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2304y_Az_Q2017_Yekun imtahan testinin sualları
Fәnn : 2304Y İstehlakçı davranışının idarә edilmәsi
1 Kommunikatorun inandırma dәrәcәsini neçә amil әsasında müәyyәn etmәk olar?

•

3.0
4.0
6.0
5.0
2.0

2 Tәdqiqatın nәticәsindә mәlum olmuşdur ki, reklamın gecgec tәkrarlanması onun effektivliyini azaldır. Bu
…… sәbәblә izah edilir.

•

6.0
5.0
3.0
4.0
2.0

3 Bәzi insanlar müxtәlif situasiyalarda gözlәntilәrlә xarakterizә olunur vә öz davranışlarını müvafiq şәkildә
dәyişirlәr. Bu …… adlanır.

•

qorxu
özünә nәzarәt
peşәkarlıq
müstәqillik
sәrbәstlik

4 …… fәrdlәri ekstravertlәrә vә intravertlәrә bölüb.

•

Zombart
Kotler
Ayzen Eyzen
Karl Yunq
Martin Fişbeyn

5 Hәr bir şәxsiyyәt başqalarından unikal cәhәtlәrinә görә fәrqlәnir vә bәzi insanlarda birdәn çox ……
elementi mövcuddur.

•

işin
şәkilin
obrazın
süjetin
tipajın

6 …… adamlar başqalarından emosional vә davranış baxımından fәrqlәnmәyә çalışırlar.

•

elm xadimlәri
aqressiv
asılı adamlar
müstәqil
üzüyola adamlar

7 …… adamlar uğura can atır, hәyatı rәqabәt hesab edirlәr.
üzüyola adamlar
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•

asılı adamlar
müstәqillәr
aqressiv
elm xadimlәri

8 …… tәnhalığı sevmir, sevgiyә, nәvazişә, yardıma ehtiyac duyurlar.

•

müstәqillәr
elm xadimlәri
aqressivlәr
üzüyola adamlar
asılı adamlar

9 Planlaşdırılan davranış nәzәriyyәsi …… imkan verir.

•

rasional, düşünülmüş davranışı proqnozlaşdırmağa
rasional davranışı tәdqiq etmәyә
rasional tәdbirlәrin qәbulu
düşünülmüş davranışı proqnozlaşdırmağa
rasional qәrarların qәbulu

10 İnsanın rasional davranışı konsepsiyasının tәrәfdarları sırasına amerikalı sosial psixoloqlar …… aid
etmәk olar.

•

Martin Fişbeyn vә Kotler
Ayzen Eyzen vә Kotler
Ayzen Eyzen vә Zombart
Ayzek Eyzen vә Martin Fişbeyn
Martin Fişbeyn vә Zombart

11 Freyd insan şәxsiyyәtinin strukturunu tәhtәl sistemlәrin cәmi şәklindә tәsәvvür edir:

•

"mәn" vә eqo
şüursuz vә "super mәn"
"mәn" vә "super mәn"
"mәn" vә şüursuz
"mәn", "super mәn" vә şüursuz

12 Yadda saxlama xarakterinә görә, yaddaş …… olur.

•

qeyriiradi vә pis
yaxşı vә xüsusi
pis vә xüsusi
iradi vә qeyriiradi
iradi vә yaxşı

13 Bir çox marketinq strategiyalarında diqqәt qıcıqlandırıcılarla onlara verilәn reaksiya arasında ……
hazırlamağa yönәlmişdir.

•

konsensus
qәrar
icazә
assosiasiya
fәaliyyәt

14 Bixeviorist tәlim nәzәriyyәlәrindә tәlim …… reaksiyanın nәticәsi rolunu oynayır.

•

kәnar hadisәlәrә
fәaliyyәtә
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müdaxilәyә
daxili proseslәrә
hadisәlәrә

15 İnformasiyanın silinibgetmә prosesinin xarakterini bilәn marketoloq …… kömәyi ilә yaddaşın dәrin
qatlarında qalan informasiyanı oradan çıxara bilir.

•

yazılı razılaşmanın
müqavilәnin
informasiya mәtninin
ağıllı şәkildә hazırlanmış reklamın
yazılmış mәktubun

16 …… metoduna görә, köhnә informasiya yeni informasiya alındığına görә silinir.

•

tәkrarlanma
sönmә
sürәtlәnmә
interferensiya
miqyaslanma

17 …… nәzәriyyәsinә görә, informasiya zaman keçdikcә yox olur.

•

sürәtlәnmә
interferensiya
tәkrarlanma
miqyaslanma
sönmә

18 Reklamın teztez tәkrarlanması …… gәtirib çıxara bilәr.

•

rәsmlәrin aşınmasına
şәkillәrin aşınmasına
qiymәtin artmasına
qiymәtin azalmasına
reklamın aşınmasına

19 Reklam özünü tәqdim, yәni istehlakçının öz "mәn"inә vә …… müraciәt etmәsi metodundan istifadә
edildikdә, tәlim daha uğurlu alınır.

•

malgöndәrәnә
öz dostuna
digәr tәcrübәyә
şәxsi tәcrübәsinә
rәqibә

20 İnformasiya insan yaddaşında semantik vә vizual formada saxlanır, ona görә dә reklam tәsvirini ……
istifadә etmәmәk şәrti ilә qeyd olunması mәqsәdә uyğundur.

•

rәsmlәrdәn
abstrakt sözlәrdәn
konkret sözlәrdәn
ifadәlәrdәn
mәtnlәrdәn

21 İnsanın qarşısında informasiya almaq vә onu işlәmәk mәqsәdi durduqda tәlim …… olaraq baş verir.

•

şaquli
tәsadüfi
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daimi
müvәqqәti
üfüqi

22 Tәlim prosesini anlamaq istehlakçının davranışının diaqnostikası vә bu davranışı idarә etmәk üçün zәruri
……

•

sazişdir
şәrtdir
müqavilәdir
razılaşmadır
protokoldur

23 Tәlim әldә edilәn tәcrübәnin nәticәsi sayılan davranışda baş verәn ……

•

müqavimәtdir
daimi dәyişikliklәrdir
bilik sәviyyәsidir
yaddaşdır
tәbii bilikdir

24 Müәyyәn hallarda etibar qazanmaq qabiliyyәti aşağı olan kommunikatorlar bir neçә hәftәyә effekt әldә
edir ki, bu …… fenomeni adlanır.

•

yaddaş effekti
idman effekti
yatan adam effekti
gümrahlıq effekti
әtalәt effekti

25 Öz açıqaşkar maraqlarından …… auditoriyanın etibarını daha effektiv şәkildә qazanmaq olar.

