillәrinin, bazar situasiyasının daima dәyişmәsi vә qeyrimüәyyәnliyi;

301 Nәzarәt prosesinә hansı elementlәr daxildir?

•

nail olunmuş mәqsәdlәrin tәkrarlanması;
ola bilecek eksiklәr üçün düzәlişlәrin edilmәsi;
yarana bilecek veziyyetin analizi;
faktiki olaraq nail olunmuş nәticәlәrin ölçülmәsi vә yaranmış vәziyyәtin tәsviri

302 Nәzarәt prosesinә hansı elementlәr daxildir?

•

nail olunmuş mәqsәdlәrin tәkrarlanması;
standartların müәyyәn edilmәsi;
ola bilecek eksiklәr üçün düzәlişlәrin edilmәsi;
yarana bilecek veziyyetin analizi;

303 Sonradan nәzarәt nәdir?

•

düzgün cavab yoxdur.
bu nәzarәt formasında gözlәnilәn nәticәnin әldә olunubolunmamasının aşkarlanması vә әgәr istәnilәn sәviyyәdә
fәaliyyәt başa çatmamışsa, onda lazımi tәdbirlәr hәyata keçirilәrәk, gәlәcәkdә belә sәhvlәrin baş vermәsinin
qarşısının alınmasıdır;
bu nәzarәt formasının mәqsәdi fәaliyyәt prosesindә meydana gәlәcәk qarşıdurmaların, çatışmamazlıqların operativ
olaraq aşkarlanması vә aradan qaldırılmasıdır;
bu nәzarәt formasında, müәssisәdә hәr hansı bir işi yerinә yetirmәmişdәn әvvәl bütün fәaliyyәt prosesi әvvәlcәdәn
gözdәn keçirilir, çatışmamazlıqların olubolmaması yoxlanılır vә lazım gәldikdә düzәldici tәdbirlәr hәyata
keçirilir;

304 Cari nәzarәt nәzarәt nәdir?

•

düzgün cavab yoxdur.
bu nәzarәt formasının mәqsәdi fәaliyyәt prosesindә meydana gәlәcәk qarşıdurmaların, çatışmamazlıqların operativ
olaraq aşkarlanması vә aradan qaldırılmasıdır;
bu nәzarәt formasında gözlәnilәn nәticәnin әldә olunubolunmamasının aşkarlanması vә әgәr istәnilәn sәviyyәdә
fәaliyyәt başa çatmamışsa, onda lazımi tәdbirlәr hәyata keçirilәrәk, gәlәcәkdә belә sәhvlәrin baş vermәsinin
qarşısının alınmasıdır;
bu nәzarәt formasında, müәssisәdә hәr hansı bir işi yerinә yetirmәmişdәn әvvәl bütün fәaliyyәt prosesi әvvәlcәdәn
gözdәn keçirilir, çatışmamazlıqların olubolmaması yoxlanılır vә lazım gәldikdә düzәldici tәdbirlәr hәyata
keçirilir;

305 İlkin nәzarәt nәdir?

•

düzgün cavab yoxdur.
bu nәzarәt formasında, müәssisәdә hәr hansı bir işi yerinә yetirmәmişdәn әvvәl bütün fәaliyyәt prosesi әvvәlcәdәn
gözdәn keçirilir, çatışmamazlıqların olubolmaması yoxlanılır vә lazım gәldikdә düzәldici tәdbirlәr hәyata
keçirilir;
bu nәzarәt formasında gözlәnilәn nәticәnin әldә olunubolunmamasının aşkarlanması vә әgәr istәnilәn sәviyyәdә
fәaliyyәt başa çatmamışsa, onda lazımi tәdbirlәr hәyata keçirilәrәk, gәlәcәkdә belә sәhvlәrin baş vermәsinin
qarşısının alınmasıdır;
bu nәzarәt formasının mәqsәdi fәaliyyәt prosesindә meydana gәlәcәk qarşıdurmaların, çatışmamazlıqların operativ
olaraq aşkarlanması vә aradan qaldırılmasıdır;

306 Hәyata keçirilmә vaxtına görә nәzarәt hansı qruplara bölünür?

•

şәxsi, dövlәt, bәlәdiyyә
ilkin, cari, sonradan;
iqtisadi, sosial, demoqrafik
şәxsi, dövlәt, ictimai;
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307 Mülkiyyәt formalarına görә nәzarәt hansılardır?

•

şәxsi, dövlәt, bәlәdiyyә
şәxsi, dövlәt, ictimai
Iqtisadi, sosial, demoqrafik
ilkin, cari, sonradan;

308 Mülkiyyәt formalarına görә nәzarәtin neçә forması var?

•

4.0
3.0
2.0
5.0

309 Operativ marketinq nәzarәti hansı nәzarәtdir?

•

marketinqin әtraf mühiti amillәrilә müәssisәnin mәqsәdi vә imkanları arasındakı uyğunluqların tapilaması, başlıca
strateji problemlәrin hәllinә vә bunlara uyğun olaraq strateji marketinq plan larında müvafiq dәyişikliklәrin
edilmәsinә yönәldilir;
illik marketinq planlarında müхtәlif göstәricilәr üzrә müәyyәn edilmiş plan tapşırıqlarının yerinә yetirilmәsi
sәviyyәsini vә müхtәlif amillәrin bu kәnarlaşmalara tәsir dәrәcәsini müәyyәnlәşdirmәk mәqsәdilә vaхtaşırı vә ya
daima aparılan nәzarәt sistemidir
çoxillik marketinq planlarında müхtәlif göstәricilәr üzrә müәyyәn edilmiş plan tapşırıqlarının yerinә yetirilmәsi
sәviyyәsini vә müхtәlif amillәrin bu kәnarlaşmalara tәsir dәrәcәsini müәyyәnlәşdirmәk mәqsәdilә vaхtaşırı vә ya
daima aparılan nәzarәt sistemidir;
marketinqin әtraf mühiti amillәrilә müәssisәnin mәqsәdi vә imkanları arasındakı uyğunsuzluqların aradan qaldırıl‐
masına, başlıca strateji problemlәrin hәllinә vә bunlara uyğun olaraq strateji marketinq plan larında müvafiq
dәyişikliklәrin edilmәsinә yönәldilir;

310 Strateji marketinq nәzarәti hansı nәzarәtdir?

•

marketinqin әtraf mühiti amillәrilә müәssisәnin mәqsәdi vә imkanları arasındakı uyğunluqların tapilaması, başlıca
strateji problemlәrin hәllinә vә bunlara uyğun olaraq strateji marketinq plan larında müvafiq dәyişikliklәrin
edilmәsinә yönәldilir;
marketinqin әtraf mühiti amillәrilә müәssisәnin mәqsәdi vә imkanları arasındakı uyğunsuzluqların aradan qaldırıl‐
masına, başlıca strateji problemlәrin hәllinә vә bunlara uyğun olaraq strateji marketinq plan larında müvafiq
dәyişikliklәrin edilmәsinә yönәldilir;
illik marketinq planlarında müхtәlif göstәricilәr üzrә müәyyәn edilmiş plan tapşırıqlarının yerinә yetirilmәsi
sәviyyәsini vә müхtәlif amillәrin bu kәnarlaşmalara tәsir dәrәcәsini müәyyәnlәşdirmәk mәqsәdilә vaхtaşırı vә ya
daima aparılan nәzarәt sistemidir;
çoxillik marketinq planlarında müхtәlif göstәricilәr üzrә müәyyәn edilmiş plan tapşırıqlarının yerinә yetirilmәsi
sәviyyәsini vә müхtәlif amillәrin bu kәnarlaşmalara tәsir dәrәcәsini müәyyәnlәşdirmәk mәqsәdilә vaхtaşırı vә ya
daima aparılan nәzarәt sistemidir;

311 Marketinqin planlaşdırılması sәviyyәsinә uyğun olaraq nәzarәtin neçә forması var?

•

5.0
2.0
4.0
3.0

312 Hansı amillәr marketinq nәzarәtinin zәruriliyini müәyyәn edir?

•

meydana çıхa bilәcәk böhranlı situasiyalar vә ya kәnarlaşmalar haqqında qabaqcadan хәbәrdarlıq edilmәsi vә
vaхtında onların qarşısının alınması;
hamısı;
marketinqin planlaşdırılması prosesindә әvvәlki illәrin marketinq fәaliyyәtinin nәticәlәrinin nәzәrә alınması
marketinqin әtraf mühiti amillәrinin, bazar situasiyasının daima dәyişmәsi vә qeyrimüәyyәnliyi;

313 Marketinq nәzarәti sistemi nәdir?
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•

müәyyәn edilmiş tapşırıqların yerinә yetirilmәsi üçün hәmin fәaliyyәtin gedişinin yoxlanması, onun nәticәlәrinin
qiymәtlәn dirilmәsi vә müәyyәn edilmiş rejimdәn kәnarlaşmalar aşkar edildiyi halda zәruri düzәlişlәrin hәyata
keçirilmәsi prosesidir;
qarşıya qoyu lan mәqsәdlәrә nail olun ması vә ya müәyyәn edilmiş tapşırıqların yerinә yetirilmәsi üçün hәmin
fәaliyyәtin gedişinin izlәnmәsi, onun nәticәlәrinin qiymәtlәn dirilmәsi vә müәyyәn edilmiş rejimdәn kәnarlaşmalar
aşkar edildiyi halda zәruri düzәlişlәrin hәyata keçirilmәsi prosesidir;
qarşıya qoyu lan mәqsәdlәrә nail olun ması vә ya müәyyәn edilmiş tapşırıqların yerinә yetirilmәsi üçün hәmin
fәaliyyәtin gedişinin izlәnmәsi, onun nәticәlәrinin qiymәtlәn dirilmәsi prosesidir;
qarşıya qoyu lan mәqsәdlәrә nail olun ması vә ya müәyyәn edilmiş tapşırıqların yerinә yetirilmәsi üçün hәmin
fәaliyyәtin gedişinin izlәnmәsi prosesidir;

314 Reklam effektivliyinә nәzarәt prosesindә aşagıda verilәnlәrdәn hansı göstәricilәrә nәzarәt edilir:

•

kommunikasiya effektiliyi;
bütün cavablar doğrudur
mәnfәәtin mәblәğinin dәyişmәsinә reklam kompaniyasının tәsirinin öyrәnilmәsi;
reklam kompaniyasınәticәsindә satışın hәmçinin vә bazar payının dәyişmәsi;

315 Hәyata keçirmә vaxtına görә nәzarәtә aşağıda verilәnlәrdәn hansı aiddir?

•

ictimai nәzarәt
ilkin nәzarәt
dövlәt nәzarәti
şәxsi nәzarәt;

316 Mülkiyyәt formalarına gorә nәzarәtә aşagıda verilәnlәrdәn hansı aiddir:

•

sonradan nәzarәt
dövlәt nәzarәti;
cari nәzarәt
ilkin nәzarәt

317 Operativ marketinqә nәzarәt hansı hallarda aparılır?

•

strateji planların hәllinin aradan qaldırdıqda;
illik marketinq planlarında müxtәlif göstәricilәr uzrә müәyyәn edilmiş plan tapşırıqlarını yerinә yetirdikdә;
kod analizindәn istifadә edildikdә;
marketinqin әtraf mühiti amillәrindә dәyişikliklәr baş verdikdә;

318 Strateji marketinqә nәzarәti hansı hallarda aparılır?

•

marketinq fәaliyyәtini qiymәtlәndirdikdә;
marketinqin әtraf mühiti amillәrindә dәyişikliklәr baş verdiyi hallarda;
plan tapşırıqlarını yerinә yetirildikdә;
illik marketinq planlarında müxtәlif göstәricilәr müәyyәn edildikdә

319 Marketinqin planlaşdırılması sәviyyәsinә uyğun olaraq nәzarәtin neçә forması mövcuddur?

•

5.0
2.0
4.0
3.0

320 Nәzarәt prosesi aşagıdakı verilәnlәrdәn hansı elementlәri özünә daxil edir:

•

yaranmış vәziyyәtin analizi әn әhәmiyyәtli sәbәb vә amillәrin müәyyәnlәşmәsi
bütün cavablar doğrudur.
praktiki olaraq nail olunmuş nәticәlәrin ölçülmәsi vә yanamış vәziyyәtin tәsviri
standartların müәyyәn edilmәsi;
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321 Marketinq tәhlili üçün hansı göstәricilәr istifadә olunur?

•

statistik;
proqnoz.
planlı;
plan vә faktiki

322 Marketinq nәzarәti deyәndә nә başa düşülür?

•

planlı fәaliyyәtin son mәrhәlәsi
planlı fәaliyyәtin gedişi;
planlı fәaliyyәt deyil;
planlı fәaliyyәtin başlanğıcı;

323 Bеynәlхаlq Rеklаm Kоdеksi neçә maddәdәn ibarәtdir?

•

49.0
35.0
19
29

324 Reklam fәaliyyәtinә dövlәt nәzarәti hәyata keçirәn müvafiq icra hakimiyyәti orqanları öz sәlahiyyәtlәri
çәrçivәsindә hansı hüquqlara malikdirlәr?

•

hüquqi vә fiziki şәxslәr tәrәfindәn yol verilәn bu Qanuna uyğun gәlmәyәn reklam yayımlarının qarşısını almaq;
qanunun pozulması ilә bağlı müvafiq mәhkәmәlәrә iddiaçı kimi müraciәt etmәk
hamısı;
reklam sifarişçisi, reklam istehsalçısı, reklam yayıcıları vә reklam agentliklәrinә bu qanunun pozulmasına yol
verdiklәri haqda xәbәrdarlıqlar, onların әks reklam yaymaqları haqda icrası mәcburi olan qәrarlar göndәrmәk;

325 Yetkinlik yaşına çatmayanların müdafiәsini tәmin etmәk mәqsәdilә reklam istehsalına vә yayımına hansı
hallarda yol verilmir?

•

reklamın istehsalında, yerlәşdirilmәsindә vә yayımında yetkinlik yaşına çatmayanların müdafiәsi mәqsәdilә
onların tәcrübәsizliyindәn, sadәlövhlüyündәn suiistifadә edilmәsi;
hamısı;
yetkinlik yaşına çatmayanların şüuruna tәsir göstәrmәklә, onların öz valideynlәrini vә ya digәr şәxslәri reklam
olunan әmtәәnin alınmasına vadar etmәsi;
reklam mәqsәdi ilә, yetkinlik yaşına çatmayanları tәhlükәli yerlәrdә vә ya hallarda istәnilәn reklam daşıyıcısı
vasitәsi ilә nümayiş etdirmәk;

326 Yetkinlik yaşına çatmayanların müdafiәsini tәmin etmәk mәqsәdilә reklam istehsalına vә yayımına hansı
hallarda yol verilmir?

•

reklam mәqsәdi ilә yetkinlik yaşına çatanları tәhlükәli yerlәrdә vә ya hallarda istәnilәn reklam daşıyıcısı vasitәsi
ilә nümayiş etdirmәk;
yetkinlik yaşına çatmayanların şüuruna tәsir göstәrmәklә, onların öz valideynlәrini vә ya digәr şәxslәri reklam
olunan әmtәәnin satmasına vadar etmәsi;
düzgün cavab yoxdur
reklamın istehsalında, yerlәşdirilmәsindә vә yayımında yetkinlik yaşına çatmayanların müdafiәsi mәqsәdilә
onların tәcrübәsizliyindәn, sadәlövhlüyündәn suiistifadә edilmәsi;

327 Yetkinlik yaşına çatmayanların müdafiәsini tәmin etmәk mәqsәdilә reklam istehsalına vә yayımına hansı
hallarda yol verilmir?

•

yetkinlik yaşına çatmayanların şüuruna tәsir göstәrmәklә, onların öz valideynlәrini vә ya digәr şәxslәri reklam
olunan әmtәәnin satmasına vadar etmәsi;
düzgün cavab yoxdur
reklam mәqsәdi ilә, yetkinlik yaşına çatmayanları tәhlükәli yerlәrdә vә ya hallarda istәnilәn reklam daşıyıcısı
vasitәsi ilә nümayiş etdirmәk
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reklam mәqsәdi ilә yetkinlik yaşına çatanları tәhlükәli yerlәrdә vә ya hallarda istәnilәn reklam daşıyıcısı vasitәsi
ilә nümayiş etdirmәk;

328 Reklam istehsalçısı özünün illik reklam istehsalının neçә faizi hәcmindә sosial reklamının istehsalına
xidmәt göstәrmәyә borcludur?

•

4.0
15.0
10.0
5;

329 Hansı qeyrietik reklamdır?

•

düzgün cavab yoxdur.
reklam olunan әmtәәdәn istifadә etmәyәn hüquqi vә fiziki şәxslәri gözdәn saldıqda;
ümumi qәbul edilmiş humanizm vә әxlaq normalarına zidd olan tәhqiramiz sözlәr, müqayisәlәr vә obrazlar
işlәdildikdә
başqa әmtәә ilә, hәmçinin digәr fiziki vә hüquqi şәxslәrin mövqe vә hüquqları ilә müqayisә;

330 Hansı qeyridәqiq reklamdır?

•

ümumi qәbul edilmiş humanizm vә әxlaq normalarına zidd olan tәhqiramiz sözlәr, müqayisәlәr vә obrazlar
işlәdildikdә;
düzgün cavab yoxdur
başqa әmtәә ilә, hәmçinin digәr fiziki vә hüquqi şәxslәrin mövqe vә hüquqları ilә müqayisә;
reklam olunan әmtәәdәn istifadә etmәyәn hüquqi vә fiziki şәxslәri gözdәn saldıqda;

331 Hansı qeyridәqiq reklamdır?

•

düzgün cavab yoxdur
reklam sifarişçisi haqda mәlumat vә әmtәәyә olan tәlәbatın faktiki ölçüsü;
reklam olunan әmtәәdәn istifadә etmәyәn hüquqi vә fiziki şәxslәri gözdәn saldıqda;
ümumi qәbul edilmiş humanizm vә әxlaq normalarına zidd olan tәhqiramiz sözlәr, müqayisәlәr vә obrazlar
işlәdildikdә;

332 Hansı qeyridәqiq reklamdır?

•

reklam olunan әmtәәdәn istifadә etmәyәn hüquqi vә fiziki şәxslәri gözdәn saldıqda;
ümumi qәbul edilmiş humanizm vә әxlaq normalarına zidd olan tәhqiramiz sözlәr, müqayisәlәr vә obrazlar
işlәdildikdә
düzgün cavab yoxdur
әmtәәnin bazarda mövcudluğu, onun göstәrilәn hәcmdә, vaxtda vә yerdә әldә edilmәsi imkanları;

333 Reklam hansı halda haqsız sayılar?

•

milli vә ümumbәşәri mәdәni irs olan incәsәnәt obyektlәrini, Azәrbaycan Respublikasının vә başqa dövlәtlәrin
milli valyutalarını, dini rәmzlәri, hәr hansı fiziki vә ya hüquqi şәxsi, fәaliyyәti, peşәni vә ya әmtәәni gözdәn
saldıqda;
fiziki şәxslәrin etimadından, yaxud onların tәcrübәsizliyindәn suiistifadә etmәklә, o cümlәdәn reklamda
әhәmiyyәtli informasiyanın müәyyәn hissәsini qәsdәn gizlәtmәklә istehlakçıları yanlış istiqamәtlәndirdikdә;
radio, tele, audio, kino, nәşr vә digәr mәhsullarda istifadә olunan vә başqa üsullarla yayılan, istehlakçının şüuruna
özünün dәrk etmәdiyi tәsir edәn reklam;
әmtәәnin bazarda mövcudluğu, onun göstәrilәn hәcmdә, vaxtda vә yerdә әldә edilmәsi imkanları;