•

yadda saxlamaqla
imtina etmәklә
müdafiә etmәklә
artırmaqla
qeyd etmәklә

26 Mәnbә …… barәdә mәlumat göndәrәrәk kommunikasiya prosesini başlayır.

•

bacarığı
öz mәhsulu
iş qüvvәsi
әhvalruhiyyәsi
baxışları

27 İstehlakçıların davranışı …… elm sahәsidir.

•

texnoloji
tәtbiqi
nәzәri
analitik
texniki

28 Postmodernizm istehlakçılara ziddiyyәtli …… kimi baxır.

•

qarışıq
fәrdiyyәtçi
qrup
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mütәxәssis
kollektiv

29 Postmodernizm istehlakçılara qeyriardıcıl …… kimi baxır.

•

qarışıq
fәrdiyyәtçi
qrup
mütәxәssis
kollektiv

30 Postmodernizm istehlakçılara irrasional …… olmayan kimi baxır.

•

qarışıq
fәrdiyyәtçi
qrup
mütәxәssis
kollektiv

31 Modernizm vә postmodernizm …… özünün qavranılmasında әhәmiyyәtli dәrәcәdә fәrqlәnir.

•

vasitәçinin
istehlakçının
müәssisәnin
prosesin
agentin

32 İstehlakçı yönümlü firmanın …… qәbul etmәsinin nәticәsidir.

•

iradları
marketinq konsepsiyasını
satış konsepsiyasını
istehsal komsepsiyasını
iddianı

33 Marketinq kompleksinin strukturunu vә mәzmununu müәyyәn edir.

•

vasitәçi
istehlakçı
broker
agent
komissiyaçı

34 Xarakterinә görә yaddaşın xatırlanması …… bölünür:

•

sәrbәst vә mәcburi
hәrәkәtverici, obrazlı
hәrәkәtәgәtirici, şüurlu
obrazlı, mәntiqi
hәrәkәtverici, şüurlu

35 Psixoloji aktivlik xarakterә görә yaddaşı bölür:

•

hafizәli, düşündürücü
hәrәkәtverici, düşündürücü, obrazlı
düşündürücü, hәrәkәtә gәtirici, mәntiqi
hәrәkәtverici, obrazlı, mәntiqi
hәrәkәtverici, düşündürücü
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36 İstehlakçılar daha çox o mәhsullara fikir verir ki, onlar ……

•

özünü tam mәnada hiss etdirir
sevinc hissi yaradır
kәdәrlәndirir
xatırlanır
qürur hissi yaradır

37 İstehlakçılar üç tipdә mәhsullara daha çox fikir verir:

•

paltar, incәsәnәt әşyaları vә fotoqrafiyalar
mebellәr, әylәncәli әşyalar vә fotoqrafiyalar
mebellәr, әylәncә әşyaları vә fotoqrafiyalar
mebellәr, dәbdәbәli mallar vә fotoqrafiyalar
mebellәr, tәtbiqi sәnәd әşyaları vә fotoqrafiyalar

38 Tәlimin dәrk edilmәsinin qiymәtlәndirilmәsi üçün istifadә edilir ……

•

reklamın qiymәti
tәlimin effektivliyi
mәhsulun keyfiyyәti
reklamın effektivliyi
әmtәәnin qiymәti

39 Bütün informasiyalar tez vә ya gec …… çatır.

•

beyinә
ötürmә kanallarına
ürәyә
başa
yaddaşa

40 Tәlim prosesinin uğurlu olması üçün reklamda …… metodundan istifadә edilir.

•

maliyyәlәşmәdәn
firmanın referensiyasından
bütün referensiyalardan
referensiyanın özündәn
nәzarәtçilәrdәn

41 Tәlim prosesinin dәrk edilmәsi üçün әsas şәrtdir ……

•

istehlakçıların vә vasitәçilәrin profilaktikası
istehlakçıların profilaktikası vә ticarәtin idarә edilmәsi
istehlakçıların diaqnostikası vә idarә etmә
istehlakçı davranışının diaqnostikası vә onun idarә edilmәsi
istehlakçı davranışının diaqnostikası vә nәzarәt

42 İstehlakçı davranışına tәsir edәn psixoloji faktorlar?

•

tәlim, qavrama vә yaddaş
qavrama, yaddaş vә mövqelәnmә
tәlim, qavrama, mövqelәnmә vә sensasiya
tәlim, qavrama vә mövqelәnmә
tәlim, qavrama, yaddaş vә mövqelәnmә

43 Daha çox nә inandırır  obraz, yoxsa statistika?

•

şәqiqi obraz
6/98

22.12.2016

statistiklәr
daha çox statistika
daha çox statistika
statistika inandırmır

44 Reklamçılar әsasәn nәzәrә almalıdır ki, ……

•

fәaliyyәt fikirdәn daha pis yadda qalır
fәaliyyәt fikirdәn daha çox yadda qalır
fәaliyyәt yadda qalan deyil
fikir fәaliyyәtdәn daha çox yadda qalır
fikir daha mәqsәdәuyğundur

45 Reklamçılar vә marketoloqlar öz işlәrindә bütün düşüncә proseslәrindәn neçәsini istifadә edir?

•

6.0
2.0
4.0
5.0
3.0

46 Marketoloqlar üçün informasiyanın yaddaşdan silinmәsi ……

•

istehlakçı üçün әhәmiyyәtli deyil
bir çox amillәrdәn asılıdır
heç bir amildәn asılı deyil
bir amildәn asılıdır
marketoloq üçün әhәmiyyәtli deyil

47 Yaddaşın xarakterinә görә yadasalma …… bölünür.

•

5.0
2.0
3.0
6.0
4.0

48 İnsan yaddaşının tәsnifatı üçün …… әsas mövcuddur.

•

4
2
6
5
3

49 Şәrti refleksin klassik formada istehlakçıların şüurunda ……

•

mühafizә olunmur
çox uzun müddәtә saxlanılır
qısa müddәtә saxlanılır
uzun müddәtә saxlanmır
mühafizә olunur

50 Şәrti refleksin klassik vә instrumental işlәnmәsi ……

•

satışın iki formasıdır
tәlimә iki әsas yanaşma tәrzidir
işin iki formasıdır
reallaşmanın iki formasıdır
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işin üç formasıdır

51 Bixeviorist tәlim nәzәriyyәsinә görә tәlimә …… әsas yanaşma tәrzi mövcuddur.

•

4
2
5
6
3

52 Psixoloqlar insan şüuruna …… kimi baxırlar.

•

"boz qutu"
"qara qutu"
"qara rәsm"
"qara rәng"
"ağ qutu"

53 İnformasiyanın dәrk edilmәsi prosesi ……

•

yığma
aktuallaşdırma
stimullaşdırma
monipulyasiya
tәnzimlәmә

54 İnformasiya yaddaşda …… formada saxlanır.

•

dörd
iki
üç
beş
altı

55 …… yadasalmanı oyadır.

•

qәbuletmә
motivasiya (mövqeylәnmә)
reaksiya
mәlumat
tәnzimlәmә

56 Tәkrarlama …… әsas funksiyanı yerinә yetirir.

•

üç
iki
altı
dörd
beş

57 İdrak nәzәriyyәsinin …… diqqәt mәrkәzindәdir.

•

texniki moment
psixi proseslәr
sosial proseslәr
texniki proseslәr
texnoloji proseslәr

58 Tәdris prosesinin dәrk edilmәsinә …… yanaşma mövcuddur.
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•

dörd
iki
altı
beş
üç

59 Kommunikatorun inandırma dәrәcәsini müәyyәn edәn amillәrdәn biridir …...

•

kodlaşdırma
cәlbedicilik
kotirovka
kommunikantın inamı
әksәlaqә

60 Kommunikatorun inandırma dәrәcәsini müәyyәn edәn amillәrdәn biridir …...

•

etibar qazanma qabiliyyәti
kotirovka
әksәlaqә
kodlaşdırma
kommunikantın inamı

61 İstehlakçı davranışının dәrk edilmәsindә hansı dünyagörüşü formalaşmışdır?

•

postmodernist vә super mühafizәkar
modernist vә postmodernist
postmodernist vә postsovet
modernist vә avanqard
mühafizәkar vә super mühafizәkar

62 İstehlakçı davranışı ilә bağlı neçә tarixi baxış olmuşdur?

•

altı
iki
dörd
üç
beş

63 1950ci illәrdә Amerikada dәbdә olmuş «motivasiyalı tәdqiqat» dәrin intervyu vә psixoanaliz әnәnәlәri
ilә sıx bağlı olmuş, …… nәzәriyyәsindәn bәhrәlәnmişdir.

•

F.Kene
Z.Freyd
V.Zomba
F.Kotler
A.Smit

64 1950ci illәrdә Amerikada …… dәbdә olmuşdur.

•

«mәntiqi hәll»
«motivasiyalı tәdqiqat»
«eksperimental tәdqiqat»
«motivasiyalı hәll»
«ağıllı hәll»

65 İstehlakçı davranışına aid ilk dәrsliklәr …… yazılmışdır.

•

1960cı ildә İtaliyada
1960cı ildә ABŞda
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1950ci ildә ABŞda
1960cı ildә Fransada
1970ci ildә Fransada

66 Status qruplar vә protestant etikası konsepsiyasını …… formalaşdırıb.

•

F.Kene
M.Veber
V.Zombart
F.Kotler
A.Smit

67 Sosioloq vә iqtisadçı …… bahalı (dәbdәbәli) konsepsiya irәli sürmüşdür.

•

F.Kene
V.Zombart
T.Veblen
F.Kotler
A.Smit

68 XIX әsrin sonunda amerikalı …… nümunәvi (nüfuzlu) istehlak nәzәriyyәsini irәli sürmüşdür.

•

F.Kene
T.Veblen
K.Marks
F.Kotler
A.Smit

69 Әmtәә fetişizmi ideyasının irәli sürmüşdür.

•

F.Kene
K.Marks
T.Veblen
F.Kotler
A.Smit

70 İstehlak nәzәriyyәsinin işlәnmәsinә ilk cәhd ictimaiyyәtdә …… әsrlәrdә başlanmışdır.

•

XVXVI
XIXX
XVIIIXIX
XVIIXVIII
XVIXVII

71 Sosial vә ya sosialetik marketinq konsepsiyası ABŞda vә digәr aparıcı qәrb ölkәlәrindә …… illәrdә
meydana gәlmişdir.

•

19801990
19601970
18501860
17401750
19701980

72 Marketinq mәrhәlәsi ……ci ili әhatә edir.

•

1970.0
1950.0
1940.0
1930.0
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1960.0

73 Satış mәrhәlәsi …… illәri әhatә edir.

•

19201970
19201950
17201820
16201720
19201960

74 İstehsal mәrhәlәsi …… illәri әhatә edir.

•

19501970
18501920
17501820
16501720
19501960

75 Amerika marketoloqları U.Frayd vә O.Ferrell ABŞda mәhsul istehsalı konsepsiyasının inkişafını üç
mәrhәlәyә bölmüşdür: …… mәrhәlәlәri

•

tәchizat, istehsal, satış
istehsal, satış, marketinq
marketinq, istehsal, satış
satış, istehsal, marketinq
istehsal, marketinq, satış

76 İstehlakçıya yönәlmә firma tәrәfindәn qәbul edilmiş ……

•

plandır
marketinq konsepsiyasıdır
tәtbiq konsepsiyasıdır
tәchizat konsepsiyasıdır
öhdәlikdir

77 Marketinq kompleksinin mәzmununu vә strukturunu kim müәyyәn edir?

•

normalaşdırıcı
istehlakçı
vasitәçi
usta
texnoloq

78 Kimin üçün bilmәk vacibdir ki, mәhsul sәrf edilәn pula dәyәrmi?

•

ustalara
gәnc işçilәrә
anbardara
müasir menecerlәrә
normalaşdırıcılara

79 Menecerin bilmәsi vacibdir ki, nәyә görә ayrıayrı insanlar …… seçir vә istifadә edir?

•

eyni malları
müxtәlif tәlimatları
ейни стандартлары
müxtәlif mәhsulları
eyni markanı
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80 Müasir menecer bilmәlidir ki, istehlakçı …… necә qiymәtlәndirir?

•

alternativ vәzifәlәri
iş üzrә mütәxәssislәri
dostluğu
öz dostlarını
altevnativ mәhsulları

81 Müasir menecerin bilmәlidir ki, istehlakçı әsasәn nәyi әldә etmәk istәyir?

•

öz tapşırığını
öz gәlirini
mәşğulluq haqqında mәlumatı
öz mәnfәәtini
mәhsul haqqında informasiyanı

82 F.Kotler istehlak bazarında seqmentlәşdirmә әlamәtlәrinin neçә qrupunu müәyyәn etmişdir?

•

8.0
6.0
3.0
5.0
4.0

83 S.Dibb vә L.Simkin seqmentlәşdirmә prosesinin …... mәrhәlәsini müәyyәn etmişlәr.

•

7.0
5.0
6.0
9.0
3.0

84 Marketinq yönümü üçün tәşkilatın …… mәrkәzi mәsәlәsidir.

•

istehlakçılara necә uyğunlaşması
istehsalın genişlәndirilmәsi
müqavilәnin bağlanması
yeniliyә uyğunlaşması
xammal alması

85 Geodemoqrafik әlamәtә görә seqmentlәşmә …… seqmentlәşmәnin hibrididir.

•

sosial vә psixoqrafik
demoqrafik vә psixoqrafik
mәdәni vә coğrafi
demoqrafik vә coğrafi
sosial vә iqtisadi