334 Reklam hansı halda haqsız sayılar?

•

radio, tele, audio, kino, nәşr vә digәr mәhsullarda istifadә olunan vә başqa üsullarla yayılan, istehlakçının şüuruna
özünün dәrk etmәdiyi tәsir edәn reklam;
әmtәәnin bazarda mövcudluğu, onun göstәrilәn hәcmdә, vaxtda vә yerdә әldә edilmәsi imkanları;
milli vә ümumbәşәri mәdәni irs olan incәsәnәt obyektlәrini, Azәrbaycan Respublikasının vә başqa dövlәtlәrin
milli valyutalarını, dini rәmzlәri, hәr hansı fiziki vә ya hüquqi şәxsi, fәaliyyәti, peşәni vә ya әmtәәni gözdәn
saldıqda;
43/89

21.12.2016

•

reklam olunan әmtәә haqqında, başqa reklamlarda istifadә olunmuş ümumi layihәni, mәtni, reklam formullarını,
musiqi vә ya sәs effektlәrini imitasiya vә köçürmәklә istifadә edilmәsi;

335 Reklam hansı halda haqsız sayılar?

•

radio, tele, audio, kino, nәşr vә digәr mәhsullarda istifadә olunan vә başqa üsullarla yayılan, istehlakçının şüuruna
özünün dәrk etmәdiyi tәsir edәn reklam;
milli vә ümumbәşәri mәdәni irs olan incәsәnәt obyektlәrini, Azәrbaycan Respublikasının vә başqa dövlәtlәrin
milli valyutalarını, dini rәmzlәri, hәr hansı fiziki vә ya hüquqi şәxsi, fәaliyyәti, peşәni vә ya әmtәәni gözdәn
saldıqda;
rәqibin şәrәf vә lәyaqәtini, yaxud işgüzar nüfuzunu tәhqir edәn obraz vә mәna daşıdıqda;
әmtәәnin bazarda mövcudluğu, onun göstәrilәn hәcmdә, vaxtda vә yerdә әldә edilmәsi imkanları;

336 Reklam hansı halda haqsız sayılar?

•

Radio, tele, audio, kino, nәşr vә digәr mәhsullarda istifadә olunan vә başqa üsullarla yayılan, istehlakçının
şüuruna özünün dәrk etmәdiyi tәsir edәn reklam;
mahiyyәtcә reklam olunan әmtәә ilә digәr hüquqi vә fiziki şәxslәrin әmtәәlәri arasında qeyrietik müqayisә
apardıqda;
әmtәәnin bazarda mövcudluğu, onun göstәrilәn hәcmdә, vaxtda vә yerdә әldә edilmәsi imkanları;
milli vә ümumbәşәri mәdәni irs olan incәsәnәt obyektlәrini, Azәrbaycan Respublikasının vә başqa dövlәtlәrin
milli valyutalarını, dini rәmzlәri, hәr hansı fiziki vә ya hüquqi şәxsi, fәaliyyәti, peşәni vә ya әmtәәni gözdәn
saldıqda;

337 Hansı әmtәәlәrin reklamı qadağandır?

•

reklam vәtәndaşları zorakılığa, tәcavüzә çağırmamalı, çaşqınlıq yaratmasına icazә verilir;
uyğunluq sertifikatı olan әmtәәlәrin reklamı;
düzgün cavab yoxdur
mәdәniyyәt sәrvәtlәri, o cümlәdәn dini tәyinatlı mәdәniyyәt sәrvәtlәri onların mәnsub olduğu mülkiyyәtçilәrin, o
cümlәdәn dini qurumların razılığı olmadan reklam mәqsәdi ilә istifadә edildikdә;

338 Hansı әmtәәlәrin reklamı qadağandır?

•

düzgün cavab yoxdur.
uyğunluq sertifikatı olan әmtәәlәrin reklamı ;
reklam vәtәndaşları zorakılığa, tәcavüzә çağırmamalı, çaşqınlıq yaratmasına icazә verilir;
reklam vәtәndaşları zorakılığa, tәcavüzә çağırdıqda, çaşqınlıq yaratdıqda, tәbiәti mühafizә qanunvericiliyinin
pozulmasına yönәlmiş fәaliyyәtә tәhrik etdikdә;

339 Hansı әmtәәlәrin reklamı qadağandır?

•

reklam vәtәndaşları zorakılığa, tәcavüzә çağırmamalı, çaşqınlıq yaratmasına icazә verilir;
uyğunluq sertifikatı olan әmtәәlәrin reklamı;
düzgün cavab yoxdur
Reklam olunan әmtәәnin sertifikatlaşması zәruri olduğu halda reklam yayımı “mütlәq sertifikatlaşmalıdır” yazısı
ilә müşayiәt olunmadıqda;

340 Hansı әmtәәlәrin reklamı qadağandır?

•

uyğunluq sertifikatı olan әmtәәlәrin reklamı;
reklam vәtәndaşları zorakılığa, tәcavüzә çağırmamalı, çaşqınlıq yaratmasına icazә verilir;
Reklam sifarişçisinin fәaliyyәti üçün lisenziya tәlәb olunduqda, reklamda lisenziyanın nömrәsi vә bu lisenziyanı
verәn tәşkilatın adı göstәrilmәdikdә;
düzgün cavab yoxdur.

341 Hansı әmtәәlәrin reklamı qadağandır?

•

reklam vәtәndaşları zorakılığa, tәcavüzә çağırmamalı, çaşqınlıq yaratmasına icazә verilir
uyğunluq sertifikatı olan әmtәәlәrin reklamı;
düzgün cavab yoxdur.
Azәrbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilә istehsalı vә realizә olunması qadağan olunan әmtәәnin;
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•

342 Hansı әmtәәlәrin reklamı qadağandır?

•

düzgün cavab yoxdur.
reklam vәtәndaşları zorakılığa, tәcavüzә çağırmamalı, çaşqınlıq yaratmasına icazә verilir
mәcburi sertifikasiya edilmәli olan, lakin uyğunluq sertifikatı olmayan әmtәәlәrin;
uyğunluq sertifikatı olan әmtәәlәrin reklamı;

343 Yetkinlik yaşına çatmayanların müdafiәsini tәmin etmәk mәqsәdilә reklam istehsalına vә yayımına hansı
hallarda yol verilmir?

•

yetkinlik yaşına çatmayanların şüuruna tәsir göstәrmәklә, onların öz valideynlәrini vә ya digәr şәxslәri reklam
olunan әmtәәnin satmasına vadar etmәsi;
düzgün cavab yoxdur
valideynlәrin vә tәrbiyәçilәrin nüfuzdan salınması, onlara olan etibarın itirilmәsi;
reklam mәqsәdi ilә yetkinlik yaşına çatanları tәhlükәli yerlәrdә vә ya hallarda istәnilәn reklam daşıyıcısı vasitәsi
ilә nümayiş etdirmәk;

344 Аzәrbаycаn Rеspublikаsının «Rеklаm hаqqındа» Qаnununu hansı tәlәblәr müәyyәnlәşdirir?

•

iqtisadi tәlәblәr
ümumi vә xüsusi tәlәblәr;
ümumi tәlәblәr;
siyasi tәlәblәr;

345 Oferta nәdir?

•

reklam informasiyasını yayım üçün tam vә ya qismәn hazırlayan fiziki vә ya hüquqi şәxsdir;
könüllü tәmannalı pul vә maddi yardımın vә ya pulsuz xidmәtlәrin göstәrilmәsidir;
hamısı;
müqavilә bağlamaq niyyәtindә olan şәxsin bir vә ya bir neçә konkret şәxsә ünvanlanan, müqavilәnin mühüm
şәrtlәri göstәrilәn tәklifdir;

346 Sponsorluq nәdir?

•

müqavilә bağlamaq niyyәtindә olan şәxsin bir vә ya bir neçә konkret şәxsә ünvanlanan, müqavilәnin mühüm
şәrtlәri göstәrilәn tәklifdir;
hamısı;
könüllü tәmannalı pul vә maddi yardımın vә ya pulsuz xidmәtlәrin göstәrilmәsidir;
reklam informasiyasını yayım üçün tam vә ya qismәn hazırlayan fiziki vә ya hüquqi şәxsdir;

347 Reklam hansı halda gizli reklam sayılar?

•

milli vә ümumbәşәri mәdәni irs olan incәsәnәt obyektlәrini, Azәrbaycan Respublikasının vә başqa dövlәtlәrin
milli valyutalarını, dini rәmzlәri, hәr hansı fiziki vә ya hüquqi şәxsi, fәaliyyәti, peşәni vә ya әmtәәni gözdәn
saldıqda;
reklam olunan әmtәәdәn istifadә etmәyәn hüquqi vә fiziki şәxslәri gözdәn saldıqda;
әmtәәnin bazarda mövcudluğu, onun göstәrilәn hәcmdә, vaxtda vә yerdә әldә edilmәsi imkanları;
radio, tele, audio, kino, nәşr vә digәr mәhsullarda istifadә olunan vә başqa üsullarla yayılan, istehlakçının şüuruna
özünün dәrk etmәdiyi tәsir edәn reklam gizli reklam sayılır;

348 Reklam hansı halda qeyrietik sayılar?

•

milli vә ümumbәşәri mәdәni irs olan incәsәnәt obyektlәrini, Azәrbaycan Respublikasının vә başqa dövlәtlәrin
milli valyutalarını, dini rәmzlәri, hәr hansı fiziki vә ya hüquqi şәxsi, fәaliyyәti, peşәni vә ya әmtәәni gözdәn
saldıqda;
radio, tele, audio, kino, nәşr vә digәr mәhsullarda istifadә olunan vә başqa üsullarla yayılan, istehlakçının şüuruna
özünün dәrk etmәdiyi tәsir edәn reklam gizli reklam sayılır;
reklam olunan әmtәәdәn istifadә etmәyәn hüquqi vә fiziki şәxslәri gözdәn saldıqda;
әmtәәnin bazarda mövcudluğu, onun göstәrilәn hәcmdә, vaxtda vә yerdә әldә edilmәsi imkanları;

349 Reklam hansı halda qeyridәqiq hesab olunar?
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•

radio, tele, audio, kino, nәşr vә digәr mәhsullarda istifadә olunan vә başqa üsullarla yayılan, istehlakçının şüuruna
özünün dәrk etmәdiyi tәsir edәn reklam gizli reklam sayılır;
әmtәәnin bazarda mövcudluğu, onun göstәrilәn hәcmdә, vaxtda vә yerdә әldә edilmәsi imkanları;
reklam olunan әmtәәdәn istifadә etmәyәn hüquqi vә fiziki şәxslәri gözdәn saldıqda;
milli vә ümumbәşәri mәdәni irs olan incәsәnәt obyektlәrini, Azәrbaycan Respublikasının vә başqa dövlәtlәrin
milli valyutalarını, dini rәmzlәri, hәr hansı fiziki vә ya hüquqi şәxsi, fәaliyyәti, peşәni vә ya әmtәәni gözdәn
saldıqda;

350 Reklam hansı halda haqsız sayılar?

•

milli vә ümumbәşәri mәdәni irs olan incәsәnәt obyektlәrini, Azәrbaycan Respublikasının vә başqa dövlәtlәrin
milli valyutalarını, dini rәmzlәri, hәr hansı fiziki vә ya hüquqi şәxsi, fәaliyyәti, peşәni vә ya әmtәәni gözdәn
saldıqda;
әmtәәnin bazarda mövcudluğu, onun göstәrilәn hәcmdә, vaxtda vә yerdә әldә edilmәsi imkanları;
radio, tele, audio, kino, nәşr vә digәr mәhsullarda istifadә olunan vә başqa üsullarla yayılan, istehlakçının şüuruna
özünün dәrk etmәdiyi tәsir edәn reklam gizli reklam sayılır;
reklam olunan әmtәәdәn istifadә etmәyәn hüquqi vә fiziki şәxslәri gözdәn saldıqda;

351 Reklam sifarişçisi kimlәrә deyilir?

•

әmlakdan, o cümlәdәn kütlәvi informasiya vasitәlәrindәn, istifadә vә ya onun istifadәyә verilmәsi yolu ilә vә digәr
üsullarla reklamı yerlәşdirәn fiziki vә ya hüquqi şәxsdir;
reklamın istehsalı, yerlәşdirilmәsi vә yayılması üçün reklam informasiyasının mәnbәyi olan fiziki vә ya hüquqi
şәxsdir;
yanlış, qeyrietik, bilәrәkdәn yalan, hәmçinin mәzmunu, yayılma yeri vә üsulu baxımından qanunvericiliklә
nәzәrdә tutulan tәlәblәri pozan reklamdır;
mülkiyyәt formasından asılı olmayaraq, reklamın istehlakçıya bilavasitә çatdırılması üçün istifadә olunan
istәnilәn vasitәdir

352 Reklam yayıcısı kimlәrdir?

•

reklamın istehsalı, yerlәşdirilmәsi vә yayılması üçün reklam informasiyasının mәnbәyi olan fiziki vә ya hüquqi
şәxsdir;
mülkiyyәt formasından asılı olmayaraq, reklamın istehlakçıya bilavasitә çatdırılması üçün istifadә olunan
istәnilәn vasitәdir;
әmlakdan, o cümlәdәn kütlәvi informasiya vasitәlәrindәn, istifadә vә ya onun istifadәyә verilmәsi yolu ilә vә digәr
üsullarla reklamı yerlәşdirәn fiziki vә ya hüquqi şәxsdir;
yanlış, qeyrietik, bilәrәkdәn yalan, hәmçinin mәzmunu, yayılma yeri vә üsulu baxımından qanunvericiliklә
nәzәrdә tutulan tәlәblәri pozan reklamdır;

353 Reklam daşıyıcısı nәyә deyilir?

•

reklamın istehsalı, yerlәşdirilmәsi vә yayılması üçün reklam informasiyasının mәnbәyi olan fiziki vә ya hüquqi
şәxsdir;
mülkiyyәt formasından asılı olmayaraq, reklamın istehlakçıya bilavasitә çatdırılması üçün istifadә olunan
istәnilәn vasitәdir;
yanlış, qeyrietik, bilәrәkdәn yalan, hәmçinin mәzmunu, yayılma yeri vә üsulu baxımından qanunvericiliklә
nәzәrdә tutulan tәlәblәri pozan reklamdır;
әmlakdan, o cümlәdәn kütlәvi informasiya vasitәlәrindәn, istifadә vә ya onun istifadәyә verilmәsi yolu ilә vә digәr
üsullarla reklamı yerlәşdirәn fiziki vә ya hüquqi şәxsdir;

354 Yolverilmәz reklam nәdir?

•

әmlakdan, o cümlәdәn kütlәvi informasiya vasitәlәrindәn, istifadә vә ya onun istifadәyә verilmәsi yolu ilә vә digәr
üsullarla reklamı yerlәşdirәn fiziki vә ya hüquqi şәxsdir;
mülkiyyәt formasından asılı olmayaraq, reklamın istehlakçıya bilavasitә çatdırılması üçün istifadә olunan
istәnilәn vasitәdir;
reklamın istehsalı, yerlәşdirilmәsi vә yayılması üçün reklam informasiyasının mәnbәyi olan fiziki vә ya hüquqi
şәxsdir;
yanlış, qeyrietik, bilәrәkdәn yalan, hәmçinin mәzmunu, yayılma yeri vә üsulu baxımından qanunvericiliklә
nәzәrdә tutulan tәlәblәri pozan reklamdır;

355 «Reklam haqqında» Qanun kimlәrә şamil edilmir?
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•

reklam sifarişi, istehsalı vә yayımı ilә mәşğul olan hüquqi vә fiziki şәхslәrә şamil edilir;
reklam sifarişi ilә mәşğul olan hüquqi vә fiziki şәхslәrә şamil edilir;
reklam istehsalı ilә mәşğul olan hüquqi vә fiziki şәхslәrә şamil edilir;
hüquqi vә fiziki şәхslәrin kommersiya fәaliyyәti ilә bağlı olmayan elanlarına

356 «Reklam haqqında» Qanun kimlәrә şamil edilir?

•

reklam sifarişi, istehsalı vә yayımı ilә mәşğul olan hüquqi vә fiziki şәхslәrә şamil edilir;
reklam sifarişi ilә mәşğul olan hüquqi vә fiziki şәхslәrә şamil edilir;
reklam istehsalı ilә mәşğul olan hüquqi vә fiziki şәхslәrә şamil edilir;
reklam yayımı ilә mәşğul olan hüquqi vә fiziki şәхslәrә şamil edilir;

357 Azәrbaycan Respublikasının «Reklam haqqında» Qanunu nә vaxt qәbul edilmişdir?

•

14 noyabr 1997ci il;
3 oktyabr 1997ci il;
7 oktyabr 1994cü il;
24 sentyabr 1999ci il;

358 Reklamın özünütәnzimlәmә sisteminә görә aşağıda göstәrilәn ölkәlәrdәn hansı әn effektiv sayılır?

•

İngiltәrә.
İsveçrә;
Belçika;
Almaniya;

359 Beynәlxalq reklam komitәsi hansı tәşkilat tәrәfindәn tәsdiq olunub?

•

reklam standartları komitәsi;
beynәlxalq ticarәt palatası;
milli reklama nәzarәt etmә idarәsi
beynәlxalq reklam komitәsi

360 Beynәlxalq reklam kodeksi hansı şәhәrdә tәsdiq olunmuşdur?

•

NyuYork
Varşava;
Paris;
Milan;

361 Beynәlxalq reklam kodeksi neçәnci ildә tәsdiq olunmuşdur?

•

1993.0
1987;
1988.0
1990.0

362 Reklam hansı tәlәblәrә cavab vermәlidir:

•

rek lam sahәsindә hәyata keçirilәn tәdbirlәr sosial mәsuliyyәti vә haqlı rәqabәt şәraitini mütlәq nәzәrә almalıdır;
reklam qәbul edilmiş ümumi normalara zidd olmamalıdır;
hamısı.
reklam reklamvericilәrә, onların bazara tәklif etdiklәri mәhsullara (хidmәtlәrә) inam, etibar yaratmalıdır;

363 Firmanın reklam xidmәtlәrinin tәşkilati strukturu hansı faktorlardan asılı ola bilәr?
hamısı;
firmanın reklam planın hazırlanmasında rәhbәrliyin cәlb edilmәsi;
reklamın marketinq kompleksinin inkişafında yeri vә rolu;

•
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•

firmanın marketinq strategiyası;

364 Firmanın reklam xidmәtlәrinin tәşkilati strukturu hansı faktorlardan asılı ola bilәr?

•

hamısı;
firmanın reklam planın hazırlanmasında rәhbәrliyin cәlb edilmәsi
reklamın marketinq kompleksinin inkişafında yeri vә rolu;
firmanın çalışdığı fәaliyyәtsferası;

365 Firmanın reklam xidmәtlәrinin tәşkilati strukturu hansı faktorlardan asılı ola bilәr?

•

reklamın marketinq kompleksinin inkişafında yeri vә rolu;
heçbiri.
firmanın hәcmi, ehtiyatların yararlılığı, işçilәr arasında әmәk bölgüsünün aparılması;
firmanın reklam planın hazırlanmasında rәhbәrliyin cәlb edilmәsi;

366 Rekalmverәn firmalar öz reklam xidmәtlәrini hansı tәşkilati funksiyaların komәkliyi ilә yerinә yetirmәyi
tәmin etmәlidirlәr?

•

reklam fәaliyyәtinin innovativ mәhsullarla tәmin edilmәsini;
reklam büdcәsinin işlәnib hazırlanması;
düzgün cavab yoxdur.
firmanın effektli olmasına nәzarәt etmәk;

367 Rekalmverәn firmalar öz reklam xidmәtlәrini hansı tәşkilati funksiyaların komәkliyi ilә yerinә yetirmәyi
tәmin etmәlidirlәr?