86 Gәzәnlәr qrupuna aiddir:

•

bir markadan digәr markanı üstün bilәnlәr
23 ticarәt markasını alanlar
adi istehlakçılar
hәmişә eyni markadan olan malı alanlar
heç bir mala marka bağlılığı olmayan istehlakçılar

87 Qeyrisabit tәrәfdarlardır:
adi istehlakçılar
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•

hәmişә eyni markadan olan malı alanlar
gah bir, gah da digәr markaya üstünlük verәn istehlakçılar
bir markadan digәr markanı üstün bilәnlәr
23 ticarәt markasını alanlar

88 Yol verilәsi tәrәfdarlar qrupuna aid edilir:

•

bir markadan digәr markanı üstün bilәnlәri
adi istehlakçıları
23 ticarәt markasına üstünlük verәn istehlakçıları
markalara fikir vermәyәnlәri
hәmişә eyni markadan olan malı alanları

89 Marketoloqlar istehlakçıları qeydşәrtsiz bağlı olanlara aid edir:

•

markalara fikir vermәyәnlәri
bir markadan digәr markanı üstün bilәnlәri
adi istehlakçıları
23 ticarәt markasını alanları
hәmişә eyni markadan olan malı alanları

90 Hәr birinә әhalinin tәxminәn 1015%nin daxil olduğu 8 qrup seçilir:

•

Almaniya
Yaponiya
İtaliya
Fransa
Böyük Britaniya

91 Tәdqiqatçılar üç davranış sahәsinә öz diqqәtlәrini cәmlәşdirmişdir:

•

fәallıq, passivlik vә inam
fәallıq, surәt vә inam
sәrbәstlik, maraq vә inam
fәallıq, maraqlılıq vә inam
fәallıq, maraqlılıq vә passivlik

92 Sosialdemoqrafik amillәrdәn …… kimi istifadә edilir.

•

davranış mexanizmi
tәlәb alәti
davranış alәti
istehlakçı indiqatoru
tәlәb mexanizmi

93 Sosialdemoqrafik әlamәt qrupundan istifadә etmәk alıcıların fәrqli xüsusiyyәtlәrinin meydana
çıxarılması barәdә …… әsaslanır.

•

strategiyaya
taktikaya
konsepsiyaya
nәzәriyyәyә
hipotezә

94 Mәhsulların diferensiasiyası vә bazarın seqmentlәşdirilmәsi ……
düzgün olmayan strategiyadır
effektiv taktikadır
sәhv bacarıqdır
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•

sәhv ideyadır
effektiv strategiyadır

95 …… marketinq strategiyası firmadan bir neçә seqmentdә marketinq proqramı ilә fәaliyyәti tәşkil etmәyi
tәlәb edir.

•

diferensiasiya olunmuş
konversiya olunmuş
sinxronlaşdırılmış
stimullaşdırılmış
inkişaf etdirilmiş

96 …… marketinq strategiyası müәssisәdәn bazarın bir vә ya bir neçә gәlirli seqmentindә fәaliyyәt
göstәrmәsini tәlәb edir.

•

adaptasiya olunmuş
konversiya olunmuş
inkişaf etmiş
konsentrasiya olunmuş
sinxron

97 Praktikada müәssisә eyni zamanda …… hәyata keçirә bilәr.

•

qarışıq strategiya
xüsusi strategiya
beş strategiya
üç strategiya
bir neçә strategiya

98 Biznesin inkişafının әsas strategiyasıdır ……

•

güclәndirmә strategiyaları
biznes strategiyaları
artım strategiyaları
ixtisar strategiyaları
inkişaf strategiyaları

99 …… ilkin strategiyanın әsaslılığı şübhә altına alına bilәr.

•

arqumentlә
zәif informasiya olduqda
güclü informasiya olduqda
daha dәqiq informasiya әldә etdikdә
faktlarla

100 Marketinq sistemi malların istehsalını tәlәbatdan ……

•

texnologiyadan asılı edir
müstәqil edir
asılı etmir
funksional olaraq asılı edir
texniki cәhәtdәn asılı edir

101 Müasir marketinq konsepsiyası müәssisәlәrin bütün fәaliyyәt növlәrinin …… ibarәtdir.

•

istehsalın dәyişmәsindәn
istehlakçı tәlәbatını bilmәyә vә perspektivdә onu dәyişmәyә әsaslanmasından
istehlakçı tәlәbi vә qiymәtin dәyişmәsindәn
tәlәb vә onun dәyişmәsindәn
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texnologiyanın dәyişmәsindәn

102 İşlәnib hazırlanması böyük vaxt aparır vә bu onun fәrqli xüsusiyyәtidir:

•

proqramın
qaydaların
taktikanın
strategiyanın
tәlimatın

103 Strategiyaların bir çox fәrqli xüsusiyyәtlәrini müәyyәn etmişdir:

•

M.Veber
J.Lamben
F.Kotler
M.Zombart
İ.Ansoff

104 Bütün beynәlxalq bazarlar vә ölkәlәr 3 böyük qrupa bölünür:

•

axtarış aparan ölkәlәr, qalib ölkәlәr, inkişaf edәn ölkәlәr
qalib ölkәlәr, böhranlı ölkәlәr, asılı ölkәlәr
inkişaf etmәkdә olan ölkәlәr, asılı ölkәlәr, axtarışda olan ölkәlәr
asılı ölkәlәr, axtarış aparan ölkәlәr, inkişaf edәn ölkәlәr
inkişaf etmәkdә olan ölkәlәr, böhranlı ölkәlәr, qalib ölkәlәr

105 Marketoloqlardan ilk dәfә kim bütün beynәlxalq bazarları vә ölkәlәri altı böyük qrupa bölmüşdür?

•

J.Lamben
M.Zombart
A.Koni
M.Veber
F.Kotler

106 Qlobal istehlak bazarlarının birlәşdirilmәsi üçün mütәxәssislәr beynәlxalq bazarları …… üzrә spesifik
seqmentlәşdirmәnin aparılmasını tәklif edir.

•

qitәlәr
tәşkilatlar
müәssisәlәr
ölkәlәr
bölgәlәr

107 Çarpaz cәdvәllәr müәyyәn etmәyә bilәr:

•

bәzi problemlәri
problemlәri
diversifikasiyaları
bәzi qarşılıqlı әlaqәlәri
stimulları

108 Çarpaz cәdvәllәrdә …… vardır.