•

reklam fәaliyyәtinin innovativ mәhsullarla tәmin edilmәsin;
düzgün cavab yoxdur.
reklam fәaliyyәtinin informasiya ilә tәmin edilmәsini;
reklam büdcәsinin işlәnib hazırlanması;

368 Rekalmverәn firmalar öz reklam xidmәtlәrini hansı tәşkilati funksiyaların komәkliyi ilә yerinә yetirmәyi
tәmin etmәlidirlәr?

•

reklam fәaliyyәtinin innovativ mәhsullarla tәmin edilmәsin;
reklam büdcәsinin işlәnib hazırlanması;
düzgün cavab yoxdur.
firmanın reklam fәaliyyәtinin planlaşdırılması;

369 Aşağıda sadalananlardan hansı daxili reklam agentliklәrinin yaradılmasında sahibkara verdiyi
üstünlüklәrә aiddir?

•

hamısı;
reklam agentliyinin xәrcәlәri azaltması;
reklamverәn daxili reklam agentliyinә qarşı xüsusi tәdbirlәr görmәlidir;
daxili agentlik öz kampaniyasının mәhsullarının vә bazarının spesifik xüsusiyyәtlәrini bilir;

370 Peşәkar kommunikator qabiliyyәtlәri nәdir?

•

kontaktordan tәlәb olunur, öz fikirlәrini geniş, әtraflı bәyan etmәk bacarığı olsun, psixologiyanın әsaslarını vә
işgüzar ünsiyyәtin әxlaqlarını bilsin;
kontaktordan tәlәb olunur, ki, qısa dәqiq, inandırıcı öz fikirlәrini bәyan etmәk bacarığı olsun, psixologiyanın
әsaslarını vә işgüzar ünsiyyәtin әxlaqlarını bilsin;
düzgün cavab yoxdur
kontaktor vәziyyәti izlәyir müştәrinin reklammarketinq fәaliyyәtinә effektiv reklam tәdbirlәrini reallaşdırmağa
icazә verәn mәlumat bankını yaradır vә inkişaf etdirir;

371 Rekalmverәn firmalar öz reklam xidmәtlәrini hansı tәşkilati funksiyaların komәkliyi ilә yerinә yetirmәyi
tәmin etmәlidirlәr?
48/89

21.12.2016

•

reklam büdcәsinin işlәnib hazırlanması;
düzgün cavab yoxdur.
iki eyni tam birbirinә oxşayan firma olmadığı kimi, reklam fәaliyyәtinin tәşkilati reklam xidmәtlәri işçilәrinә
rәhbәrlik edәn adminstrasiya;
reklam fәaliyyәtinin innovativ mәhsullarla tәmin edilmәsin;

372 Aşağıda sadalananlardan hansı daxili reklam agentliklәrinin yaradılmasında sahibkara verdiyi
üstünlüklәrә aiddir?

•

reklam agentliyinin xәrcәlәri azaltması;
reklamverәn firmadaxili reklam agentliyinә tam güvәnә bilәr, çünki o hәmin agentliyin yegәnә müştәrisidir;
düzgün cavab yoxdur.
reklamverәn daxili reklam agentliyinә qarşı xüsusi tәdbirlәr görmәlidir;

373 Kontaktor hansı keyfiyyәtlәrә sahib olmalıdır?

•

müxtәlif növ informasiyanı tәhlil etmәk vә ümumilәşdirmәk bacarığı;
şәxsi mütәşәkkillik, mükәmmәllik vә sәligәlik;
hamısı;
peşәkar kommunikator qabiliyyәtlәri

374 Kontaktor hansı keyfiyyәtlәrә sahib olmalıdır?

•

sifarişçilәrlә işgüzar әlaqәlәri qaydaya salmaq bacarığı
peşәkarlıq;
idarәetmә bacarıqları
hamısı;

375 Kontaktor kimdir?

•

reklam agentliyinin әmәkdaşıdır, müştәrinin işçi qrupunun rәhbәridir, hansı ki, müştәrinin sifarişinә görә bütün işi
onun alınmasına qәdәr әlaqәlәndirir;
reklam agentliyinin sahibidir, müştәrinin işçi qrupunun rәhbәridir, hansı ki, müştәrinin sifarişinә görә bütün işi
onun alınmasına qәdәr әlaqәlәndirir;
reklam agentliyinin әmәkdaşıdır, müştәrinin işçi qrupunun rәhbәridir, hansı ki, müştәrinin sifarişinә görә bütün işi
onun alınmasından tamamlanmasına qәdәr әlaqәlәndirir;
reklam agentliyinin sahibidir, müştәrinin işçi qrupunun rәhbәridir, hansı ki, müştәrinin sifarişinә görә bütün işi
onun alınmasından tamamlanmasına qәdәr әlaqәlәndirir;

376 Tәşkilati strukturda hansı әsas funksional bölmәlәr seçilir?

•

marketinq vә tәdqiqatlar xidmәtini
hamısı;
sifarişlәrin icrası xidmәtlәri;
yaradıcılıq xidmәtini;

377 Hansı daxili reklam agentliklәrinin yaradılması sahibkara verdiyi üstünlüklәrә aiddir?

•

reklamverәn daxili reklam agentliyinә qarşı xüsusi tәdbirlәr görmәlidir;
düzgün cavab yoxdur.
reklam agentliyinin xәrcәlәri azaltması;
reklam verәn öz xәrclәrini 15%ә qәdәr azalda bilәr;

378 Hansı sәbәblәrdәn peşәkar reklam agentliklәri ilә qarşılıqlı әlaqәyә ehtiyac yaranır?

•

daha az xәrc olur;
müәssisә bu işdә mәsuliyyәt daşımaq istәmir;
düzgün cavab yoxdur.
reklam agentliklәrindә bu işin әn yaxşı peşәkarları cәmlәnmişdir;

49/89

21.12.2016

379 Hansı sәbәblәrdәn peşәkar reklam agentliklәri ilә qarşılıqlı әlaqәyә ehtiyac yaranır?

•

müәssisә bu işdә mәsuliyyәt daşımaq istәmir
düzgün cavab yoxdur.
daha az xәrc olur
agentliyin әmәkdaşları tәrәfindәn müxtәlif sifarişlәrin üstündә iş prosesindә yığılan geniş biliklәr vә tәcrübә;

380 Hansı sәbәblәrdәn peşәkar reklam agentliklәri ilә qarşılıqlı әlaqәyә ehtiyac yaranır?

•

müәssisә bu işdә mәsuliyyәt daşımaq istәmir
düzgün cavab yoxdur
reklam agentliyinin müstәqilliyi
daha az xәrc olur;

381 Aşağıda qeyd olunanlardan hansı daxili reklam agentliklәrinin yaradılmasında sahibkara verdiyi
üstünlüklәrә aiddir?

•

reklamverәn daxili reklam agentliyinә qarşı xüsusi tәdbirlәr görmәlidir
düzgün cavab yoxdur.
daxili agentlik öz kampaniyasının mәhsullarının vә bazarının spesifik xüsusiyyәtlәrini bilir;
reklam agentliyinin xәrcәlәri azaltması

382 Aşağıda qeyd olunanlardan hansı daxili reklam agentliklәrinin yaradılmasında sahibkara verdiyi
üstünlüklәrә aiddir?

•

reklamverәn daxili reklam agentliyinә qarşı xüsusi tәdbirlәr görmәlidir;
reklam agentliyinin xәrcәlәri azaltması;
düzgün cavab yoxdur.
reklamverәn firmadaxili reklam agentliyinә tam güvәnә bilәr, çünki o hәmin agentliyin yegәnә müştәrisidir;

383 Aşağıda qeyd olunanlardan hansı daxili reklam agentliklәrinin yaradılmasında sahibkara verdiyi
üstünlüklәrә aiddir?

•

reklam agentliyinin xәrcәlәri azaltması;
reklamverәn daxili reklam agentliyinә qarşı xüsusi tәdbirlәr görmәlidir;
reklam verәn öz xәrclәrini 15%ә qәdәr azalda bilәr;
düzgün cavab yoxdur.

384 Firmanın reklam xidmәtlәrinin tәşkilati strukturunun asılı olduğu faktorlarda aiddir:

•

hamısı;
firmanın çalışdığı fәaliyyәtsferası
bazar seqmentinin spesifik sәrhәdlәri vә istehsal olunmuş mәhsulun xarakteristikası;
firmanın hәcmi, ehtiyatların yararlılığı, işçilәr arasında әmәk bölgüsünün aparılması;

385 İxtisaslaşdırılmış reklam agentliyi hansı agentliklәrdir?

•

marketinq kommunikasiyalarının ayrı növlәri sahәsindә ixtisaslaşdırılmış xidmәtlәri vә ya yerlәşdirilmәsi
xidmәtini göstәrәn agentlikdir;
marketinq kommunikasiyaları sahәsindә xüsusi xidmәtlәri göstәrәn agentlikdir;
marketinq kommunikasiyalarının ayrı növlәri sahәsindә ixtisaslaşdırılmış xidmәtlәri, reklamın yaradılması vә ya
yerlәşdirilmәsi xidmәtini göstәrәn agentlikdir;
marketinq kommunikasiyaları sahәsindә kompleks xidmәtlәri göstәrәn agentlikdir;

386 Tam dövrü xidmәt göstәrәn reklam agentliklәri hansı agentliklәrdir?

•

marketinq kommunikasiyaları sahәsindә xüsusi xidmәtlәri göstәrәn agentlikdir
marketinq kommunikasiyaları sahәsindә kompleks xidmәtlәri göstәrәn agentlikdir;
marketinq kommunikasiyalarının ayrı növlәri sahәsindә ixtisaslaşdırılmış xidmәtlәri, reklamın yaradılması vә ya
yerlәşdirilmәsi xidmәtini göstәrәn agentlikdir;
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marketinq kommunikasiyalarının ayrı növlәri sahәsindә ixtisaslaşdırılmış xidmәtlәri vә ya yerlәşdirilmәsi
xidmәtini göstәrәn agentlikdir;

387 Reklam agentliklәri göstәrdiklәri xidmәtlәrә görә hansı qruplara bölünürlәr?

•

qisamüddәtli agentliklәrә vә uzunmüddәtli agentliklәrә;
tam dövrü xidmәt göstәrәn vә ixtisaslaşdırılmış agentliklәrә;
daimi vәә müvәqqәti xidmәt göstәrәn agentliklәrә;
ixtisaslaşdırılmış vә kreativ agentliklәrә

388 Reklam agentliklәri göstәrdiklәri xidmәtlәrә görә neçә qrupa bölünürlәr?

•

4.0
6.0
2.0
5.0

389 Reklam fәaliyyәtinin subyekt tiplәri neçә qrupa ayrılır?

•

3.0
2.0
5.0
4.0

390 Menecerin reallaşdırdığı vacib tәşkilati funksiyalara aiddir:

•

personal üzәrindә rәhbәrlik;
nümayәndә heyәti arasında vәzifәlәrin bölüşdürülmәsi;
hamısı;
rәhbәrliyә tabe olan işçilәr arasında işin bölünmәsi;

391 Firmanın reklam xidmәtlәrinin tәşkilati strukturunun faktorlarından asılı olanlara aşağıda verilәnlәrdәn
hansı aiddir?

•

firmanın çalışdığı fәaliyyәt sferası;
reklamın marketinq kompleksindә yeri vә rolu;
bazar seqmentinin spesifik sәrhәdlәri vә istehsal olunmuş mәhsulun xarekteristikası;
hamısı düzdür.

392 Müştәrilәrlә iş üzrә әlaqәlәndirici nә işlә mәşğul olur?

•

Veb saytlar üçün reklam materiallarını әlaqәlәndirir;
çap mediası üçün reklam materiallarını әlaqәlәndirir;
çap mediası üçün reklam materiallarını әlaqәlәndirir;
potensial müştәrilәrә zәng edir vә mәhsulu satmağa çalışır;

393 Suallar vә narahat edәn mәsәlәlәr ilә bağlı müştәrilәrә yardım edәn şәxs necә adlanır?

•

satışın tәşviqi üzrә menecer;
reklam mәtni üzrә mütәxәssis
texniki dәstәk üzrә mütәxәssis;
müştәri xidmәti nümayәndәsi;

394 Müәssisәnin mәhsullarını xarici ölkәlәrdәki müştәrilәrә tәşviq edәn şәxs necә adlanır?

•

reklam satış direktoru;
media alıcısı;
beynәlxalq marketinq üzrә mütәxәssis
satışın tәşviqi üzrә menecer
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395 Müasir dövrdә reklamların hansı tiplәri mövcuddur?

•

mәhsul vә istehsal
mәhsul vә tәşkilat (institusional);
funksional vә cәlbedici;
satış vә institutsional

396 Reklamvericilәrә aiddir:

•

hamısı.
institusional reklamvericilәr;
korporativ reklamvericilәr;
son istehlakçılar üçün reklamvericilәr;

397 Avropada vә Amerikada qәzetlәrin neçә faiz sahәsini reklam informasiyası tutur?

•

80%;
40%;
60%;
20%;

398 Azәrbaycanda küçә reklamı әsasәn necә tәqdim edilir?

•

reklam lövhәlәriylә;
bütün variantlar doğrudur;
reklam transparantlariyla;
reklam elanlarıyla;

399 "Golden Drum", "London International Awards" nәdir?

•

geyimin xarici markası;
avtomobil markası;
reklam agentliyi;
reklam mövzusuna dair konfranslar, festivallar;

400 Bakı şәhәrindә hansı yerlәrdә çoxlu sayda bilbordlar qurulmuşdur?

•

avtobus dayanacaqlarında;
işıqforlarda vә metronun çıxışlarında;
tәhsil müәssisәlәri yaxınlığında;
idman komplekslәrinin yanında;

401 Yerli şirkәtlәrimiz reklam büdcәsinin әsasәn neçә faizini televiziya vә radio reklamına xәrclәyirlәr?

•

100%;
75%;
95%;
60%;

402 Aşağıda sadalananlardan hansı әn effektiv reklam yayım vasitәsi hesab olunur?

•

internet;
televiziya;
radio;
küçә reklamı;

403 Aşağıda göstәrilәn illәrdәn hansına bağlanılan müqavilәlәrin ümumi dәyәrinin rekordu aid edilir?
2007ci il;
2009cu il;
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•

2010cu il;
2008ci il;

404 Reklamın hansı növü, televiziyanın qismәn interaktivliyi vә internetin mütlәq interaktivliyi ilә
müqayisәdә passivdir?

•

çap reklamı;
radio reklam;
sәrgilәr;
küçә reklamı

405 Aşağıda qeyd olunan kütlәvi informasiya vasitәlәrlәrindәn hansında reklam tәqdim edilir?

•

radio;
qәzetlәr;
bütün variantlar doğrudur.
televiziya;

406 Reklam nә zaman tәsirli hesab edilir?

•

keyfiyyәtli olanda;
psixoloji tәsir etdikdә;
satışı artırmağa kömәk etdikdә;
hamısı;

407 Halhazırda milli reklam bazarında inkişaf edәn sahә hansıdır?

•

radio reklamı;
televiziya reklamı;
küçә reklamı;
internet reklamı;

408 Qәbul edilmiş standartlara görә uğurlu fәaliyyәt göstәrmәk istәyәn sahibkar gәlirin neçә faizi reklama
xәrclәmәlidir?

•

2130%;
510%;
1520%;
1115%;

409 Reklam bazarının dәqiq hәcmini müәyyәn etmәyә çәtinlik yaradan sәbәb nәdir?

•

bilәrәkdәn yalan reklamın mövcudluğu;
Pirad reklamçılığın mövcudluğu;
hamısı;
gizli reklamın mövcudluğu

410 Azәrbaycanda reklamın böyük bir hissәsi hansı reklam vasitәlәtininin üzәrinә düşür?

•

mәtbuat;
küçә;
televiziya;
şәbәkә;

411 İkitәrәfli ekranlar nәdir?

•

şәffaf akrilә vurulmuş kәsilmiş nazik pәrdә, hansını ki, proyeksiyalama vaxtı videoçarxlar vә ya slaydşoulara
çәkilir;
tәsvir vә ya videonu bir proyektordan hәr iki tәrәfә proyeksiya edir;
şüşә vitrinlәrә yapışdırılır;
53/89

21.12.2016

şәffafdır, günәş işığını buraxır, gün işığı vaxtı işlәyir;

412 Mütәxәssislәrin hesablamalarına görә, innovasiyalı reklam texnologiyalarının neçә faizi tәqdim edilәn
mәhsulun satış hәcmini artıra bilәr?

•

4080%;
2045%;
2060%;
2550%;

413 ELgöstәricilәrә (elsings) aiddir:

•

müәyyәn formada olan lamellәr
heçbiri.
hamısı;
100%li bәrabәr işığlandırma, 1dәn 3ә qәdәr rejiminә malik olan işıqlandırma;

414 Laytbokslarla müqayisәdә elektrolüminessensiya panellәrinin әsas üstünlüklәrinә aid deyil:

•

solğun işıqlandırma;
heçbiri;
böyük qalınlıq;
böyük çәki;

415 Laytbokslarla müqayisәdә elektrolüminessensiya panellәrinin әsas üstünlüklәrinә aiddir:

•

heçbiri;
kiçik çәki;
solğun işıqlandırma;
böyük qalınlıq;

416 Laytbokslarla müqayisәdә elektrolüminessensiya panellәrinin әsas üstünlüklәrinә aiddir:

•

heçbiri;
parlaq işıqlandırma;
böyük qalınlıq;
böyük çәki;

417 Laytbokslarla müqayisәdә elektrolüminessensiya panellәrinin әsas üstünlüyü hansılardır:

•

әlverişlilik;
bütün variantlar doğrudur
kiçik qalınlıq
parlaq işıqlandırma

418 ELgöstәricilәr (elsings) nәdir?

•

bu yüksәk keyfiyyәtli posterlә vurulmuş xüsusi xalçadır;
müәyyәn konfiqurasiyalı panellәr;
100%li bәrabәı işığlandırma, 1dәn 3ә qәdәr rejiminә malik olan işıqlandırma;
bu incә vә elastik işığlıdinamik plastik vәrәqlәr;

419 ELpanellәr (elpanels) nәdir?

•

bu yüksәk keyfiyyәtli posterlә vurulmuş xüsusi xalçadır;
100%li bәrabәı işığlandırma, 1dәn 3ә qәdәr rejiminә malik olan işıqlandırma;
müәyyәn konfiqurasiyalı panellәr
bu incә vә elastik işığlıdinamik plastik vәrәqlәr;

420 Elektrolüminessensiya panellәrinin neçә növü mövcuddur?
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•

5.0
2.0
4.0
1.0

421 Touchpanellәr nәdir?

•

içәridә divarlarda vә tavanın altında yerlәşirlәr, reklamın vә televiziya verilişlәrinin translyasiyası üçün istifadә
olunurlar;
proyeksiyalı interaktiv stendlәr, vitrinlәr, döşәmәlәr, bar rәfi;
tәsvir vә ya videonu bir proyektordan hәr iki tәrәfә proyeksiya edir;
özünә diqqәti öz dinamikliyiylә cәlb edirlәr, konkret aksiyanın vә ya yeniliklәrin altında çarxları vә ya tәsvirlәri
asan dәyişdirirlәr;

422 Videopanellәr nәdir?

•

şәffaf akrilә vurulmuş kәsilmiş nazik pәrdә, hansını ki, proyeksiyalama vaxtı videoçarxlar vә ya slaydşoulara
çәkilir;
içәridә divarlarda vә tavanın altında yerlәşirlәr, reklamın vә televiziya verilişlәrinin translyasiyası üçün istifadә
olunurlar;
tәsvir vә ya videonu bir proyektordan hәr iki tәrәfә proyeksiya edir;
özünә diqqәti öz dinamikliyiylә cәlb edirlәr, konkret aksiyanın vә ya yeniliklәrin altında çarxları vә ya tәsvirlәri
asan dәyişdirirlәr;

423 Videovitrin nәdir?

•

şәffaf akrilә vurulmuş kәsilmiş nazik pәrdә, hansını ki, proyeksiyalama vaxtı videoçarxlar vә ya slaydşoulara
çәkilir;
özünә diqqәti öz dinamikliyiylә cәlb edirlәr, konkret aksiyanın vә ya yeniliklәrin altında çarxları vә ya tәsvirlәri
asan dәyişdirirlәr;
şüşә vitrinlәrә yapışdırılır
tәsvir vә ya videonu bir proyektordan hәr iki tәrәfә proyeksiya edir;

424 Videohәrflәr nәdir?

•

tәsvir vә ya videonu bir proyektordan hәr iki tәrәfә proyeksiya edir;
şәffaf akrilә vurulmuş kәsilmiş nazik pәrdә, hansını ki, proyeksiyalama vaxtı videoçarxlar vә ya slaydşoulara
çәkilir;
şüşә vitrinlәrә yapışdırılır;
şәffafdır, günәş işığını buraxır, gün işığı vaxtı işlәyir;

425 Mütәxәssislәrin hesablamalarına görә, innovasiyalı reklam texnologiyalarının neçә faizi tәqdim edilәn
mәhsulun satış hәcmini artırmaq ixtidarındadır?