•

ideyalar
başlıqlar
nümunәlәr
qüsurlar
fikirlәr
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109 Hәr bir xәtt üzrә verilmiş faiz dәrәcәsi ……

•

çarpaz mәlumat xәttidir
mәlumatların tәhlili cәdvәlidir
diaqramdır
düz xәtdir
çarpaz cәdvәllәrin formalarından biridir

110 Verilmiş sualın bütün cavabları ……

•

diaqramdır
düz xәtdir
çarpaz cәdvәllәrin formalarından biridir
çarpaz mәlumat xәttidir
mәlumatların tәhlili cәdvәlidir

111 Variantlardan istifadә etmәklә, cәdvәlin mübtәda vә xәbәr yerindә qeyd etmәklә …… әldә olunur.

•

düzgün xәtlәr
çarpaz xәtlәr
çarpaz cәdvәllәr
әyri xәtlәr
Mendeleyev cәdvәli

112 Müasir fәrdi kompüterlәrin kömәyi ilә mәlumatların işlәnmәsi:

•

idarәetmәnin nöqsanlarıdır
idarәetmәnin üstünlüyüdür
çarpaz cәdvәllәrin nöqsanlarıdır
çarpaz cәdvәllәrin üstünlüyüdür
tәnzimlәnmәdir

113 Eksperimentlәrdәn, müşahidәlәrdәn vә sorğulardan istifadә etmәklә, mәlumatların toplanması ……

•

tәnzimlәnmәdir
çarpaz cәdvәllәrin üstünlüyüdür
çarpaz cәdvәllәrin nöqsanlarıdır
idarәetmәnin üstünlüyüdür
idarәetmәnin nöqsanlarıdır

114 Alınmış informasiyanı şәrh etmәk vә rәhbәrliyә tәqdim etmәk üçün istifadә edilir.

•

tәnzimlәmәdәn
çarpaz cәdvәllәrin üstünlüyündәn
çarpaz cәdvәllәrin nöqsanlarından
idarәetmәnin üstünlüyündәn
idarәetmәnin nöqsanlarından

115 Çarpaz cәdvәllәrin neçә forması mövcuddur?

•

üç
iki
dörd
beş
altı

116 Davranış әlamәtlәrinә görә seqmentlәşdirmә …… informasiyasına әsaslanır.
alıcıların sayı

•
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•

bu vә ya digәr malın alıcılar tәrәfindәn hansı sayda vә tezlikdә alınması
bu vә ya digәr xarakterdә alış tezliyi
bu vә ya digәr malın alıcılar tәrәfindәn hansı keyfiyyәtdә vә tezlikdә alınması
bu vә digәr mәhsulun keyfiyyәti

117 Әnәnәvi psixoqrafik tәdqiqatda respondentlәrin qiymәtlәndirilmәsindә …… istifadә edilir.

•

bakaleya
batareya
latoreya
qalereya
kafeteriya

118 J.J.Lamben siqmentlәşdirmәni …… üzrә müәyyәnlәşdirmişdir.

•

ölçülәr
gәlirlәr
reytinqlәr
xәrclәr
növlәr

119 V.Krasnova vә A.Privalov bazarın seqmentlәşdirilmәsi vә mәqsәdli bazar seqmentinin …… mәrhәlәsini
müәyyәn etmişlәr.

•

4
6
5
7
2

120 Vahid seqmentlәşdirmә metodikası olmasa da S.Evans vә B.Berman …… ardıcıl mәrhәlәlәr müәyyәn
etmişlәr.

•

10
6
4
2
8

121 Vahid seqmentlәşdirmә metodikası olmasa da S.Evans vә B.Berman …… ardıcıl mәrhәlәlәr müәyyәn
etmişlәr.

•

paradiqmasının
konsepsiyasının
strategiyasının
taktikasının
proqramının

122 Bazarın seqmentlәşdirilmәsi marketinq konsepsiyasının nüvәsini tәşkil etmәklә, bu termin ……ci ildәn
istifadә edilir.

•

1756
1956
1556
1858
1856

123 Diferensiasiya marketinq strategiyası ……
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•

investisiya layihәlәri tәlәb edir
böyük investisiyalar, istehsal vә idarәetmә xәrclәri tәlәb edir
böyük investisiyalar, istehsal vә idarәetmә xәrclәri tәlәb etmir
böyük istehsal vә idarәetmә xәrclәri tәlәb edir
idarәetmә vә istehsal qәrarları tәlәb edir

124 Diferensiasiya olunmuş marketinq strategiyası …… әsaslanır:

•

tәlimatlara
mәhsul vә marketinq proqramlarına
tәlimat vә proqramlara
layihәlәrә
marketinq proqramlarına vә layihәlәrinә

125 Konsentrasiya edilmiş marketinq strategiyası …… әsaslanır:

•

genişlәndirilmiş bazara
gәlirli bazar seqmentinә
gәlirli istehsal seqmentinә
gәlirsiz bazar seqmentinә
genişlәndirilmiş bazar seqmentinә

126 Lәğvetmә strategiyası müәssisәnin biznes fәaliyyәtini gәlәcәkdә davam etdirmәyә imkan vermir vә bu
strategiya …… adlanır.

•

fәaliyyәtin genişlәndirilmәsi
biznesin mәqsәdyönlü ixtisarı
biznesin mәqsәdә uyğun olmadan ixtisarı
biznesin genişlәndirilmәsi
biznesin ixtisarı

127 Etalon strategiyasının dördüncü tipi biznesin inkişaf strategiyasında ……

•

böhran
ixtisar strategiyası
tәnәzzül
inkişaf
durğunluq

128 Etalon strategiyasının üçüncü qrupu biznesin inkişafında …… strategiyası adlanır.

•

tәnәzzül
inkişafın diversifikasiyası
tәnәzzülün inteqrasiyası
inkişaf
tәnәzzülün müәyyәn edilmәsi

129 İnkişafın inteqrasiya edilmәsi strategiyasının әsas …… tipi mövcuddur.

•

dörd
iki
üç
beş
altı

130 Etalon strategiyasının ikinci qrupu yeni biznes strategiyasının işlәnmәsinә әsaslanır ki, bu strategiya
…… adlanır.
tәnәzzül

•
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•

artımın inteqrasiya edilmәsi
tәnәzzülün inteqrasiya edilmәsi
inkişaf
tәnәzzülün müәyyәn edilmәsi

131 Etalon strategiyasının ikinci qrupu …… yolu ilә müәssisәnin genişlәndirilmәsinә әsaslanır.

•

alıcıların ixtisarı
yeni strukturların cәlb edilmәsi
yeni strukturların ixtisarı
işçilәrin ixtisarı
yeni strukturların yenidәn qurulması

132 Mәhsulların inkişaf strategiyası …… tipinә aiddir.

•

ikinci qrup strategiyalar
ikinci qrup taktikalar
birinci qrup strategiyalar
birinci qrup taktikalar
razılaşmalar

133 Bazarın inkişaf strategiyası …… tipinә aiddir.

•

ikinci qrup strategiyalar
birinci qrup strategiyalar
ikinci qrup taktikalar
razılaşmalar
birinci qrup taktikalar

134 Rәqabәt qabiliyyәtli idarәetmә marketinq strategiyasının …… tipinә aiddir.

•

birinci qrup taktikalar
birinci qrup strategiyalar
razılaşmalar
ikinci qrup strategiyalar
ikinci qrup taktikalar

135 Bazarda mövqeyini şәrtlәndirәn strategiyadır:

•

razılaşmalar
birinci qrup strategiyalar
birinci qrup taktikalar
ikinci qrup strategiyalar
ikinci qrup taktikalar

136 Etalon strategiyasının birinci qrupuna aid edilir:

•

durğunluq
inkişaf
tәnәzzül
tәlәb
fәaliyyәt

137 Tәcrübәdә biznesin inkişaf etdirilmәsi üçün әn çox yayılmış …… strategiyasından istifadә edilir:

•

bazis vә ya diferensial
bazis vә ya etalon
bazis
etalon
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etalon vә ya diferensial

138 Strateji qәrarların işlәnib hazırlanması orta vә qısamüddәtli mәqsәdlәrin effektiv hәll edilmәsi üçün
istifadә edilir:

•

istehlakçıların qәtiyyәti
marketinq strategiyası
satış taktikası
istehsal taktikası
vasitәçilәrin nәzәrә alınması

139 Müәssisәnin fәaliyyәti üçün perspektiv işlәrin mәcmusudur:

•

razılaşdırma
strategiya
taktika
müqavilә
protokol

140 Konkret mübarizәdә üstünlük verәn ideya ……

•

taktika
strategiya
satış qәrarları
istehsal qәrarları
razılaşdırma

141 Mәqsәdlәrin müәyyәn edilmәsi vә nailiyyәtin әldә edilmәsi üçün müәyyәn siyasәtin işlәnib
hazırlanmasıdır:

•

satış qәrarları
strategiya
taktika
razılaşdırma
istehsal qәrarları

142 Әsas mәqsәdә çatmaq üçün …… prioritet problemlәrin müәyyәn edilmәsi vә proqram fәaliyyәtidir.

•

protokol qaydaları
strateji plan
nәzәrә alma
taktiki fәaliyyәt
razılaşdırma

143 Hazırkı dövrdә biznes fәaliyyәtindә müәssisәnin fәaliyyәt istiqamәtinin әsası, tәşkilatın vә işçilәrin
marağının tәmin edilmәsi …… adlanır.

•

nәzәrә alma
strategiya
razılaşdırma
istehlakçıların nәzәrә alınması
taktika

144 Müәssisәnin uzunmüddәtli mәqsәdlәrinin fәaliyyәt kursunun müәyyәn edilmәsi vә resursların
bölüşdürülmәsi uğur qazanmaq üçün …… istifadә edilir.

•

istehlakçıların nәzәrә alınması
strategiya
nәzәrә alma
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taktika
razılaşdırma

145 VALS2 modeli Amerika cәmiyyәtini …… seqmentә bölür.

•

9.0
5.0
6.0
8.0
7.0

146 LOV  (List of values) modeli …… dәyәrlәri özündә birlәşdirir.

•

6.0
7.0
9.0
5.0
3.0

147 VALS2 modeli Amerika cәmiyyәtini …… istiqamәtdә seqmentlәrә bölür.

•

6.0
4.0
10.0
8.0
2.0

148 İnsan sosial amillәrә …… amillәrә nisbәtәn daha çox can atır.

•

mürәkkәb
tәnzimlәnәn
texniki
bioloji
biokimyәvi

149 Sosial nәzәriyyә qeyd edir ki, istәnilәn şәxs özünü …… eynilәşdirmәyә meyllidir.

•

qәhrәmanlarla
qardaşı ilә
cәmiyyәtlә
qonşusu ilә
dostu ilә

150 Motivasiya çoxşaxәli haldır …... konsepsiyasını planlaşdırarkәn onu mütlәq nәzәrә almaq lazımdır.

•

ekoloji
keyfiyyәt
mәhsul
satış
marketinq

151 Gender stereotipi …… olduğu qeyd olunur.

•

adi stereotip
etnik stereotip
xüsusi stereotip
qarışıq stereotip
professional vә etnik stereotiplәr
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152 Qavrama prosesinә әtraf mühitdәn …… vә canlandırılması daxildir.

•

informasiyanın strukturlaşdırılması
informasiyanın işlәnmәsi
informasiyanın seçilmә mәrhәlәlәri, strukturlaşdırılması, şәrh olunması
informasiyanın interpretasiyası
informasiyanın arxivlәşdirilmәsi

153 Marketoloqlar …… bazar seqmenti adlanan qrupları seçmәk üçün daha çox istehlakçıların davranışına
diqqәt vermәlidir.

•

sosial statusuna baxaraq
sәrhәddәn kәnar baxaraq
coğrafi xarakteristikalarına baxaraq
demoqrafik xarakteristikalarına vә coğrafi sәrhәdlәrinә baxmayaraq
psixoqrafik xarakteristikasına baxmayaraq

154 Tәdqiqatçılar istehlakçı davranışını …… izlәmәlidir.

•

ciddi şәraitdә
qarışıq vәziyyәtdә
xüsusi şәraitdә
tәntәnәli vәziyyәtdә
tәbii şәraitdә

155 Müşahidә metodu …… әsaslanır.

•

satış qaydalarına
istehlakçının әhvalruhiyyәsinә
satıcıların davranışına
müxtәlif vәziyyәtlәrdә istehlakçı davranışına
istehlakçı növlәrinә

156 İstehlakçıların davranışında baş verәn dәyişikliklәri müәyyәn etmәk üçün …… aparılmalıdır.

•

konkurs
yarış
yoxlama
tәdbir
eksperiment

157 Hәddәn artıq güclü rәqabәtin getdiyi qlobal bazar mәkanında istehlakçıların …… barәdә etibarlı,
әlverişli vә praktik informasiyaya tәlәbatı artır.

•

motivasiya vә ehtiyac
motivasiya
davranış
motivasiya vә davranış
qәrar qәbulu

158 İstehlakçıya tam yönәlmә tәlәbat zәncirindә bütün tәşkilatların istehlakçıların …… necә
uyğunlaşmasına diqqәt verәrәk, mәsәlәnin çәrçivәsinin genişlәndirir.