•

50%.
2045%;
1015%;
2030%;

426 Xüsusi holoqrafik nazik pәrdәlәr nәdir?

•

şәffaf akrilә vurulmuş kәsilmiş nazik pәrdә, hansını ki, proyeksiyalama vaxtı videoçarxlar vә ya slaydşoulara
çәkilir;
şәffafdır, günәş işığını buraxır, gün işığı vaxtı işlәyir;
şüşә vitrinlәrә yapışdırılır;
tәsvir vә ya videonu bir proyektordan hәr iki tәrәfә proyeksiya edir;

427 Aşağıda göstәrilәn standart barranner ölçülәrindәn hansı doğrudur?
240x340 millimetr vә ya 350x720;

•
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•

430x230 millimetr vә ya 810x210;
220x200 millimetr vә ya 719x300;
100x200 millimetr vә ya 300x500;

428 Barranner nәdir?

•

qalınlığı 1 santimetrdәn çox olmayan akril konstruksiya, hansına ki, xüsusi xarakteristikalarla әks proyeksiyanın
nazik pәrdәsi vurulmuşdur;
bu, yüksәk keyfiyyәtli posterlә vurulmuş xüsusi xalçadır;
interaktiv qurğu, hansı ki, suyun әn xırda damcılarından videoçarxların vә ya tәsvirlәrin nümayişi üçün yastı sәthi
(üzü) yaradır;
effekt, hansı ki, baxmağa, hәrәkәtә gәtirmәyә, miqyası böyütmәyә, şәkillәri çevirmәyә imkan verir;

429 Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansılar, Flash AdBoard fluoressensiya lövhәlәrinin üstünlüklәrinә aiddir?

•

informasiyanı yazmaq asandır;
iş vaxtı 100000 saat;
işığın rejimini seçmәk imkanı;
bütün variantlar doörudur;

430 Suyun әn xırda damcılarından videoçarxların vә ya tәsvirin nümayişi üçün yastı sәthi yaradan interaktiv
qurğu necә adlanır?

•

sehrli güzgü;
dumanekran
Flash AdBoardın fluoressensiya lövhәlәri;
levitron reklam daşıyıcılar

431 Aşağıda qeyd olunanlardan hansı, "virtual promouter" texnologiyasının әsas üstünlüyünә aiddir?

•

ziyarәtçilәrin böyük marağına sәbәb olur;
bütün variantlar doğrudur.
müştәrilәri artıq informasiyayla qıcıqlandırmır;
gündә 24 saat işlәyir, yorğunluq bilmir, fasilәlәrә vә istirahәtә ehtiyac duymur;

432 "Virtual promouter" nәdir?

•

bütün variantlar doğru deyil.
qalınlığı 1 santimetrdәn çox olmayan akril konstruksiya, hansına ki, xüsusi xarakteristikalarla әks proyeksiyanın
nazik pәrdәsi vurulmuşdur;
döşәmәdә, divarda, tavanda vә ya döşәmәdә şirkәtin, yazının vә ya posterin loqotipini әks etdirmәyә icazә verәn
proyeksiya sistemi;
interaktiv qurğu, hansı ki, suyun әn xırda damcılarından videoçarxların vә ya tәsvirlәrin nümayişi üçün yastı sәthi
(üzü) yaradır;

433 Reklamın hansı növü onun yüksәk effektivliyi ilә әlaqәdar olaraq teztez Avropada, Amerikada,
Rusiyada vә MDBın bәzi ölkәlәrindә BTLaksiyalar üçün, hәmçinin istehlakçıların axınının artımı vә daha
sıx baş çәkmәlәrin tәminatı üçün istehsalçılar vә böyük ticarәt komplekslәri tәrәfindәn istifadә olunur?

•

Just Touch;
Ground FX.
X3D video;
Free Format Projection

434 Aşağıda qeyd olunan reklam texnologiyalarından hansı GestureTek şirkәti tәrәfindәn hazırlanmışdır?

•

Just Touch;
Ground FX.
X3D video;
Free Format Projection;
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435 Aşağıda sadalanan interaktiv qarşılıqlı tәsiretmә texnologiyalarından hansı Touch Screen sistemi
әsasında işlәyir?

•

Free Format Projection;
Just Touch;
X3D video;
Flash AdBoard

436 XXI әsrin başlanğıcında ABŞda hansı interaktiv qarşılıqlı tәsiretmә texnologiyası meydana çıxdı?

•

Free Format Projection
Just Touch;
X3D video;
Flash AdBoard;

437 Yaponiya, Çin, Fransa, Almaniya vә ABŞ kimi ölkәlәr böyük supermarketlәrdә, klublar, әylәncә vә
ticarәt mәrkәzlәrindә әn yeni texnologiyalardan istifadә olunan reklamın hansı növündәn fәal istifadә edilir?

•

Free Format Projection;
X3D video;
Just Touch;
Flash AdBoard;

438 X3D videonun sadә 3D texnologiyasından fәrqli cәhәtlәri nәdәn ibarәtdir?

•

bütün variantlar doğrudur;
әlavә vasitәlәrdәn istifadә etmәdәn üçölçülü tәsvirlәrin qavranılması;
әn yeni texnoloqiyalardan istifadә etmәdәn üçölçülü tәsvirlәrin qavranılması;
standart texnologiyalardan istifadә etmәdәn üçölçülü tәsvirlәrin qavranılması;

439 Aşağıda qeyd olunan yeni texnologiyalardan hansı, 2005ci ildә Rusiya InDoor reklam bazarına çıxdı?

•

Free Format Projection;
X3D video.
Ground FX;
Just Touch;

440 Hansı ölkәlәrin reklamverәnlәri dünyaya dәfәlәrlә effektivliyin dәrәcәsindә onun әnәnәvi üsullarını
üstәlәyәn innovasiya reklamını açaraq inqilab etdilәr?

•

İtaliya vә Fransa;
ABŞ vә Yaponiya;
Rusiya vә Türkiyә
ABŞ vә Almaniya

441 Eksternal effektlәr nәdir?

•

vasitәli effektlәr;
xarici effektlәr;
birbaşa tәsirlәr;
daxili effektlәr

442 Aşağıda qeyd olunanlardan hansı müasir reklam texnologiyalarının fәrqlәndirici xüsusiyyәtidir?

•

yeniliklәr, hansılar ki, potensial istehlakçıları cәlb edirlәr;
tamaşaçını yenilik vә bacarığla qarşılıqlı tәsirә cәlb etmәk;
yeniliklәr, hansılar ki, reklam kampaniyalarının effektivliyini yüksәldirlәr;
bütün variantlar doğru deyil.
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443 Nazik vә elastik işığlıdinamik plastik vәrәqlәr necә adlanır?

•

virtual promouterlәr;
elektrolüminestet panellәri vә göstәricilәr;
sehirli güzgü;
3D stikerlәr;

444 Touchpanellәr nәdir?

•

sehirli güzgü;
proyeksiyalı interaktiv stendlәri, vitrinlәr, döşәmәlәr vә s.
3D stikerlәr
elektrolüminestet panellәr vә göstәricilәr;

445 Öz sәthinin (üzünün) xüsusiyyәtlәrini dәyişdirmәk qabiliyyәtinә malik olan innovativ reklam daşıyıcısı
necә adlanır?

•

virtual promouter;
sehirli güzgü;
Ground FX;
3D stikerlәr;

446 Reklam sahәsindә bir sıra innovasiya texnologiyalarının istifadәsi ilә istehsal edilmiş videomodel necә
adlanır?

•

Ground FX;
virtual promouter;
Just Touch;
rәqәmsal posterlәr.

447 Aşağıda qeyd olunan texnologiyalardan hansı, yalnız istehlakçıya reklam süjetini müşahidә etmәyә
deyil, hәm dә onda iştirak etmәyә icazә verir?

•

virtual promouter;
Ground FX;
Just Touch;
3D stikerlәr;

448 Mütәxәssislәrin iddiasına görә, neçә faiz potensial alıcı InDoor TV texnologiyasına diqqәt yetirir?

•

30%dәn çox
90%dәn çox;
100%.
70%dәn çox;

449 İnnovasiya reklamının hansı növü istehlakçının әllәrinin hәrәkәtini izlәmәyә vә onların kömәyi ilә
xüsusi tabloda yerlәşdirilmiş menyunun funksiyalarını idarә etmәyә icazә verir?

•

Ground FX;
Just Touch;
rәqәmsal posterlәr.
virtual promouter;

450 Aşağıda sadalananlardan hansılar reklamın effektivliyinin әsas әlamәtlәrini tәşkil edir?

•

iqtisadi vә ictimai;
sosial vә sahibkarlıq
ilkin vә son;
iqtisadi vә kommunikativ
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451 Reklamın iqtisadi sәmәrәliliyinin müәyyәn edilmәsi üçün hansı metodlardan istifadә olunur?

•

bir neçә KİVin reklam mәqsәdilә birgә istifadәsindәn әldә edilәn sәmәrәnin öyrәnilmәsi;
eyni mәqsәdli auditoriya üçün ayrı–ayrı reklam vasitәlәrinin sәmәrәliliyinin tәdqiqi;
bütövlükdә firmanın reklam siyasәtinin sәmәrәliliyinin öyrәdilmәsi;
bir malın eyni vaxtda reklam tәtbiq edilәn vә tәtbiq edilmәyәn rayonda satışı mәlumatlarının müqayisә edilmәsi;

452 Reklamın iqtisadi sәmәrәliliyinin müәyyәn edilmәsi üçün hansı metodlardan istifadә olunur?

•

eyni mәqsәdli auditoriya üçün ayrı–ayrı reklam vasitәlәrinin sәmәrәliliyinin tәdqiqi;
bütövlükdә firmanın reklam siyasәtinin sәmәrәliliyinin öyrәdilmәsi;
reklamadәk vә ondan sonrakı dövrdә tәsәrrüfat fәaliyyәti göstәricilәrinin müqayisә olunması;
bir neçә KİVin reklam mәqsәdilә birgә istifadәsindәn әldә edilәn sәmәrәnin öyrәnilmәsi;

453 Reklamın sәmәrәliliyini qiymәtlәndirmәyin hansı meyarından istifadә edilir?

•

reklamın sosial qiymәtlәndirilmәsi;
tanımaq;
reklamın diqqәt çәkmә sәviyyәsi;
satıcıların davranışına tәsir;

454 Reklamın sәmәrәliliyinin qiymәtlәndirilmәsinin tәrkib hissәlәrinә aiddir:

•

istehlakçıların davranışı, informasiya obyekti, imic;
istehlakçıların davranışı, informasiya obyekti;
informasiya obyekti, imic;
istehlakçıların davranışı, imic;

455 Aşağıda sadalanan reklamın iqtisadi effektivliyinin tәriflәrindәn hansı doğrudur?

•

bu, reklamın istehlakçılarla onun münasibәtlәrindә reklam kampaniyasının qiymәtlәndirilmәsini tәşkil edәn
iqtisadi nәticәdir;
bu reklam vasitәsinin tәtbiqindәn vә ya reklam kampaniyasının tәşkilindәn alınmış iqtisadi nәticәdir;
bu iqtisadi nәticәdir, hansı ki, reklam agentliklәrindә reklamı yaradanlar, mediaplanlaşdırma vә reklamın
istehsalıyla mәşğul olanl peşәkar vә yaradıcılıq potensialları ilә müәyyәn olunurlar;
bütün variantlar doğrudur;

456 Müşahidә metodu...

•

hec biri
ayrıayrı reklam vasitәlәrinin istehlaka tәsir göstәrmәsi üzrә tәdqiqatların aparılmasıdır
Bu üsul da reklamın psixoloji tәsir formasının fәal metodu sayılır. Bu üsul ağır әmәk tәlәb edәn iş olsa da, başqa
üsul vә formalardan bilavasitә üstünlüyü ilә daha çox fәrqlәnir;
әvvәlcәdәn yazılı proqramlar hazırlanır, adamlarla şәxsәn söhbәt aparılır, radio vә televiziya vasitәsilә lazım olan
mәlumatları adamların diqqәtinә çatdırırlar;

457 Reklamın psixoloji tәsiri sәmәrәliliyi....

•

reklam informasiyasının adamların şüuruna tәsiri, insanların yaddaşda iz buraxması, tәәssuratının dәrinlәşmәsi
göstәricilәricilәri ilә xarakterizә olunur
alıcılarda yeni tәlәbatın әmәlә gәlmәsi, onların zövqlәrinin tәkmillәşdirilmәsi, istehlakçıların mallar haqqında
biliklәrinin genişlәnmәsi, әhaliyә mallar, xidmәtlәr vә ticarәt müәssisәlәri haqqında mәlumatların verilmәsi, ticarәt
mәdәniyyәtinin yüksәldilmәsi vә digәr amillәrlә müәyyәn olunur
reklamdan sonra әldә edilәn nәticәlәrin reklamadәk olan xәrc göstәricilәri ilә müqayisәsi yolu ilә
müәyyәnlәşdirilir;
әhaliyә mallar, xidmәtlәr vә ticarәt müәssisәlәri haqqında mәlumatların verilmәsi, ticarәt mәdәniyyәtinin
yüksәldilmәsi vә digәr amillәrlә müәyyәn olunur

458 Reklamın iqtisadi sәmәrәliliyi....

•
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•

reklamdan sonra әldә edilәn nәticәlәrin reklamadәk olan xәrc göstәricilәri ilә müqayisәsi yolu ilә
müәyyәnlәşdirilir
reklamdan sonra әldә edilәn nәticәlәrin reklamadәk olan xәrc göstәricilәri ilә müqayisәsi yolu ilә
müәyyәnlәşdirilir
reklam informasiyasının adamların şüuruna tәsiri, insanların yaddaşda iz buraxması, tәәssuratının dәrinlәşmәsi
göstәricilәricilәri ilә xarakterizә olunur
әhaliyә mallar, xidmәtlәr vә ticarәt müәssisәlәri haqqında mәlumatların verilmәsi, ticarәt mәdәniyyәtinin
yüksәldilmәsi vә digәr amillәrlә müәyyәn olunur

459 İşıqlandırılan, şüşәli reklam planşetindәn ibarәt olan, qәlәbәlik olan küçә sәkilәrindә vә şәhәr nәqliyyatı
dayanacaqlarında quraşdırılan küçә reklamı vasitәsi necә adlanır?

•

bilbord;
biqbord;
laytboks;
basorama;

460 Aşağıda sadalanan tәriflәrdәn hansı prospektә aiddir ?

•

bir sәhifәdә çap olunan, sonra qatlanan vә qatı açılmadan oxunan reklam prospektinin növü;
konkret firma tәrәdindәn dövri olaraq çap olunan vasitә
nәfis tәrtibatlı broşür formasında çap reklamı vә kommersiya tәbliğatı vasitәsi
reklam ideyasının bәdii tәsviriqrafik üsulla, mәtnin isә kömәkçi rol oynadığı ¼ formatda 2 vәrәqә qәdәr olan
rәngli reklam mәcmusu

461 Nәfis tәrtibatlı broşür formasında çap reklamı vә kommersiya tәbliğatı vasitәsi necә adlanır?

•

prospekt
afişa
plakat
buklet

462 Bir sәhifәdә çap olunan, sonra qatlanan vә qatı açılmadan oxunan reklam prospektinin növü necә
adlanır?

•

broşür
buklet
afişa
plakat

463 Aşağıda sadalanan tәriflәrdәn hansı plakata aiddir ?

•

konkret firma tәrәdindәn dövri olaraq çap olunan vasitә
kütlәvi yerlәrdә asılan, tamaşa, konsert, mühazirә vә s. barәdә reklam mәtnli böyük formatlı vәrәq
reklam ideyasının bәdii tәsviriqrafik üsulla, mәtnin isә kömәkçi rol oynadığı ¼ formatda 2 vәrәqә qәdәr olan
rәngli reklam mәcmusu;
bir sәhifәdә çap olunan, sonra qatlanan vә qatı açılmadan oxunan reklam prospektinin növü;

464 Aşağıda sadalanan tәriflәrdәn hansı afişaya aidir?

•

reklam ideyasının bәdii tәsviriqrafik üsulla, mәtnin isә kömәkçi rol oynadığı ¼ formatda 2 vәrәqә qәdәr olan
rәngli reklam mәcmusu
kütlәvi yerlәrdә asılan, tamaşa, konsert, mühazirә vә s. barәdә reklam mәtnli böyük formatlı vәrәq;
bir sәhifәdә çap olunan, sonra qatlanan vә qatı açılmadan oxunan reklam prospektinin növü;
konkret firma tәrәdindәn dövri olaraq çap olunan vasitә;

465 Televiziya, radio, qәzetlәr, jurnallar, birbaşa poçt göndәrişlәri, reklam lövhәlәri, tranzit reklam vasitәlәri,
telefon vә internet şәbәkәsi nәyi tәşkil edirlәr:
marketinq araşdırmalarını;
reklam kommunikasiyasını;
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•

marketinq kommunikasiyasını;
reklam yayım vasitәlәrini;

466 Sәnaye mәhsulunun reklamı üçün aşağıda qeyd olunmuş reklam vasitәlәrindәn hansını istifadә etmәk
daha mәqsәdәuyğundur

•

radio reklam;
televiziya reklamı;
küçә reklamı;
sәrgilәr;

467 Sәhv cavabı göstәrin. Qәzetlәrdә olan reklamın әsas çatışmazlığı nәdәn ibarәtdir?

•

tәkrar istehsalın aşağı keyfiyyәti;
"ikinci oxucuların" çoxluğu;
mövcudluğun qısa müddәtliliyi;
reklam elanının dәrc edilmәsinin qısa müddәtliliyi

468 Sәhv cavabı göstәrin. Radio reklam aşağıda sadalananlardan hansılar üçün daha yararlıdır?

•

bütün cavablar düzdür;
sәnaye mәhsulu vә texnologiyalar;
mallar vә kütlәvi tәlәbat xidmәtlәri;
istehlak malları;

469 Reklamın vasitәlәrinin hansında satıcı ilә alıcının şәxsi әlaqәsi tәmin olunur?

•

satışın yerindә reklam.
mәtbuatda reklam;
küçә reklamı;
çap reklam;

470 Aşağıda sadalananlardan hansı reklamın әsas yayılma kanallarına aiddir?

•

yarmarkalar;
internetreklam;
sәrgilәr;
poçt reklamı;

471 Aşağıda sadalanlardan hansı internetreklamın әsas üstünlüyünә aiddir?

•

reklam kampaniyalarının aşağı effektivliyi;
interaktiv әlaqә imkanı vә әlaqәnin nisbәtәn aşağı dәyәri;
bannerin spesifikasına görә ölçü üzrә reklam müraciәtinin mәhdudiyyәtlәri;
yalnız internetin istifadәçilәri tәrәfindәn auditoriyanın mәhdudluğu;

472 Aşağıda sadalanan reklam vasitәlәrindәn hansı nәqliyyat vasitәlәrinin bortlarına aiddir:

•

interaktiv reklam;
nәqliyyatda reklam
çap reklamı
audiovizual reklam;

473 İnternetreklamın әsas çatışmamazlığına aşağıdakılardan hansı aiddir?

•

istәnilәn vaxtda kampaniyanı korrektә etmәk;
bannerin spesifikasına görә ölçü üzrә reklam müraciәtinin mәhdudiyyәtlәri;
tәsirin müxtәlif vasitәlәrindәn istifadә;
mәqsәdli auditoriyanın yüksәk dәrәcәdә müәyyәnlәşdirilmәsi;
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474 Reklam ideyasının bәdii tәsviriqrafik üsulla, mәtnin isә kömәkçi rol oynadığı ¼ formatda 2 vәrәqә qәdәr
olan rәngli reklam mәcmusu necә adlanır?

•

prospekt
plakat
afişa
buklet

475 Kütlәvi yerlәrdә asılan, tamaşa, konsert, mühazirә vә s. barәdә reklam mәtnli böyük formatlı vәrәq necә
adlanır?

•

broşür
afişa
prospekt
buklet

476 Maqazindәnkәnar reklam nәdir?

•

istehlakçılara kompleks tәsiri göstәrәn reklam;
radiotranslyasiya şәbәkәsi vasitәsilә hәyata keçirilәn reklam;
bir ticarәt müәssisәsinin hüdudlarıyla mәhdudlaşdırılmış vә radiotranslyasiya quraşdırmaları vasitәsilә hәyata
keçirilәn reklam;
texniki xarakterin xüsusiyyәtlәrinә görә auditoriyaya güclü tәsiri göstәrәn reklam;

477 Reklamın insanlara tәsirinin güclü nәzәriyyәsinә aiddir:

•

hәrәkәt;
hamısı.
istәk yaratmaq
xәbәrdar olmaq;

478 Reklamın insanlara tәsirinin güclü nәzәriyyәsinә aid deyil:

•

möhkәmlәndirmәk;
hamısı.
maraq yaratmaq;
sınaqdan kemirmәk;

479 Reklamın insanlara tәsirinin zәif nәzәriyyәsinә aiddir:

•

istәk yaratmaq
maraq yaratmaq;
hәrәkәt;
sınaqdan keçirmәk;

480 Reklamın insanlara tәsirinin zәif nәzәriyyәsinә aid deyil:

•

hәrәkәt;
hamısı.
arzulamaq;
maraq yaratmaq;

481 İstehlakçıya reklam tәsiri vaxtı olan informasiyanın emalı aşağıda göstәrilәn psixi proseslәrdәn hansıları
daxil edir?

•

motivasiya, toxunma hissi, düşüncә, stimullaşdırma;
hislәr, qavrama, diqqәt, düşüncә, yaddaş;
diqqәt, qavrama, yaddaş, motivasiya, stimullaşdırma;
hislәr, qavrama, yaddaş, toxunma hissi, hәrәkәt;
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482 Reklamın onun istehlakçısına psixoloji tәsiri mexanizmini hansı ardıcıllıqda tәqdim etmәk lazımdır?

•

informasiyanın vasitәlәrinin seçimi, reklamın hәdәflәrinin tәyini, yadda saxlama, hәrәkәt (tәsir);
diqqәtin cәlb edilmәsi, marağın saxlanılması, emosiyaların tәzahürü, inandırma, qәrarın qәbul olunması, satınalma
(hәrәkәt);
maraqlandırma, qavrama, tәsir, satınalma;
marağın tәzahürü, inandırma, qavrama, hәrәkәt;

483 Reklam elanının mahiyyәtini ifadә edәn, lakonik vә yüngül yadda qalan ifadә?

•

mәtn
sloqan
rәng
sәs

484 Reklam elanının şifahi hissәsi?

•

rәng
mәtn
rәng
sәs

485 Hәr hansı bir müәssisәnin fәaliyyәtinin son nәticәsi?

•

mәhsul
emblem
xidmәt
sloqan

486 Aşağıda sadalanlardan hansı әmtәә vә ya tәşkilatın tam vә yaxud qısadılmış adının orijinal şәkilidir?

•

sloqan
loqotip
emblem
marka

487 Aşağıda sadalanlardan hansı reklam mәtninin tәsirini güclәndirir?

•

şrift
sloqan
rәng
sәs

488 Aşağıda sadalanlardan hansı reklam informasiyasını daşıyır?

•

sloqan
sәs
şrift
rәng

489 Reklam elanının kompozisiyasında hansı element iştirak etmәyә bilәr?

•

soraq mәlumatları;
informasiya blokunu qabaqlayan başlanğıc;
informasiya bloku vә ya reklam mәtni;
reklam başlığı, hansı ki, sloqan, çağırış, aforizm vә s. kimi çıxış edә bilәr;

490 Reklamın mәqsәdindәn vә reklam olunan mәhsula marağın hәdәfindәn asılı olaraq diqqәt necә bölünür:

•

qәsdәn vә qәsdsiz;
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•

sәrbәst vә qeyrisәrbәst;
qәsdlә edilmiş vә bilmәdәn;
bilәrәkdәn vә bilmәyәrәkdәn;

491 Poçtla göndәrilmәlәr, telefonla marketinq vә müәssinin satış xidmәti әmәkdaşları tәrәfindәn
istehlakçılara birbaşa mәlumat vermәsi nәyi tәmin edir?

•

tәdqiqat işlәri;
birbaşa reklamı;
araşdırmaları;
dolayı reklamı;

492 Aşağıda sadalananlardan hansı reklamın kömәyi ilә hәll edilmәyәn biznesin tipik mәsәlәlәrinә aid deyil?

•

hamısı;
firma vә onun mәhsulları haqqında informasiyanın yayılmaması;
firmada әmәk haqqının işlәnilmәmiş sistemi;
düzgün olmayan әmtәә siyasәti vә assortimentin formalaşması;

493 Kommunikasiya modellәri deyәndә nә başa düşülür?

•

iqtisadi xarakteri daşıyırlar vә koordinasiya funksiyasını hәyata keçirirlәr;
sosial xarakteri daşıyırlar vә kütlәvi kommunikasiyaların obyektiv elementlәrini müәyyәn edirlәr;
sosialpsixoloji xarakteri daşıyırlar, kommunikasiya vә informasiya modellәrinin xüsusiyyәtlәrini birlәşdirirlәr;
psixoloji xarakteri daşıyırlar vә reklam informasiyasının emalının әsas mәrhәlәlәrini tәqdim edirlәr;

494 Aşağıda sadalanan modellәrdәn hansı motivasiya modellәrinә aiddir:

•

Lasuell modeli;
hemeostatistik motivasiya nәzәriyyәsi;
Mayers modeli;
VestiMakklin Modeli;

495 Aşağıda sadalanlardan hansı, reklamın nәzәri modellәrinә aiddir?

•

stimullaşdıran modellәr vә tәlim modellәri;
tәlimin vә sabitlәşmә modellәri;
sabitlәşmә modellәri vә motivasiya modellәri;
motivasiya modellәr vә tәlim modellәri;

496 Aşağıda sadalanan formalardan hansı marketinq kommunikasiya vasitәlәrinә aid deyil?

•

publik rileyşnz;
mediabaynq.
satışın stimullaşdırılması;
birbaşa marketinq;

497 Aşağıda qeyd olunan marketinq konsepsiyalarından hansının reklamda böyük rolu var?

•

satışın stimulaşdırılması konsepsiyası;
kommersiya sәylәrinin intensivlәşdirilmәsi konsepsiyası;
әmtәәnin tәkmillәşdirilmәsi konsepsiyası;
istehsalın tәkmillәşdirilmәsi konsepsiyası;

498 Kommunikasiya prosesindә hansı maneәlәr mövcuddur?

•

ikiqatlı;
pozitiv;
neqativ;
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xırıltılı;

499 Aşağıda sadalanan funksiyalardan hansı reklamın kommunikasiya modelinә aid deyildir?

•

dekodlaşdırma;
kontakt;
cavab reaksiyası;
kodlaşdırma;

500 Aşağıda sadalanan funksiyalardan hansılar kommunikasiyanın bir növündәn olan reklama xasdır?

•

sosial;
informativ;
iqtisadi;
iqtisadi;

501 Kommunikativ faza nә demәkdir?

•

qәbuledici (adresat) tәrәfindәn maksimal dәrәcәdә onun maraqlarına cavab verәn mәlumatı seçmәk
xatırlama, anlama vә yadda saxlama vә s. kimi keçmiş tәcrübәdәn asılı olan psixi proses;
kommunikasiya forması, hansında ki, reklamın konsepsiyasının hazırlanması baş verir.
kommunikasiya forması, hansında ki, dәyişiklik vә ya üstün tutmaların sabitlәşmәsi olur;

502 Azәrbaycanda rabitә vә informasiya texnologiyalarının inkişafı ilә bağlı dövlәt proqramının mәqsәdi ilә
bağlı aşağıdakılardan hansı әhәmiyyәt kәsb etmir:

•

Qlobal informasiya fәzasına inteqrasiyanın genışlәndirilmәsi
doğru cavab yoxdu.
Innovasiya siyasәtinin müәyyәnlәşdirilmәsi vә informasiya cәmiyyәtinin qurulmasını tәmin edәn fundamental vә
tәtbiqi elmi tәdqiqatarın aparılması
Rabitә vә informasiya texnologiyaları sahәsinin gәlәcәk inkişafı üçün islahatların aparılması vә vә effektiv
mexanizmin formalaşdırılması;

503 Saytın inkişafı üçün tәlәb olunan investisiyaların tapılmasında әsas çәtinlik kimlәrin üzәrinә düşür?

•

investorların
Proqramçıların
İqtisadçıların
Maliyyәçilәrin;

504 Әgәr reklam müraciәtlәri auditoriyada yaxşı zövqü tәrbiyә edirsә, reklamın hansı funksiyasını ifadә
edir?

•

maariflәndirici;
psixoloji;
sosial;
estetik;

505 Әgәr reklam ictimai istehsalın, kapital qoyuluşlarının hәcminin vә iş yerlәrinin sayının artmasına imkan
yaradırsa, reklamın hansı funksiyası reallizә olunur?

•

estetik;
iqtisadi.
sosial;
psixoloji;

506 İnformativ funksiya ibarәtdir:
firma vә onun tәrәfindәn buraxılan mәhsul haqqında istehlakçıların әtraflı mәlumatlandırılmasından;

•
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•

әmtәә, firma, onların parametrlәri vә xüsusiyyәtlәr haqqında biliklәrin formalaşmasının mövcudluğu haqqında
bәyanatın verilmәsindәn;
әmtәәnin mövcudluğu haqqında bәyanatın verilmәsindәn;
reklamın kömәyi ilә әmtәәnin xassәlәri, xüsusiyyәtlәri vә qiymәti haqqında istehlakçıların mәlumatlandırılması;

507 İstehlakçılara müәssisә, tәşkilat vә ya şirkәt haqqında, onun nә istehsal edә bilmәsi, hansı ideyaları
hәyata keçirә bilmәsi vә ya harada yerlәşdiyi haqqında mәlumatlar verilmәsi mәqsәdilә istifadә edilәn
reklamlar hansılardır?

•

rәqabәt;
mәlumatverici institutsional;
müdafiә;
xatırladıcı;

508 İstehsaltexniki tәyinatlı mәhsulların reklamlarında әsas diqqәt nәyә yetirilir?

•

istehlakçıların mәlumatlandırılmasına, onların mәhsulun istehlak xüsusiyyәtlәri, onlardan istifadә qaydaları,
haradan әldә edilmәsi haqqında informasiyanın verilmәsinә;
mәhsulun keyfiyyәtinin, istifadә xüsusiyyәtlәrinin, texnikiistismar parametrlәrinin izahına;
konkret mәhsula tәlabat yaradılmasına, onun satışının stimullaşdırılmasına vә satışın hәcminin artırılmasına;
reklamın emosional olmasına, onun istifadә şәraitinin izahına, istehlak xüsusiyyәtlәrinә;

509 İstehlak mәhsullarının reklamlarında әsas diqqәt nәyә yetiridir?

•

istehlakçıların mәlumatlandırılmasına, onların mәhsulun istehlak xüsusiyyәtlәri, onlardan istifadә qaydaları,
haradan әldә edilmәsi haqqında informasiyanın verilmәsinә;
reklamın emosional olmasına, onun istifadә şәraitinin izahına, istehlak xüsusiyyәtlәrinә;
mәhsulun keyfiyyәtinin, istifadә xüsusiyyәtlәrinin, texnikiistismar parametrlәrinin izahına;
konkret mәhsula tәlabat yaradılmasına, onun satışının stimullaşdırılmasına vә satışın hәcminin artırılmasına;

510 Konkret mәhsula tәlabat yaradılmasına, onun satışının stimullaşdırırlmasına vә bunun sayәsindә onun
satışının hәcminin artırılmasına yönәlәn reklamlar hansılardır?

•

xatırladıcı reklam;
mәhsul reklamı.
müdafiә reklamları;
rәqabәt reklamları;

511 Aşağıda sadalanan reklam növlәrindәn hansının әsas mәqsәdi cәmiyyәtlә qarşılıqlı tәsirdә olduğu
auditoriyada, özünә münasibәtdә, xoş tәsir bağışlamaqdan ibarәtdir?

•

ticarәt reklamı.
qeyrikommersiya reklamı;
ixtisaslaşdırılmış reklam;
kommersiya reklamı;

512 Aşağıda sadalanan reklam növlәrindәn hansı topdansatış vә pәrakәndәsatış ticarәt müәssisәlәrindә
reklam olunan mala maraq oyatmaq, onların topdan alışını stimullaşdırmaq mәqsәdi daşıyır?

•

«PablikRileyşnz » reklamı;
ticarәt reklamı
kommersiya reklamı;
qeyrikommersiya reklamı;

513 Aşağıda sadalanan reklamın ictimai hәyatda rollarından hansı cәmiyyәtin tәsirindәn ibarәtdir vә әhalinin
hәyat sәviyyәsinin artmasına yardır edir, bazar iqtisadiyyatının maddi, sosial, ekoloji vә mәdәni imkanlarını
populyarlaşdırır?

•

siyasi.
sosial;
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•

psixoloji;
maariflәndirici;

514 Aşağıda sadalanan reklamın ictimai hәyatda rollarından hansı seçicilәrin sәslәri uğrundakı mübarizәdә
onun rlounun bir vasitәsi kimi istifadә olunaraq artmasından ibarәtdir?

•

psixoloji;
siyasi.
maariflәndirici;
sosial;

515 Aşağıda sadalanan reklamın ictimai hәyatda rollarından hansı insanın psixoloji durumunun, onun әtraf
mühitin qiymәtlәndirilmә sisteminin, müxtәlif qıcıqlandırıcılara olan reaksiyasının xarakterinin
formalaşdırılmasında aktiv iştirak edir?

•

iqtisadi;
psixoloji;
maariflәndirici;
sosial;

516 Aşağıda sadalanan reklamın ictimai hәyatda rollarından hansı reklam tәlәbatını formalaşdırıraq vә satışı
stimullaşdıraraq, mәhsulun populyarlaşmağına, hәm tәlәbatın hәm dә nәticә olaraq әmtәә dövriyyәsinin
artmasına sәbәb olur?

•

psixoloji;
iqtisadi;
maariflәndirici;
sosial;

517 Hansı reklamın yelәşdirilmәsindәn vә yaradıcı yanaşma tәrәfindәn istifadәsinә görә qeyd edirlәr?

•

ATL и BTL;
BTL и LDM;
ATL и BTM;
ATL и CDL;

518 Hansı reklamı reklam müraciәtin yayılmasında istifadә olunan vasitәlәrdәn asılı olaraq qeyd edirlәr:

•

informativ, nәsihәtverici, xatırladıcı;
suvenir, tele vә radio reklam, küçә, tranzit, çap;
görmә, eşitmә, görmәiybilmә, görmәeşitmә.
sәrt vә yumşaq;

519 Düzgün olmayan cavabı qeyd edin: Reklamın iqtisadi rolu onunla realizә olunur ki:

•

tәlәbin artımına vә әmtәәnin populyarlaşmasına sәbәb olur;
insan fәaliyyәtinin müxtәlif sferalarından olan biliklәrinin yayılmasına sәbәb olur;
rәqabәti dәstәklәyir, satış bazarlarını genişlәndirir;
işçi yerlәrinin sayının vә kapitalqoyuluşlarının hәcminin artmasına sәbәb olur;

520 Reklamın seçmә funksiyası ibarәtdir:

•

reklam vasitәlәrinin әn effektiv formalarını reklamverәn tәrәfindәn seçilmәsi;
istehlakçının әmtәә vә xidmәtlәrin azad seçimi vә seçmә qabiliyyәtinin tәminatından;
reklamverәn tәrәfindәn yalnız o malların seçilmәsi, hansıların ki, reklama ehtiyacı var;
"әlәk vasitәsilә" hüquqi vә etik tәnzimlәnmәdәn keçmiş mәlumatların istehlakçılara verilmәsindәn;

521 Mәhsul reklamının hansı növlәri mövcuddur?
67/89

21.12.2016

•

mәlumatverici, müxtәlif vә qarişıq;
mәlumatverici, nәsihәtverici vә xatırladıcı;
müasir, birbaşa vә intensiv;
birbaşa, dolayı vә yeni;

522 Aşağıdakılardan hansı institusional reklamına aiddir:

•

strateji;
müdafiә reklamları;
korporativ;
istehsalteхniki tәyinatlı mәhsulların reklamları;

523 Aşağıdakılardan hansı mәhsul reklamlarına aiddir?

•

strateji;
İstehsalteхniki tәyinatlı mәhsulların reklamları;
korporativ;
institusional;

524 Reklam edilәn obyektin xarakterinә görә reklamlar hansılardır?

•

xarici vә yerli;
mәhsul vә institutsional;
ümummilli vә beynәlxalq;
qlobal vә lokal;

525 Aşağıda qeyd olunan reklamın iqtisadi mәqsәdlәrindәn hansı düzgündür?

•

istehlakçıların yeni mәhsul, yeni marka vә ya yeni müәssisә ilә tanışlığı;
istehlakçıların mәlumatlandırılması;
yeni mәhsul vә ya xidmәtin bazara çıxarılma vaxtının azadılması;
mәhsulun populyarlıq sәviyyәsinin artırılması;

526 Fәrdi şәxslәr tәrәfindәn istifadә olunan әn geniş yayılmış reklamlar hansılardır?

•

transparantlar;
sәtri vә ya rubrikalı;
banerlәr;
prizmavijn;

527 Reklamın әsas әlamәtlәrini göstәrin:

•

tәkyönәldilmә, şәxsi müraciәt, pullu;
pullu, tәkyönәldilmә, qeyrişәxsi müraciәt;
pulu, qeyrişәxsi müraciәt, kütlәvi informasiya vasitәlәri ilә kontakt;
pullu, bir sıra obyektlәrә yönәlmә, müraciәtin şәxsi xasiyyәti,

528 İctimaiyyәtin hәyatında reklam hansı rolu oynayır?