•

satıcılara
öhdәliyin yerinә yetirilmәsinә
rәqiblәrә
dәyişәn hәyat tәrzinә vә davranışına
qiymәtә
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159 Kommunikativ davranış göstәricilәrinә aiddir:

•

kosmopolitizm
şәxsiyyәtlәrarası ünsiyyәt kanalları ilә әlaqә, innovasiya haqqında biliklәr vә s.
kütlәvi informasiya vasitәlәriylә әlaqә
kosmopolitizm, xarici mütәxәssislәrlә әlaqә
bilik, informasiya vasitәlәriylә әlaqә

160 Kommunikativ davranış göstәricilәridir:

•

kosmopolitizm, xarici mütәxәssislәrlә әlaqә
kütlәvi informasiya vasitәlәriylә әlaqә, kosmopolitizm vә s.
kütlәvi informasiya vasitәlәriylә әlaqә
kosmopolitizm
bilik, informasiya vasitәlәriylә әlaqә

161 Kommunikativ davranış göstәricilәri yeniliklәrlә bağlı …… әhatә edir:

•

sosial qruplarla bağlılığı
sosial sistemlә bağlılığı, sosial fәallığı
sosial sistemi
sosial aktivliyi
adi fәallığı

162 Davranışın planlaşdırılması nәzәriyyәsi …… proqnozlaşdırmağa imkan verir:

•

sәmәrәli davranışı
sәmәrәli, düşünülmüş davranışı
sәmәrәsiz davranışı
sәmәrәli, düşünülmәmiş qәrarları
düşünülmәmiş davranışı

163 İnsanın sәmәrәli davranış konsepsiyasının tәrәfdarı olan amerikalı sosial psixoloq ……

•

Veber
Fişbeyn
Zombart
Freyd
Lamben

164 İnsanın sәmәrәli davranış konsepsiyasına tәrәfdar olan әn nüfuzlu alimlәrdәn biridir:

•

Veber
Eyzen
Zombart
Freyd
Lamben

165 LOV  (List of values) modeli …… dәyәrlәri әhatә edir.

•

özünә hörmәt, hәyәcan, sәrbәstlik
başqaları ilә isti münasibәt
hörmәt, hәyәcan, nigarançılıq
reallaşdırma, hörmәt
reallaşdırma, hәyәcan

166 LOV  (List of values) modeli …… dәyәrlәri әhatә edir.
reallaşdırma, hörmәt

•
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•

özözünü reallaşdırma, hәyәcan, özözünә hörmәt
hörmәt, hәyәcan, nigarançılıq
özünә hörmәt, hәyәcan, sәrbәstlik
reallaşdırma, hәyәcan

167 VALS2 yeni modeli …… ildә hazırlanmışdır.

•

1889
1989
1689
1589
1789

168 VALS modeli Amerika istehlakçılarını bir neçә seqmentә bölәrәk, onları …… qrupda birlәşdirir.

•

3.0
5.0
11.0
9.0
7.0

169 VALS modeli Amerika istehlakçılarını …… seqmentә bölür.

•

13
9
7
5
11

170 VALS modeli …… ildә işlәnib hazırlanmışdır.

•

1778.0
1978.0
1878.0
1578.0
1678.0

171 AİO modeli istehlakçıların hәyat üslubunu xarakterizә etmәklә, üç qrupda parametrlәri birlәşdirir:

•

diqqәt, maraq, fikir
fәaliyyyәt, maraq, fikir
fәaliyyәt, maraq, diqqәt
maraq, fikir, arzu
fәaliyyәt, maraq, arzu

172 Rokeç dәyәrlәrinә görә özünәnәzarәt ……

•

obrazdır
davranış modeli vә ya instrumental komponentdir
arzuolunan vәziyyәtdir
süjetdir
arzuolunmayan vәziyyәtdir

173 Rokeç dәyәrlәrinә görә mәsuliyyәt, nәzakәt ……

•

süjetdir
davranış modelidir
arzuolunan vәziyyәtdir
obrazdır
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arzuolunmayan vәziyyәtdir

174 Rokeç dәyәrlәrinә görә istәk, dinlәmәk ……

•

obrazdır
davranış modelidir
arzuolunan vәziyyәtdir
süjetdir
arzuolunmayan vәziyyәtdir

175 Rokeç dәyәrlәrinә görә intellek, mәntiq ……

•

obrazdır
davranış modelidir
arzuolunan vәziyyәtdir
süjetdir
arzuolunmayan vәziyyәtdir

176 Rokeç şkalasına görә tәsәvvür, müstәqillik ……

•

arzuolunan vәziyyәtdir
instrumental komponentdir
arzuolunmayan vәziyyәtdir
obrazdır
süjetdir

177 Rokeç şkalasına görә yardım, kömәk ……

•

arzuolunmayan vәziyyәtdir
obrazdır
arzuolunan vәziyyәtdir
instrumental komponentdir
süjetdir

178 Rokeç dәyәrlәrinә görә istedad, gümrahlıq ……

•

arzuolunan vәziyyәt deyildir
instrumental komponent deyildir
arzuolunan vәziyyәtdir
obraz vә süjetdir
davranış modelidir

179 Rokeç dәyәrlәrinә görә şöhrәtpәrәstlik ……

•

obraz vә süjetdir
arzuolunan vәziyyәtdir
instrumental komponent deyildir
instrumental komponentdir
arzuolunan vәziyyәt deyildir

180 Müdriklik Rokeç şkalasına görә ……

•

arzuolunmaz vәziyyәtdir
obrazdır
instrumental komponentdir
arzuolunan vәziyyәtdir
süjetdir

181 Rokeç şkalasına görә hәqiqi dostluq, sosial bәrabәrlik ……
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•

arzuolunmaz vәziyyәtdir
obrazdır
instrumental komponentdir
arzuolunan vәziyyәtdir
süjetdir

182 Xilas olma, özünә hörmәt Rokeç şkalasına görә ……

•

instrumental komponentdir
obrazdır
arzuolunmaz vәziyyәtdir
süjetdir
arzuolunan vәziyyәtdir

183 Rokeç şkalasına görә milli tәhlükәsizlik, rahatlıq ……

•

arzuolunmaz vәziyyәtdir
instrumental komponentdir
arzuolunan vәziyyәtdir
süjetdir
obrazdır

184 Rokeç şkalasına görә daxili hormoniyadır:

•

arzuolunmaz vәziyyәt
süjet
obraz
instrumental komponent
arzuolunan vәziyyәt

185 Rokeç şkalasına görә bәrabәrlik, ailәnin tәhlükәsizliyi ……

•

instrumental komponentdir
obrazdır
arzuolunmaz vәziyyәtdir
süjetdir
arzuolunan vәziyyәtdir

186 Rokeç şkalasına görә nailiyyәt, azadlıq, xoşbәxtlik ……

•

arzuolunmaz vәziyyәtdir
obrazdır
instrumental komponentdir
arzuolunan vәziyyәtdir
süjetdir

187 Rokeç şkalasına görә …… әylәncәli hәyatdır.

•

arzuolunmaz vәziyyәt
arzuolunan vәziyyәt
instrumental komponent
obraz
süjet

188 Rokeç şkalasına görә rahat hәyat ……

•

arzuolunmaz vәziyyәtdir
arzuolunan vәziyyәtdir
instrumental komponentdir
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obrazdır
süjetdir

189 Dәyәrlәrin ölçülmәsindә …… dәyәr şkalasından istifadә edilir.

•

Veber
Rokeç
Zombart
Freyd
Lamben

190 Şәxsi dәyәrlәr normal davranış üçün …… müәyyәn edir.