•

iqtisadi, sosial, maariflәndirici, estetik, siyasi;
iqtisadi, sosial, maariflәndirici, psixoloji, estetik, siyasi
iqtisadi, sosial, maariflәndirici, psixoloji, fiziki;
iqtisadi, sosial, maariflәndirici, etik, mәnәvi;

529 Hansı reklam onun tәsiretmә xarakterinә görә seçilir?

•

yumşaq vә bәrk;
sәrt vә yumşaq;
yumşaq vә parlaq;
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sәrt vә hamar;

530 Hansı reklam onun tәsiretmә üsuluna görә seçilir?

•

әmtәә reklamı, prestij reklamı, reklam ideyası, şәxsiyyәt reklamı, әrazi reklamı;
görmә, eşitmә, görmәiybilmә, görmәeşitmә
lokal, reqional, ümummilli, beynәlxalq, qlobal;
biznesreklam, istehlak malları reklamı;

531 Hansı reklam mәqsәd vә vәzifәlәrdәn asılı olaraq qeyd olunur?

•

informativ, xatırladıcı, kütlәvi;
informativ, nәsihәtverici, xatırladıcı;
prestij, informativ, nәsihәtverici;
stimullaşdırıcı, informativ, xatırladıcı;

532 Auditoriyaya yönlәndirilmәsindәn asılı olaraq hansı reklamı qeyd edirlәr?

•

hamısı;
biznesreklam, istehlak mallarının reklamı;
biznesreklam, istehlak mallarının reklamı, sosial reklam;
lokal, qlobal, ümummilli, kütlәvi;

533 Reklam onun tәşәbbüskarının tipinә görә necә seçilir:

•

istehsalçılar adından, hökumәt adından, fәrdi şәxslәr adından, sosial vә siyasi reklam;
sosial reklam, siyasi reklam, qlobal reklam, imic reklamı;
istehsalçılar adından, hökumәt adından, sahibkarlar adından, qlobal reklam;
istehsalçılar adından, hökumәt adından, sosial reklam;

534 Aşağıda sadalanan mәqsәdlәrdәn hansı reklamın kommunikativ mәqsәdlәrinә aiddir?

•

mәhsulun sәviyyәsinin tanıdılmasının artırılması;
reklam olunan әmtәәnin әldә olunmasına alıcını inandırmaq;
istehlakçının yeni mәhsul, yeni marka vә ya yeni müәsisә ilә tanış edilmәsi;
mәhsulun istehlakı zanamı vәrdişlәrә olunan tәsir.

535 Hansı әmtәәlәrin reklamı qadağandır?

•

düzgün cavab yoxdur
mәcburi sertifikasiya edilmәli olan, lakin uyğunluq sertifikatı olmayan әmtәәlәrin;
reklam vәtәndaşları zorakılığa, tәcavüzә çağırmamalı, çaşqınlıq yaratmasına icazә verilir
uyğunluq sertifikatı olan әmtәәlәrin reklamı;

536 Reklam hansı halda qeyri etik sayılar?

•

hamısı;
milli vә ümumbәşәri mәdәni irs olan incәsәnәt obyektlәrini, Azәrbaycan Respublikasının vә başqa dövlәtlәrin
milli valyutalarını, dini rәmzlәri, hәr hansı fiziki vә ya hüquqi şәxsi, fәaliyyәti, peşәni vә ya әmtәәni gözdәn
saldıqda;
radio, tele, audio, kino, nәşr vә digәr mәhsullarda istifadә olunan vә başqa üsullarla yayılan, istehlakçının şüuruna
özünün dәrk etmәdiyi tәsir edәn reklam gizli reklam sayılır;
reklam olunan әmtәәdәn istifadә etmәyәn hüquqi vә fiziki şәxslәri gözdәn saldıqda;

537 Reklam hansı halda gizli reklam sayılar?

•

milli vә ümumbәşәri mәdәni irs olan incәsәnәt obyektlәrini, Azәrbaycan Respublikasının vә başqa dövlәtlәrin
milli valyutalarını, dini rәmzlәri, hәr hansı fiziki vә ya hüquqi şәxsi, fәaliyyәti, peşәni vә ya әmtәәni gözdәn
saldıqda;
radio, tele, audio, kino, nәşr vә digәr mәhsullarda istifadә olunan vә başqa üsullarla yayılan, istehlakçının şüuruna
özünün dәrk etmәdiyi tәsir edәn reklam gizli reklam sayılır;
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әmtәәnin bazarda mövcudluğu, onun göstәrilәn hәcmdә, vaxtda vә yerdә әldә edilmәsi imkanları;
reklam olunan әmtәәdәn istifadә etmәyәn hüquqi vә fiziki şәxslәri gözdәn saldıqda;

538 Hansı qeyri dәqiq reklamdır?

•

ümumi qәbul edilmiş humanizm vә әxlaq normalarına zidd olan tәhqiramiz sözlәr, müqayisәlәr vә obrazlar
işlәdildikdә;
әmtәәnin bazarda mövcudluğu, onun göstәrilәn hәcmdә, vaxtda vә yerdә әldә edilmәsi imkanları;
hamısı;
reklam olunan әmtәәdәn istifadә etmәyәn hüquqi vә fiziki şәxslәri gözdәn saldıqda;

539 Reklam hansı halda haqsız sayılar?

•

düzgün cavab yoxdur.
reklam olunan әmtәә haqqında, başqa reklamlarda istifadә olunmuş ümumi layihәni, mәtni, reklam formullarını,
musiqi vә ya sәs effektlәrini imitasiya vә köçürmәklә istifadә edilmәsi;
radio, tele, audio, kino, nәşr vә digәr mәhsullarda istifadә olunan vә başqa üsullarla yayılan, istehlakçının şüuruna
özünün dәrk etmәdiyi tәsir edәn reklam;
әmtәәnin bazarda mövcudluğu, onun göstәrilәn hәcmdә, vaxtda vә yerdә әldә edilmәsi imkanları;

540 Yolverilmәz reklam nәdir?

•

reklamın istehsalı, yerlәşdirilmәsi vә yayılması üçün reklam informasiyasının mәnbәyi olan fiziki vә ya hüquqi
şәxsdir;
mülkiyyәt formasından asılı olmayaraq, reklamın istehlakçıya bilavasitә çatdırılması üçün istifadә olunan
istәnilәn vasitәdir;
әmlakdan, o cümlәdәn kütlәvi informasiya vasitәlәrindәn, istifadә vә ya onun istifadәyә verilmәsi yolu ilә vә digәr
üsullarla reklamı yerlәşdirәn fiziki vә ya hüquqi şәxsdir;
mülkiyyәt formasından asılı olmayaraq, reklamın istehlakçıya bilavasitә çatdırılması üçün istifadә olunan
istәnilәn vasitәdir;

541 Nәzarәt prosesinә hansı elementlәr daxildir?

•

yaranmış vәziyyәtin analizi;
ola bilecek eksiklәr üçün düzәlişlәrin edilmәsi;
yarana bilecek veziyyetin analizi;
nail olunmuş mәqsәdlәrin tәkrarlanması;

542 Reklam fәaliyyәtinin nәzarәtinin spesifik hәdәflәrinә aiddir:

•

hamısı;
reklamın mәzmunu vә formasının dövlәt tәnzimlәmәsi tәlәblәrinә vә cәmiyyәtin mәnәvietik normalarına
uyğunlaşdırılmasının tәminatı;
reklamın yarada bilәcәk tәsirlәrә hazırlanmaq;
reklam zәrәrinin tәyin edilmәsi;

543 Rekalmverәn firmalar öz reklam xidmәtlәrini hansı tәşkilati funksiyaların kömәkliyi ilә yerinә yetirmәyi
tәmin etmәlidirlәr

•

KİVlә daimi әlaqә saxlamalıdırlar;
Firmanın reklam fәaliyyәtinin planlaşdırılması;
Maliyyә ayırmalarına xüsusi diqqәt ayırmalıdırlar;
Partnyor seçimindә uzaqgörәn olmalıdırlar;

544 Hәr bir rекlаmvеrәn müqаvilә şәrtlәrini icrа еdәrкәn riayәt etmәli olduğu qаydаlаrа aid deyil:

•

öz öhdәliкlәrini dәqiq, vахtlıvахtındа yеrinә yеtirmәк;
iş birliyi zаmаnı rекlаm аgеntliyinә bir pаrtnyоr кimi yаnаşmаq;
qәrаrlаrı хәbәrvеrmәdәn dәyişmәmәк;
düzgün cavab yoxdur.
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545 Firmanın reklam xidmәtlәrinin tәşkilati strukturu hansı faktorlardan asılı ola bilәr?

•

yararlılığı, işçilәr arasında әmәk bölgüsünün aparılması;
hamısı;
bazar seqmentinin spesifik sәrhәdlәri vә istehsal olunmuş mәhsulun xarakteristikası;
firmanın hәcmi, ehtiyatların yararlılığı, işçilәr arasında әmәk bölgüsünün aparılması;

546 Yaradıcı şöbәnin vәzifәsi nәdәn ibarәtdir?

•

düzgün cavab yoxdur.
reklam müraciәtinin ideyasının әn mühümünü vә onun realizasiyasının daha düzgün vasitәsini tapıb hәyata
keçirirlәr;
agentliyin bütün әmәliyyatlarının daha effektli aparılmasını tәmin edir;
reklam daşıyıcılarının hazırlanması, bәzi hallarda istehsalın digәr yarıbölmәlәri – tipoqrafiya, reklam şitlәrinin
hazırlanması emalatxanasını birlәşdirәrәk öz işlәrini yerinә yetirir;

547 Firmanın reklam xidmәtlәrinin tәşkilati strukturu hansı faktorlardan asılı ola bilәr?

•

hamısı;
firmanın hәcmi, ehtiyatların yararlılığı, işçilәr arasında әmәk bölgüsünün aparılması;
işçilәrә qarşı nәzarәt sisteminin mürәkkәbliyindәn;
firmanın yerlәşdiyi әrazidәn;

548 Bazarda reklam istehsalçısı vә reklam yayıcısı qismindә aşağıda verilәnlәrdәn hansı çıxış edir?

•

reklam verәnlәr;
reklam agentliyi;
reklam istehsalçısı;
reklam yayıcısı;

549 Pressada reklam hansı reklamlardır?

•

saytlarda gördüyümüz bannerlәrin vә vebsaytların hazırlanması, axtarış sistemlәrindә optimizasiya, Facebook vә
başqa sosial şәbәkәlәrdә oyunlar hazırlamaq;
qәzetlәrdә vә jurnallarda reklamın yerlәşdirilmәsi;
kanallarda әn reytinqli verilişlәrdә reklamı yerlәşdirmәk üçün mediaplan hazırlanması;
yol qırağında,binaların üzәrindә gördüyümüz reklam;

550 Reklam agentliklәrinin әsasәn göstәrdiyi xidmәtlәrә aiddir:

•

pressada reklam yerlәşdirilmәsi;
hamısı;
TVplanlaşdırma vә TVbuying;
küçә reklamları;

551 Qlobal reklam

•

İctimai dәyәrlәrin tәqdimatı üçün istiqamәtlәnmiş reklam
Bir mәhsulun çoxlu ölkәdә satışına yönәlәn reklamdır
Mәhsulun uzun bir dövr әrzindә ( bir ildәn çox müddәtә ) , reklam üçün nәzәrdә tutulan reklam
Mәhsulun uzun bir dövr әrzindә ( bir ildәn çox müddәtә ) nәzәrdә tutulan reklam

552 Nәqliyyat reklami ?

•

Nәqliyyat müfәttişliyi haqqında
Nәqliyyatın üzәrindә vurulan hәr hansı mәlumat haqqında reklamlar
Nәqliyyatın aid olduğu nazirlik haqqında
Nәqliyyatin gücü vә tutumu haqqında

553 Mağazaya vurulan ad asilqanlarinin әsas funksiyasi ?
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•

Ticarәt yerinin göstәricisi
Maqaza sahibi haqqında mәlumat
Maqazanın tәrtibatını vermәk
Tәklif olunan mala diqqәti cәlb etmәk

554 Qoyulduğu gündәn bir ay sonra әhalinin reklamı görmәsi faizi?

•

50
78
92
89

555 Mәqsәdli potensial alıcıların dәqiq tәsvir olunmasi ?

•

Reklam çarxının yığılmasında
Reklamın verilmәsindә
reklam vasitәlәrindәn istifadәnin planlaşdırılmasında
Reklam gәlirlәrinin hesablanmasında

556 Aşağıda sadalanan tәriflәrdәn hansı sәhvdir?

•

reklam vәsait dövriyyәsini tezlәşdirir;
reklam tәklif olunan әmtәәyә olan tәlәbi stimullaşdırır;
reklam potensial istehlakçılarda әmtәәyә olan tәlәbi yaradır;
reklam rәqabәtin kәskinliyini azaldır.

557 Aşağıda sadalananlardan hansılar nәsihәtverici reklamın әsas mәsәlәsinә aiddirlәr?

•

reklam olunan әmtәәnin әldә olunmasına alıcını inandırmaq;
istehlakçını dәrhal hәrәkәt etmәsinә tәhrik etmәk;
әmtәә barәdә informasiyanın istehlakçıların hafizәsindә qorunub saxlanılması;
yeni әmtәә barәdә biliklәrin vә mәlumatların formalaşdırılması;

558 Әmtәәnin hәyat dövrünün bazara çıxarılma mәrhәlәsindә hansı reklamdan istifadә olunmalıdır?

•

prestij reklamı;
stimullaşdırıcı reklam;
xatırladıcı reklam;
mәlumatlandırıcı reklam;

559 Mәhdud mәsuliyyәtli müәssisә hansıdır?

•

sahibkarlığın әsas formalarından olub müştәrәk müәssisәlәrdir.
nizamnamә fondu tәsis müqavilәlәri ilә müәyyәn edilәn hәcmdә paylara bölünәn müәssisәlәrdir.
nizamnamә fondu tәsis müqavilәsi ilә müәyyәn edilәn hәcmdә paylara bölünmәyәn müәssisәlәrdir
sadә vә köçürmә veksellerin tәtbiqi ilә yaradılan müәssisәlәrdir.

560 Şәrikli (tam ortaqlı) müәssisәnin çatışmayan cәhәtlәri onun hansı formasında aradan qaldırılır?

•

payçı vә şәrikli (komaudit ortaqlıqları) müәssisә
maliyyә sәnaye qruplarında
sәhmdar cәmiyyәtlәrdә
payçı vә tam ortaqlı müәssisәlәrdә

561 Şәrikli (tam ortaqlı) müәssisә hansıdır?

•

dövlәt әmlakını idarә etmәyә vәkil edilәn dövlәt orqanları tәrәfindәn yaradılır.
vәtәndaşın mülkiyyәtindә vә ya onun ailә üzvlәrinin ümumi pay mülkiyyәtindә olan müәssisәdir.
әn azı iki fiziki vә hüquqi şәxs tәrәfindәn müqavilә әsasında tәsis edilir ki, onlar müәssisәnin öhdәliklәri üçün
bütün әmlakları ilә mәsuliyyәt daşıyırlar.
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müәssisә azı bir şәrikli vә bir payçı tәrәfindәn tәsis edilir.

562 Fәrdi müәssisә nәdir?

•

sahibkarlıq fәaliyyәtinin әn klassik formalarından biri olub, bir şәxsin mülkiyyәti әsasında tәşkil olunur.
bir neçә şәxsin mülkiyyәti altında tәşkil olunan ailә müәssisәdir.
bir şәxsin mülkiyyәti altında tәşkil olunan ailә müәssisәdir.
sahibkarlıq fәaliyyәtinin sadә forması olaraq bir neçә şәxsin fәrdi mülkiyyәti әsasında yaradılır.

563 Müәssisәnin tәrkibinә daxil olan struktur bölmәlәrinin vәhdәtlik formasına aid deyil.

•

iqtisadi vәhdәtlilik
mәdәni vәhdәtlilik
istehsaltexniki vәhdәtlilik
tәşkilati vәhdәtlilik

564 İstehsal müәssisәlәrinin birlәşmә formalarına görә firmaların növlәrinә aid deyil.

•

müxtәlif sahәlәrin müәssisәlәrini birlәşdirәn firmalar
eyni mәhsul istehsalı ilә mәşğul olan vasitәçi firmalar
mәhsulunun iqtisadi tәyinatı eyni olan müәssisәlәrin birlәşmәsi.
tәkrar istehsalın müxtәlif mәrhәlәlәrinә aid müәssisәlәrin birliyi

565 Firmanın müәssisәdәn fәrqi nәdir?

•

firma özündә müxtәlif profilli bir neçә müәssisәni birlәşdirmәklә yalnız istehsalla mәşğul olan subyektlәrdir
firma özündә eyni vә müxtәlif profilli bir neçә müәssisәni birlәşdirmәklә istehsal vә kommersiya fәaliyyәti
göstәrәn iqtisadi subyektdir.
firma özündә eyni vә müxtәlif profilli bir neçә müәssisәni birlәşdirmәklә fәaliyyәti ilә mәşğul olan iqtisadi
subyektdir
firma özündә eyni vә müxtәlif profilli bir neçә müәssisәni birlәşdirmәklә yalnız istehsalla mәşğul olan
subyektlәrdir.

566 Kommersiya müәssisәlәrindә planlaşdırmanın metodları hansılardır?

•

tәdqiqat, balans. tәbliğat, riyaziiqtisadi
Balans, texnikiriyazi, iqtisadistatistik, iqtisadiriyazi, iqtisadi tәhlil
Texniki, riyazi, statistik, faktik
Strateji, texnikiiqtisadi, iqtisadihesablamalar, taktiki

567 kommersiya müәssisәlәrindә idarәetmәnin mahiyyәti nәdir?

•

idarәedәn sistemin idarә olunan sistemә şuurlu tәsiri
idarәetmә metodları sisteminin işlәnmәsi
idarәetmә normasının maliyyәlәşmәsi
idarәetmәnin effektivliyinin yüksәlmәsi

568 Kommersiya fәaliyyәtinin idarә edilmәsinin tәşkili elementlәrindәn deyil:

•

ayrıayrı hәlqәlәrdә funksiyaların növlәri
aydın formalaşdırımış mәqsәdin olması
kommersiya fәaliyyәtinә görә cavabdehliklәrin bölüşdürülmәsi
informasiyanın ötürülmәsi sistemminin yaradılması

569 Kommersiya xidmәtnin tәşkilati strukturlarının qurulmasının әsas prinsiplәrindәn deyil:

•

qarşılıqlı razılaşma prinsipi
azhәlqәlilik
aydın mәqsәdi olması
fәaliyyәtin әlaqәlәndirilmәsi
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570 İdarәetmә metodları nәdir?

•

Bu idarәetmә qanunudur
Bu idarәetmәyә yanaşma metodudur
Bu idarәetmә qanunauyğunluğudur
İdarәetmә fәaliyyәtinin hәyata keçirilәmsi üsuludur

571 Birbaşa poçt reklamı vasitәsi

•

musiqi ilә müşayәt olunan reklamlar
poçtla xüsusi hazırlanmış reklam mәlumat mәktubların göndәrilmәsi
dirәklәrә vurulan elanlar
radioda oxunan reklamelanları

572 Radio reklam çatışmazlıqları.

•

ucuzluq
tәsirin azalması
bahalıq.
cәlbedicilik

573 Radioreklamın üstünlüklәri

•

cәlbedicilik
ucuzluq
ürәkdәn söhbәt
alıcılara tәsir

574 Reklamın televiziya vasitәsilә verilmasinin üstünlüyü:

•

onun operativliyi;
istehlakci auditoriyasının genişliyi;
reklamın verilmәsi imkanlarının yüksәk olması;
reklamın qiymәtinin (haqqnın) ucuz olması:

575 Reklam müraciәtini hazırlayan surәt necә adlanır?

•

Icraci
Kommunikator
Aktyor
Kommunikan

576 Televiziya proqramının aparıcısı necә adlanır?

•

Aktyor
Kopirayter
Moderator
Operator

577 КİV in (kütlәvi informasiya vasitәlәri) asas funksiyaları:

•

planlaşdırma vә secim
tәdqiqat, satış
informasiya. proqnoz
mәtnlәrin tәrtibi

578 teleelan reklam vasitәlәri vә onun mahiyyәti

•

Diktor tәrәfindәn oxunmaqla mәlumatın yayılması
Bayraqabağı oxunan tәbriklәr
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Verilişin arasında qedәn reklamlar
Dirәklәrә vurulan elanlar

579 Radiojurnal reklam vasitәsi

•

Kinoteatrlarda verilәn jurnallar
Mәlumat reklam xarakterli radio verlişlәrin ötürülmәsi
Musiqi ilә müşayәt olunan reklam mәlumatlar
Televiziya vasitәsilә nümaiş olunan telediyircәklәr

580 Tele elanlar reklam vasitәsi

•

Diktor tәrәfindәn nümayiş olunan vә oxunan mәlumatların yayılması
Verilişlәrin arasında gedәn reklamlar
Bayramqabağı oxunan elan vә tәbriklәr
Dirәklәrә vurulan elanlar

581 Reklamın vasitәlәrindәn biri

•

Mәlumatlandırmaq
Malların sliatışının tәşki
Yeni malın yaranması
Bazarın hazırlanması

582 Vitrinanın guruluşu nәyi xatırladır ?

•

Qutunu
Redalı
Otağı
Torbanı

583 Cib cәdvәl tәqvim çap reklamı

•

Mal qrupu vә xidmәtin reklamı
Tәqvimlә yanaşı şifarişçinin simvolik sәhәtlәri
Xüsusi fotoşәkillәr
Malın keyfiyyәt nişanları

584 Reklamın vasitәsi

•

İstehsalçıların mәlumatlandırılması
Malın keyfiyyәtinә zәmanәt vermәk
İqtisadi imkanları müәyyәn etmәk
İstehsalla ticarәti әlaqәlәndirmәk

585 Kompüterlәşdirilmiş reklam vasitәsilә mәlumatların verilmәsi

•

Telediyircәklәr
Radio jurnal
Kompüterlәşdirilmiş mәlumatların verilmәsi
KİV dә nәşr olunan elanlar

586 Video ekspress informasiya reklamı

•

Bayramqabağı tәbrikedici görüş kartoçkaları
Lazım olan mәlumatları videosüjestlәrә köçürüb operativ şәkildә göstәrmәk
Kinoteatrlarda gedәn jurnal süjetlәr
KİV dә verilәn reklamlar l

587 Prokat reklam nәşri
75/89

21.12.2016

•

Bayramqabağı endirim reklamları
Mağaza reklamları
Reklam olunan mәhsul haqda әtraflı mәlumat verilir
Qәzetlәrdә reklam xarakteri mәqalәlәr

588 Topdan әrzaq bazarı nәdir?

•

topdan vә pәrakәndә ticarәt müәssisәlәri vә fәrdi ticarәtçilәr tәrәfindәn rәqabәt qabiliyyәtli kәnd tәsәrrüfatı
xammalının vә әrzaq mәhsullarının alqısatqı yeridir
Tez xarab olan mallarıın pәrakәndә tijarәt müәssisәlәrinә paylayan müәssisә
Uzunmüddәt әhalini әrzaq malları ilә tәmin edәn fәrdi müәssisә
İl boyu әhalini mallarla tәmin edәn müәssisә

589 informasiya xarakterli reklamlardan an cox mәhsulun hayat dövranının hansı mәrhәlәsindә istifada
edilir:

•

stabillik (yetkinlik)mәrhәlәsinda
böhran mәrhәlәsinda
dilçәliş mәrhәlәsinda
bazara çıxarma mәrhәlәsindә

590 Ilk reklam agentliyinin yaranması:

•

1835 ci ildә Londonda
1900 cu ildә Filadelfiyada
1841 ci ildә ABŞda Volm Palmer yaradıldıi
1810 cu ildә Fransada

591 Reklam agentliklәrinin tәşkilatı quruluşu

•

3 söbә: әlaqә, sifariş, istehsal sobaları
5 şöbә: yaradıcı,sifarışlәrin yerinә yetirilmәsi, marketinq, maliyyәtәsәrrüfat
2 söbә: marketinq, menecer
6 şöbә: mühasibat, bәdiitәrtibat, emalatxana, rәssamlıq, dizayner, inzibati xidmәt

592 Reklam agentliklәrinin funksiyaları: —

•

strateji mәqsәdlәr daşımaq.gәlir mәnbәyi axtarmaq
hesablaşma, vasaitin әldә edilmasi
vasitәcilik etmәk. imici qorumaq
tәdqiqat, planlaşdırma. bәdii işlәr efir reklamının istehsalı, koordinasiya reklam proqramının idarә edilmasi vә s.

593 Reklam agentliklәrinin ixtisaslaşması

•

Bazar sövdәlәşmәlәri üzrә
Mal istehsalı üzrә
Әmtәәpul münasibәtlәri üzrә
Reqional (mәhәllәlәr)üzrә

594 Reklam agentlielәri üçün komisson haqqı(mükafatı)

•

.15
.6
.3
.5

595 Reklaminformasiya agetliyinin quruluşunda әhәmiyyәtli sahә –
istehsalının genişlәndirilmәsi
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•

Malın tәbliq olunması
Satış bazarı
Yaradıcı şöbә

596 Reklam agentliyinin mühasibalıq şöbәsinin fәaliyyәti

•

Mәdәnikütlәvi informasiyanın tәbliği
Agentliyinin maliyyә vәziyyәtinә nәzarәt
Maariflәndirmә işinin tәşkili
Mal satışının tәşkili

597 Reklam agentliyindә sifarişçilәrlә әlaqә yaradan

•

Kontaktor
İqtisalçı
Mühasib
Kassir

598 Reklam agentliklәrinin sifarişcilәrlә әlaqә şöbәsi

•

Maliyyәkredit münasibәtlәrinә müdaxilә
Mәdәnimaarif işinin tәşkili
Sifarişçilәrlә iş aparılması
İstehsal münasibәtlәrinә nәzarәt

599 Reklamın әsas psixoloji elementlәri hansılardır

•

inadkarlıq,mәlumatlılıq,inandırma
aktuallıq, bilik,
Qәbul etme,mәlumatlandırma,başa düşmә,inandırma yadda
mәlumatlılıq,cәlbedicilik konkret

600 AIDA formulunun açılışı belәdir

•

nәticә,diqqәt,inandırma,
Anlamaq,assimlyasiya,inandırma,nәticә
diqqәt,inandırma,qәbul etmә,hәrәkәt
diqqәt,maraq,qәrar,hәrәkәt.

601 Firmanın loqotipi nәdir?

•

Bәdii qrafik yanaşma
Mal nişanının qrafik tәsviri
Firmanı göstәrәn qrafik tәsvir
Qrafik tәsvir,simvol, reklam şüarı

602 Marketinq strategiyası әsasında istehlakçıların bütün siniflәri üçün eynicinsli malların reklamı

•

Konsentrasiya olunmuş
Bәrabәr, ixtisaslaşmış
Diferensasiya olunmamış
Diferensasiya olunmuş

603 Reklam kompaniyası coğrafi әrazi әlamәt üzrә bölünür

•

Yerli,kombinә olunmuş,beynәlxalq üzrә
Seqmetlәşmiş, kombinә olunmuş, beynәlxalq,regional üzrә
Bәrabәr, ixtisaslaşmış, regional, kütlәvi üzrә
Yerli, regional, milli, beynelxalq üzrә
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604 Reklam kompaniyasının keçirilmәsinin praktiki hәllinin mәrhәlәsinә aiddir

•

Kommersiya xәrclәrinin ödәmәsi
Senarinin hazırlanması, mәtinin nәşrin, reklam mәlumatlarının tirajı
Kommersiya xәrclәrinin ödәmәsi,hesablaşmaların aparılması
Xәrc smetasının tәrtibi ; KİV – in seçimi reklam kompaniyasının müddәtinin müәyyәnlәşmәsi, reklam
kompaniyasının planının tәrtib

605 Әmtәәnin bazara daxil olma mәrhәlәsindә hansı reklamdan istifadә edirlәr?

•

Xәbәrdaredici
Mәslәhәtverici
Nәsihәtverici
Mәlumatverici

606 Respublikamızda reklamın rolu

•

Әmәk mәhsuldarlığının artırılması
Standartlaşmanın genişlәnmәsi
Malın keyfiyyәtinin artırması
Sahibkarlığın vә biznesin genişlәndirilmәsi

607 Respublikamızda reklam tәdbirlәrinin hәyata keçirilmәsi üçün yaradılıb

•

Reklamşirkәtlәri
Reklam komitәsi
Reklam deportamenti
Reklam nazirliyi

608 Vitrinanın tәrtib olunması tezliyi şәrtlәrindәn biri

•

Mağazada rәflәrin sәliqәliliyi
Vitrina tәrtib edilәn zaman onun әhәmiyyәtinin nәzәrә alınması
Vitrinanın işıqlı olması
Vitrinanın bәr bәzәkli olması

609 Mağaza vitrinlәrinin kömәyi

•

Satışda olan mala qarşı münasibәt
Reklam olunan malın keyfiyyәti
İstehlakçıya bu vә ya digәr malın olunmasında
Malın çeşidinin sayı

610 Yüksәk ixtisaslaşmış mağazaların vitrinası kimlәr tәrәfindәn tәrtib edilir?

•

Kinorejissorlar
Mağazanın müdiri
Publisistlәr
Rәssam dekaratorlar

611 Reklam kompaniyası nәdәn başlayır?

•

Strateji planlaşmadan
Mәqsәdin müәyyәnlәşmәsindәn
Tәdqiqatdan.
Kommersiyanının planlaşmasından

612 Reklam kompaniyası anlayışı nә ifadә edir ?

•

Professional formada reklam fәaliyyәti ilә mәşğul olan firma
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•

Marketinq proqramı ilә uyğun hazırlanan kompleksi reklam tәdbirlәri
Reklam tәdbirlәrinin keçirilmәsi vә reklam materiallarının hazırlanması prosesi hansısa bazar seqmentinә vahid
mәqsәdlә birlәşmiş vә istiqamәtlәri
Reklam tәdbirlәrinin keçirilmәsi prosesi hansısa bazar seqmentinә vahid mәqsәdlә birlәşmiş vә istiqamәtlәri

613 Çox böyük olmayan mağazalarda vitrinanın kim tәrәfindәn tәrtib olunur?

•

Mağaza müdirlәri
Kinorejissorlar
İstehsalçılar
Xüsusi kurslar keçmiş satıcılar

614 Reklamın mal tәdavülü prosesindә rolu

•

Әmtәә mübadilәsinin genişlәndirilmәsi
İstehsalın sürәtlәndirilmәsi
Bazar iştirakçılarına göstәrilәn xidmәt mәdәniyyәtin yüksәldilmәsi
Mal istehsalının genişlәndirilmәsi vә tәkmillәşdirilmәsi

615 Reklamın әn sәmәrәli vasitәsi

•

Dövri mәtbuat
Sabit qiymәtlәr
Malın keyfiyyәti
Bazar satıcıları

616 Dәqiq mal qrupunu,mәhsulu vә ya xidmәti

•

V.V.Mayakovski
T. Rast
B.Rındin
A.M.Rodrenko

617 Reklam –kataloq nәşri nәyi reklam edir?

•

Muzey eksponatları sәrqisini
Dәqiq mal qrupunu,mәhsulu vә ya xidmәti
Sarayda verilәn müğәnnilәrin konsertini
Bazarlarda satılacaq malları

618 Bazar iqtisadiyyatı şәraitindә reklamın әsas cәhәti:

•

Sabitlik
Durğunluq
Doğruluq
Fәallıq

619 Reklam vasitәlәrinin effektivliyinin müәyyәn edilmәsi metodlarından biri

•

Qәzetlәrdә tәbliğat
Televiziya vasitәsilә baxış
Tәcrübә metodu
istehsalın genişlәndirilmәsi

620 Reklam vasitәsinә sifariş verәnin funksiyası

•

Mağazanın tәşkil olunması
istehlakçının tәlәbatının ödәnilmәsi
Reklam obyektinin müәyyәn edilmәsi
Satış xidmәtinin keyfiyyәti
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621 Reklam biznesinin әlaqәdar ünsürlәri:

•

vasitәçilәr,markerlәr
istehsalcilar, istehlakcilar
reklam kampaniyaları, reklam agentliklәri, kütlәvi informasiya vasitәlәri, tadarükcülәr
marketoloqlar. menecerlәr

622 Müasir dövrdә hansı tәdbir reklamı aktivlәşdirә bilәr?

•

Әmәk mәhsuldarlığın artırılması
İstehsal prosesinin genişlәndirilmәsi vә tәkmllәşdirilmәsi
Bugün vә perspektivdә reklam edilmәsi tәlәb olunan malları aşkar etmәk
Mәhsul istehsalının artırılması

623 XIX әsrin ortalarından Azәrbaycanda reklamın inkişafına nә tәsir göstәrmişdir?

•

Reklamaya sәrf edilәn vәsaitin planlaşdırılması
Pulkredit siyasәti
satış siyasәti
Kütlәvi informasiya vasitәsinә baxış

624 Biznesin fәaliyyәtindә reklamın rolu, tәsiri

•

Tәlәbatın artırılmasına
Yüksәk gәlir әldә etmәyә imkan verir
İstehsalın artırılmasına
Biznesin fәaliyyәtindә reklamın rolu, tәsiri

625 Reklamın müәssisә üçün xidmәti

•

İstehsalın bazara istiqamәtlәnmәsi
Strateji planlaşmanın hәyata keçirilmәsi
İstehsalçılarla istehlakçıların arasında әlaqәnin yaranması
Mәhsul istehsalının mәhdudlaşdırılması

626 Biznes fәaliyyәtinә reklamın tәsiri

•

Malın keyfiyyәtinә tәsir göstәrir
İstehsalın artırılmasına sәbәb olur
Ehtiyacın ödәnilmәsinә
Tәlәbatın artırılmasına

627 Mәqsәdli auditoriya – bu

•

Reklam kompaniyasının yönәldiyi әhali qrupudur
Reklam mәhsuluna potensial vә faktiki istehlakçılardır
Reklam kampaniyasının hazırlanmasında vә hәyata keçirilmәsindә iştirak edәn reklam agentliyi işçilәrinin cәmi
Reklamlaşdıran әmtәәnin faktiki alıcılarıdır

628 Reklam verәn – bu hüquqverәn vә ya fiziki şәxsdir

•

reklamın istehsalı vә yerlәşdirilmәsi üçün reklam informasiya mәnbәyidir
Reklam istehsalçılarını maliyyәlәşdirәn tәrәfdir
hәm maliyyәlәşdirmә, hәm dә informasiya mәnbәyidir
reklamın yerlәşdirilmәsi üçün reklam informasiya mәnbәyidir

629 Azәrbaycan Respublikası Dünya Reklam tәşkilatına nә vaxt üzv qәbul olunub?
1960 cı il may
2001 ci il yanvar
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•

1975 ci il sentyabr
1996 cı ilin noyabrında

630 Yeni mәhsulun hazırlanmasına hansı mәrhәlәdәn başlanılır

•

mәhsulun sınaq nümunәlәrinin hazırlanmasından
mәhsulun eskizlәrinin vә çertyojlarının hazırlanmasından
mәhsulun yaradılmasına dair ideyanın verilmәsindәn
mәhsulun istehsal üçün zәruri olan material resurslarının әldә edilmәsi imkanlarının tәhlilindәn

631 Әrzaq mәhsullarının reklam olunması üsulu

•

Demoblizasiya
Dekorasiya
Dequstasiya
Dezinfeksiya

632 Çap reklamının nәşrinin növü

•

qәzet nәşri
dәrgi (jurnal)nәşri
Reklam kataloq nәşri
kalendarbloknot nәşri

633 Reklam vasitәlәri hansı xüsusiyyәtinә görә tәsniflәşdirilir?

•

Kәmiyyәtinә görә
Keyfiyyәtinә görә
Tәyinatına görә
Xarakterinә görә

634 Çap reklamı materialları qrupu

•

İnformasiya
Dirәklәrә vurulan elanlar
Reklam kataloq nәşri
Bazarda hay küyçü carçılar

635 Reklama mәtninin әyaniliyi

•

Oxunan materialların dolğunluğundan
Elanların hәcmindәn
Mәtnin ölçülәrindәn, başlıqların seçilmәsindәn, rәnglәrin işlәnmәsindәn asılıdır
Aparılan verilişin tәşkilindәn, tәkmillәşdirilmәsindәn

636 Marketinq kommunikasiya sisteminin ünsürlәri:

•

әlaqә yaratmaq,seçmәk
tәhlil etmәk, göstәriş vermәk
tәlabat, tәdarük. sifariş
reklam, direktmarketinq, seylzpromouşn, brendinq, pablik rileysnz

637 Yaxşı reklam olunması qaydalarından biri

•

Keyfiyyәtlilik
Sәmәrәlilik
Böyük ideya
Mәzmunluluq

638 Reklam tekslәrini mәnası –
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•

KİVdә nәşr olunmuş mәlumatlar
Bayramqabağı tәbrik acıqçaların mәtni
Mәlumatlar vermәk,inandırmaq ,nәzәrә çatdırmaq vasitәsidir
istehsal müәssisәlәrinin mәqsәdi

639 Yaxşı reklamın yaradılması qaydalarından biri –

•

sәmәrәlilik
müvәffәqiyyәtlilik
böyük ümüd
elanların mәzmunluğu

640 Reklam tekstinin tәrtib edәnlәrinin mәsuliyyәti

•

Radioda oxunan hәr bir mәtn maraqlı olmalıdır
Verilәcәk hәr bir elan rәngarәng olmalıdır
KİV dә nәşr olunan mәzmunluğu
Verilәcәk bir elanın hәqiqәtә tam uyğunluğunu qabaqcadan görmәli vә әmin olmalıdır

641 Marketinq fәaliyyәtinә әsaslanan reklamın rolu

•

Mal istehsalına tәsir edir
Marketinqin xidmәt fәaliyyәtinә nәzarәt edir
Malların hәrәkәti vә satışını sürәtlәndirir
Bazar fәaliyyәtinә müdaxilә edir

642 Malgöndәrәntopdan müәssisәlәr kimlәrdir?

•

distribüterlәr, broker müәssisәlәr, agent müәssisәlәr
broker müәssisәlәr, agent müәssisәlәr, dilerlәr
topdan yarmarkalar, hәrraclar, әmtәә birjaları, mağazaanbarlar, broker müәssisәlәr, agent müәssisәlәr, dilerlәr
komissionçular, topdan yarmarkalar, hәrraclar, әmtәә birjaları

643 Malgöndәrәn istehsalçılara kimlәr daxildir?

•

distribüterlәr, broker müәssisәlәr, agent müәssisәlәr
broker müәssisәlәr, agent müәssisәlәr, dilerlәr
Alıcıların tәlәbatını ödәmәk mәqsәdilә istehlak tәyinatlı müxtәlif çeşidli әmtәәlәr istehsal edәn istehsal
müәssisәlәri, firmalar, fәrdi sahibkarlar
topdan yarmarkalar, hәrraclar, әmtәә bircaları, mağazaanbarlar

644 Topdan alış üzrә kommersiya işinin mәrhәlәlәri hansılardır?

•

Şәbәkәnin malla fasilәsiz tәchiz üçün hәyata keçirәn ticarәt sistemi
bazarın öyrәnilmәsi, malın istehsalı bazara çıxarılması, әmtәәnin bazarda mövqeyinin möhkәmlәndirilmәsi
Alıcı tәlәbatının öyrәnilmәsi, malın keyfiyyәtinin qorunması
Alıcı tәlәbatının öyrәnilmәsi, proqnozlaşdırılması, malgöndәrәnlәrin öyrәnilmәsi, tәsәrrüfat әlaqәlәrinin tәşkili,
topdan alqı üzrә uçotun nәzarәtin tәşkili

645 Topdan xidmәtlәr kompleksinә nә daxildir

•

әmtәәnin çeşidi, keyfiyyәti, marketinq xidmәti
kommersiya, reklam, ticarәt, komission xidmәti
ticarәt, reklam, icarә
texnoloji, kommersiya, tәşkilati, mәslәhәt, informasiya, maliyyә

646 Mağazaanbar hansı satış üsulu ilә fәaliyyәt göstәrir

•

nümunәlәrlә
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•
ixtisaslaşmış formada
piştaxta ilә
özünәxidmәt

647 Aşağıdakılardan hansı mәhsul reklamlarına aiddir?

•

institusional;
İstehsalteхniki tәyinatlı mәhsulların reklamları;
strateji;
korporativ;

648 Aşağıda sadalananlardan hansı әn effektiv reklam yayım vasitәsi hesab olunur?

•

sәrgilәr.
internet;
radio;
televiziya;

649 Halhazırda milli reklam bazarında inkişaf edәn sahә hansıdır?

•

küçә reklamı;
televiziya reklamı;
internet reklamı;
radio reklamı;

650 Kontaktor hansı keyfiyyәtlәrә sahib olmalıdır?

•

peşәkarlıq;
hamısı;
sifarişçilәrlә işgüzar әlaqәlәri qaydaya salmaq bacarığı;
idarәetmә bacarıqları;

651 Müasir dövrdә reklamların hansı tiplәri mövcuddur?

•

mәhsul vә tәşkilat (institusional);
satış vә institutsional;
mәhsul vә istehsal;
funksional vә cәlbedici;

652 Kommunikasiya siyasәtindә әsas vasitә

•

Mağazaların tәşkili
Kütlәvi informasiya vәsitәlәri (KİV)
Müәssisәnin fәaliyyәt proqramı
İqtisadi qanunauyğunluqlar

653 Reklam kommunikasiyasının mәrkәzi elementlәrindan biri hansıdir?

•

mәzmun
reklam müraciәti
forma
yaradıcılıq prosesi

654 Kommunikasiya әlaqәlәrinin genişlәnmәsi mexanizmi

•

Mubadilә münasibәtlәri
Reklam işinin tәşkili
Nәqliyyat
rabitә
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655 Reklamcıların prinsiplәrindәn biri

•

әmәk müqavillәlәrini tәşkil etmәk
mal haqda hay küy salmaqla alıcıların diqqәtini cәlb etmәk
әmәk mәhsuldarlıgını yüksәltmәk
istehsal prosesinin gedişinә tәsir etmәk

656 Reklam mәtnlәrinin tәrtib edilmәsindә qarşıya qoyulan mәqsәd

•

Texniki vasitәlәrdәn istifadә olunması
İstehlakçıların motivlәşmә adәtinin nәzәrә almaq
Bәdii cәhәtdәn yaxşı tәrtib edilmiş mәqalәlәr
Ticarәt müәssisәlәrindә istifadә olunan vasitәlәr

657 Reklam mәtnlәrinda istehlakcının diqqәti:

•

mәhsulun hazırlanmasi texnologiyasina yönәldilir
mәqsәd bazaların secilmәsinә yönәldilir
mәhsulları nәqledilmә va saxlanma texnologiyasına yönәldilir
mәhsulun istehlak xüsusiyyәtlәrinә yönәldilir

658 Reklam vasitәlәrinin effektliyinin myәyyәn edilmәsi metodu

•

Qәzetlәrdә tәbliğat
tәcrübә metodu
Televiziya vasitәsilә baxış
istehalın qenişlәndirilmәsi

659 Reklam tekstlәrinin yaxşı alınması qaydalarından biri

•

reklamın dolğunluğu
Mal markasının imici
Verilәcәk elanın mәtni Oxunan elanın mәzmun
Reklamın doğruluqu

660 Reklamçıların prinsiplәrindәn biri

•

İş prosesinin tәşkili vә tәkmillәşdirilmәsi
Mal haqqda alıcılarda müsbәt fikir oyatmaqla onun mәşhurlaşmasına çalışmaq
İstehsal prosesini gedişinә tәsir etmәk
Әmәk müqavilәlәrini tәşkil etmәk

661 Reklam mәtnini tәrtib edәnlәrin mәsuliyyәti

•

Reklamın bәzәyi diqqәti cәlb etmәlidir
Verilәcәk hәr bir elanın hәqiqәtә tam uyğunluğunu qabaqcadan görmәli vә әmin olmalıdır
Verilәcәk hәr bir elan rәngarәnk olmalıdır
Kütlәvi informasiya vasitәlәrindәn nәşr olunan elanın mәzmunluluğu

662 Yaxşı reklamın yaradılması qaydalarından biri

•

Reklamın dolğunluğu
Mal markasının imici
Oxunan elanın mәzmunu
Verilәcәk elanın mәtni

663 Reklam mәtnlәrin mәnası

•

KİV dә nәşr olunmuş mәqalәlәr
Mәlumatlar vermәk, inandırmaq, nәzәrә çatdırmaq vasitәsidir
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•

Bayram qabağı tәbrik açıqçalarının mәtni
stehsal müәssisәlәrinin tәyinatı

664 İctimaiyyәtlә әlaqәnin mәqsәdi

•

1990 ci il 15 mart
xeyirxah münasibәtlәrin yaradılmasıdır
1988 ci il 20 fevral
mәhsulu reklam etmәkdir

665 Avadanlıqların reklamında reklam yayımının hansı formasında istifadә etmәk mәqsәdәuybundur

•

reklam roliklәri
xüsusi bukletlәr
düzgün cavab yoxdur
televiziya

666 Tәlәbatın hansı halında müәssisәnin reklamdan istifadә etmәsi effektli deyildir

•

mövsümü tәlәbatda
hәddәn artıq tәlәbatda
neqativ tәlәbatda
mövsümü tәlabatda istehlakçılara çatdırılmasını tezlәşdirmәkdir

667 Hansı fәaliyyәt slaydreklamvasitәsinә aiddir?

•

Kino teatrlarda filmlәrin nümayişindәn qabaq tәqdim olunan jurnal
Bir vә bir neçә ekranda proeksiyaların rәngli diapazonların avtomatik olarak әvәz olunması
Kino teatrlarda filmlәrin nümayişindәn qabaq tәqdim olunan slayd
Radioda oxunan reklamlar

668 Reklam vasitәlәrinin tәrtib edilmәsindә qarşıya qoyulan mәqsәd

•

Texniki vasitәlәrdәn istifadә olunma xarakteri
İstehlakçıların motivlәşmә adәtini nәzәrә almaq
Ticarәt müәssisәlәrindә istifadә olunan vasitәlәr
İstehsal olunan mәhsulun keyfiyyәti

669 Yaradıcı şöbә hansı işçilәrdәn ibarәtdir?

•

düzgün cavab yoxdur.
rәssamlardan, redaktorlardan;
mühasiblәrdәn, mәtnçilәrdәn;
mercandayzerlәrdәn, rejissorlardan;

670 “Geniş kütlә üçün”, yәni hamı üçün әlyetәr İnternet nә vaxt meydana çıxıb?

•

2000ci ildә.
1995ci ildә;
1996ci ildә;
1992ci ildә.

671 Vahid elektron sәnәd mübadilәsi proqramının mәqsәdi nәdәn ibarәtdir?

•

vәtәndaş vә tәşkilatların dövlәt xidmәtlәrinә sürәtli vә keyfiyyәtli çıxışının tәmin edilmәsi;
bütün cavablar doğrudu
şәffafığının tәmin olunması;
İKT in geniş tәtbiqi yolu ilә dövlәt orqanlarının fәaliyyәtinin sәmәrәliliyinin artıtılması
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672 Dövlәt xidmәti növünün tәhlilinin nәticәlәrinә әsasәn ehökümәtin proqram çәrçivәsindә hәyata
keçirilәcәk xidmәtlәrinin siyahısı neçәdir?

•

80 exidmәtdәn;
83 exidmәtdәn;
85 exidmәtdәn
84 exidmәtdәn;

673 BMTin inkişaf proqramı ilә birgә “Milli Eidarәçilik şәbәkәsi tәşәbbüsü” (AZDATA.COM) layihәsinin
hәyata keçirilmәsinә başlanmışdır

•

2002 ci ilin iyul ayında;
2005 ci ilin iyul ayında.
2008 ci ilin iyul ayında
2007 ci ilin iyul ayında;

674 “Azәrbaycan respublikasının dövlәt orqanlarında informasiya tәhlukәsizliyinin tәmin edilmәsi üzrә
tәdbirlәr haqqında” Azәrbaycan Respublikası Prezidentinin fәrmanına uyğun olaraq hansı tәdbirlәr baş
vermişdir?

•

Azәrbaycan Respublikasi Prezidentinin İcra Aparatı,Azәrbaycan respublikasının Milli Mәclisi, Azәrbaycan
Respublikası Nazirlәr Kabineti yüksәk sürәtli internetlә tәmin edilmişdir;
bütün cavablar doğrudu.
25 dәn artıq dövlәt orqanı yüksәk sürәtli internetlә tәmin edilmişdir;
“AZEFNET” (Azerbaujan State Network) internet şәbәkәsi seqmenti yaradılmışdır;

675 “Azәrbaycan respublikasının dövlәt orqanlarında informasiya tәhlukәsizliyinin tәmin edilmәsi üzrә
tәdbirlәr haqqında” Azәrbaycan Respublikası Prezident fәrmanı nә vaxt verilib?

•

29 dekabr 2004 cu il tarixli 175 nömrәli;
29 dekabr 2004 cu il tarixli 172 nömrәli;
29 dekabr 2003 cu il tarixli 172 nömrәli
30 dekabr 2004 cu il tarixli 172 nömrәli

676 Azәrbaycan Respublikası Prezidentinin 29 dekabr 2004 cu il tarixli 172 nömrәli Fәrmanı aiddir?

•

“telekommunikasiya haqqında” ;
“Azәrbaycan respublikasının dövlәt orqanlarında informasiya tәhlukәsizliyinin tәmin edilmәsi üzrә tәdbirlәr
haqqında”;
“İnformasiya azadlığı haqqında”;
“elektron imza vә elektron sәnәd haqqında”;

677 Cәnubi Qafqazda informasiya kommunikasiya texnologiyalari üzrә Milli strategiya qәbul etmiş yeganә
ölkә hansıdır?

•

heç biri;
Azәrbaycan;
Gürcüstan;
Rusiya;

678 “Azәrbaycan respublikasının inkişafı naminә informasiya kommunikasiya texnologiyalari üzrә Milli
Strategiya.... cümlәni tamamlayın.

•

yaxın 20 il әrzindә görülәcәk işlәrin ümüumi xәttini müәyyәnlәşdirmişdir;
“yaxın 10 il әrzindә görülәcәk işlәrin ümüumi xәttini müәyyәnlәşdirmişdir.
yaxın 5 il әrzindә görülәcәk işlәrin ümüumi xәttini müәyyәnlәşdirmişdir;
yaxın 30 il әrzindә görülәcәk işlәrin ümüumi xәttini müәyyәnlәşdirmişdir;

679 “Azәrbaycan respublikasının inkişafı naminә informasiya kommunikasiya texnologiyalari üzrә Milli
Strategiya" nә vaxt tәsdiq edilmişdir?
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•

2004 cüildә;
2003 cüildә;
2001 ciildә;
2000 ciildә.

680 Xarici kontur:

•

“Hökümәt Hökümәt” (G2G) tipli qarşılıqlı münasibәtlәri әhatә edir;
bütün cavablar doğrudur;
“Hökümәt Hökümәt” (G2G) vә “Hökümәt biznes” (G2B) tipli qarşılıqlı münasıbәtlәri әhatә edir;
“Hökümәt – Vәtәndaşlar” (G2G) vә “Hökümәt biznes” (G2B) tipli qarşılıqlı münasıbәtlәri әhatә edir;

681 Daxili kontur :

•

bütün cavablar doğrudur.
Hökümәt – Vәtәndaşlar” (G2G) tipli qarşılıqlı münasıbәtlәri әhatә edir;
“Hökümәt Hökümәt” (G2G) tipli qarşılıqlı münasibәtlәri әhatә edir;
“Hökümәt biznes” (G2B) tipli qarşılıqlı münasıbәtlәri әhatә edir;

682 Dövlәt idarәetmәsinin bütün sәviyyәlәrindә inzibati reqlamentlәrin (prosedurların) standartlaşdırılması
vә rәsmilәşdirililmәsi EHin hansı mәrhәlәsinә aiddir?

•

1.0
4
2.0
3

683 Dövlәt orqanları vә tәşkilatlarının fәaliyyәtlәrinn yeni şәraitә transformasiyası,ESәhiyyә,ETәhsil.E
Mәdәniyyәt, EDemokratiya vә s. layihәlәrin hәyata keçirilmәsi EHin hansı mәrhәlәsinә aiddir?

•

3.0
1
5.0
4

684 "Elektron hökümәtin" yaradılmasının III mәrhәlәsinә aşağıdakılardan hansı aiddir?

•

Dövlәt idarәetmәsinin bütün sәviyyәlәrindә inzibati reqlamentlәrin (prosedurların) standartlaşdırılması vә
rәsmilәşdirililmәsi;
EHin vәtәndaşların vә dövlәt orqanlarının fәaliyyәtinin bütün sahәlәrinin әhatә edәn müxtәlif xidmәtlәrinin
inkişafı
milli informasiya tәhlükәsizliyi sisteminin monitrinqi vә idarәedilmәsi işlәrinin tәşkili
Bütün cavablar doğrudu

685 "Elektron hökümәtin" yaradılmasının II mәrhәlәsinә aşağıdakılardan hansı aid deyil?

•

milli identifikasiya sistemi
dövlәt orqanlarının vahid şәbәkә inrastrukturu kimi baza komponenetlәrinin yaradılması
bank sistemi ilә qarçılıqlı әlaqә;
Dövlәt orqanları vә tәşkilatlarının fәaliyyәtlәrinn yeni şәraitә transformasiyası;

686 "Elektron hökümәtin" yaradılmasının I mәrhәlәsinә aşağıdakılardan hansı aiddir?

•

milli identifikasiya sistemi
elektron xidmәtlәrә çıxışın tәmin olunması;
"Elektron Hökümәt” yaradılması;
orqanlarının vahid şәbәkә inrastrukturu kimi baza koponenetlәrinin yaradılması;

687 “Elektron Hökümәt” in yaradılması neçә mәrhәlәyә bölünәrәk hәyata keçirilir?
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•

2.0
3
6.0
4

688 Azәrbaycan respublikasında rabitә vә informasiya texnologiyalarının inkişafı üzrә "DÖVLӘT
PROQRAMI” neçәnci illәri әhatә edir?

•

20032008
20002005
20052008.
20002010

689 İNTERNET vasitәsi ilә marketingin tәşkil olunmasının әsas mәrhәlәlәrindәn biri aşağıdakılardan
hansıdır?

•

Nәticәlәrin yığılması vә işlәnmәsi
Bütün cavablar doğrudu;
Marketinq tәdqiqatlarınln anonslaşdırılması; istifadәşilәrin anetlәşdirilmәsi
İNERNETdә reklamın yerlәşdirilmәsi. İndiki zamanda әsas rolu hompage – nin cәlbedici dizaynı reklam
materiallarının aktiv әvәzlәnmәsi, real istifadә anında onların mәlumatlara uyğunluğu oynayır;

690 İnformasiyanın axtarılması üçün son vaxtlar hansı texnologiyalardan istifadә olunur?

•

WWW (WORLD WIDE WEB);
mozilla;
Google chrome;
Opera;

691 DOW JONES NEWS internet provayderinin nә qәdәr üzvü var?

•

100 min
155 min;
133 min;
200 min;

692 Azәrbaycanda rabitә vә informasiya texnologiyaları sahәsinin inkişafını tәmin etmәk, texniki vә
texnoloji cәhәtdәn modernlәşmә üçün aşağıdakı tәdbirlәrin hansının hәyata keçirilmәsi nәzәrdә tutulur?

•

Yeni texnika vә texnologiyalar tәtbiq edilmәklә daha keyfiyyәtli radio televiziya yayımı vә rabitәsi xidmәtlәrinin
göstәrilmәsi;
Azәrbaycan respublikasında istehsal vә idxal olunan bütün növ telekommunikasiya vә informasiya
texnologiyaları sistemlәri avadanlıqlarının beynәlxalq standartların tәlәblәrinә uyğunluğunun
müyyәnlәşdirilmәsi üçün milli sertifikatlaşdırılma sistemini elmitexniki bazasının modernlәşdirilmәsi;
Qlobal informasiya fәzasına inteqrasiyanın genışlәndirilmәsi;
Poçt sahәsinin modernlәşdirilmәsi vә yeni xidmәt növlәrinin istifadәyә verilmәsi

693 Azәrbaycanda rabitә vә informasiya texnologiyalarının inkişafı ilә bağlı dövlәt proqramının mәqsәdi ilә
bağlı aşağıdakılardan hansı әhәmiyyәt kәsb edir:

•

Innovasiya siyasәtinin müәyyәnlәşdirilmәsi vә informasiya cәmiyyәtinin qurulmasını tәmin edәn fundamental vә
tәtbiqi elmi tәdqiqatarın aparılması;
Sahә üzrә sınayenin inkişafının tәmin edilmәsi,yerli istehsaslın stimullaşdırılması vә onun ixrac potensialının
dәstәklәnmәsi
Tәhsil sahәsindә müasir texnologiyalardan genış istifadı olunması, yüksәk ixtisaslı kadrların o cümlәdәn
informasiya tәhlükәsizliyi üzrә mtәxәssislәrin hazırlığının tәmin edilmәsi
bütün cavablar doğrudu.

694 Ölkәmizdә ali tәhsil ocaqları üçün NATOnun hәyata keçirdiyi elmi proqram layihәsi hansıdır?
BMTİP;
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•

AzNET.
Virtual ipәk yolu;
AzRENA;

695 Azәrbaycanda İnternetin inkişaf dövrü neçәnci ildәn başlanır?

•

2001.
2000;
1996;
1995;

696 Azәrbaycan hәrflәri vә sözlәrindәn ibarәt domenlәrdәn (internet şәbәkәsindә saytın ünvanı) istifadәyә
rәsmәn neçәnçi ildәn icazә verilib?

•

2009;
2007;
2008;
2006;

697 Elektron kommersiya deyilәndә nә başa düşülür?

•

ticarәt vә kodlaşdırma
proqnozlaşdırma;
ticarәt vә İntenet marketinq
intensivlәşdirmә;

698 Hansı agentlik tәrәfindәn Azәrbaycan Respublikasında internet auditoriyasının tәdqiqatı aparmışdır?

•

Media Planning Group
Gallup Media
Media İnform
Havas;

699 Gallup Media agentliyi Azәrbaycan Respublikasında internet auditoriyasının tәdqiqatını neçәnçi ildә
aparmışdır?

•

2005.0
2000
2003.0
2007;

700 Onlayn reklam, sosial şәbәkә, veb saytları vә s. vasitәsilә vebdә detallı proqram hazırlayan vә hәyata
keçirәn şәxs necә adlanır?

•

reklam agentliyinin mәsul işçisi;
biznes mәlumatları tәhlilçisi;
interaktiv marketinq direktoru
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