•

yaşlı insanları
hәr hansı bir fәrdi
cәmiyyәti
gәnclәri
konkret insanları

191 Sosial dәyәrlәr normal davranış üçün …… müәyyәn edir.

•

cәmiyyәti
ictimai vә ya sosial qrupları
ictimai vә ya kollektivi
sosial qrupları
insanları

192 Dәyәrlәr ola bilәr:

•

nisbi vә mobil
fәrdi (şәxsi) vә sosial
fәrdi vә mobil
nisbi vә şәxsi
keçici vә fәrdi

193 Şәxsiyyәtin psixoanalitik nәzәriyyәsi …… tәrәfindәn işlәnmişdir.

•

M.Veber
Z.Freyd
V.Zombart
F.Kotler
J.Lamben

194 Sosial "mәn" insanı …… xarakterizә edir.

•

onun oxumağını
әtrafdakıların onu necә görmәyini
başqasını necә görmәyini
özünü necә görmәyini
onun әtrafdakıları görmәyini

195 Şәxsi "mәn" …… xarakterizә edir.

•

sәnin necә oxumağını
insanın özünü necә görmәyini
insanın sәni necә görmәyini
dostun sәni necә görmәyini
valideynin sәni necә görmәyini
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196 Öz konsepsiyasının cәhәtlәrindәn biridir:

•

ictimai fikir
sosial "mәn"
tәkrar fikir
tәkrar "mәn"
şәxsi fikir

197 Öz konsepsiyasının cәhәtlәrindәn biridir:

•

ictimai fikir
şәxsi "mәn"
tәkrar fikir
tәkrar "mәn"
şәxsi fikir

198 Konsepsiyanın özü …… amillәrdәn ibarәtdir:

•

dörd
iki
üç
beş
altı

199 Nәzәriyyәyә görә hәr bir insan dünyadakı yerinә, baxışına, dәyәrlәrinә vә çatışmazlıqlarına baxmayaraq,
…… malik olur.

•

xüsusi statusa
öz konsepsiyasına
taktikaya
zәmanәtә
strategiyaya

200 Cәmiyyәtdә olarkәn insanlar sosial nәzәriyyәyә görә, …… arzu edә bilәr.

•

cәmiyyәtә qarşı çıxış etmәyi; cәmiyyәtdәn ayrılmağı
bu cәmiyyәtә qoşulmağı; cәmiyyәtә qarşı çıxış etmәyi; cәmiyyәtdәn ayrılmağı
cәmiyyәtә qarşı çıxış etmәyi
cәmiyyәtdәn ayrılmağı; cәmiyyәtә etibar etmәyi
cәmiyyәtdәn ayrılmağı

201 Neçә şәxsiyyәt nәzәriyyәsi mövcuddur?

•

dörd
bir neçә
iki
bir
üç

202 Qavrama prosesindә yarana bilәn nöqsanlar:

•

neqativ tәcrübә
digәr şәxsin fikri, stereotiplәr, neqativ tәcrübә
neqativ tәcrübә, satıcının fikri
stereotiplәr, neqativ tәcrübә
digәr şәxslәrin fikri

203 Qavrama prosesi әtraf alәmdәn informasiyaların toplanması mәrhәlәlәrini әhatә edir:

•
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•

toplanmış informasiyaların strukturlanmasını, bu informasiyaların emal edilmәsini
informasiyaların satılmasını
informasiyaların şәrh edilmәsini
toplanmış informasiyaların strukturlanmasını
informasiyaların emal edilmәsini

204 İstehlakçının kommunikasiyaya necә cavab verdiyini bilmәk üçün ilk növbәdә …… alıcı tәrәfindәn
necә dәrk edildiyini bilmәk lazımdır.

•

agentlәrin
mәhsulun
satıcıların
mәslәhәtin
dostların

205 Böyük şәhәrlәrdә әrzaq mәhsullarının tәqribәn …… % hiper vә super marketlәrlә satılır ki, nәticәdә
kiçik bizneslә mәşğul olan topdanpәrakәndә ticarәt sıxışdırılır.

•

60.0
50.0
70.0
90.0
40.0

206 Topdan satışda …… % mәhsul, pәrakәndә satışda isә …… % mәhsul saxlanılır.

•

80 vә 20
70 vә 30
50 vә 50
60 vә 40
90 vә 10

207 İstehlakçı davranışının iqtisadi tәhlili …… illik tarixi әhatә edir.

•

250
50
100
150
200

208 Marketinq tәcrübәsi daha çox …… fikir verir:

•

istehsalçıların birlәşdirilmәsinә
satıcıların ayrılmasına
istehlakçıların ayrılmasına
istehlakçıların birlәşdirilmәsinә
rәqiblәrin birlәşdirilmәsinә

209 Tәdqiqat aparmaq üçün bәzi tәşkilatlar …… metodlardan istifadә edir.

•

bioloji
fiziki
kimyәvi
sosioloji
metodoloji

210 İstehlakçı davranışında baş verәn dәyişikliyi bilmәk üçün …… aparmaq lazımdır.

•

eksperimentlәr, intervyusorğular vә ya foks qrup
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istehsalçılarla görüş
tәyin etmә
tәdbirlәr, sorğuintervyu
intervyu vә ya foks qrup

211 İstehlakçının özünü necә aparması işin ……

•

әhәmiyyәtli mәsәlә deyil
ikinci dәrәcәli mәsәlәdir
üçüncü dәrәcәli mәsәlәdir
yalnız başlanğıcıdır
son dәrәcә әhәmiyyәtli mәsәlәdir

212 İstehlakçı davranışını bilmәk üçün …… nә baş verdiyini bilmәk lazımdır?

•

satıcının başında
ölkәnin hüdudlarında
tәşkilatda
müәssisәnin әtrafında
istehlakçının başında

213 İstehlakçı davranışı …… olmaqla iqtisadiyyat, psixologiya, sosiologiya, antropologiya, statistika vә
digәr elmlәrin nailiyyәtlәrindәn istifadә edir.

•

tәdris fәnni
nәzәri fәnlәr
nәzәri elm
tәtbiqi elmlәr
xüsusi fәnn

214 İstehlakçı davranışının öyrәnilmәsi daha çox …… elminin öyrәnilmәsini xatırladır.

•

tarix
coğrafiya
biologiya
tibb
texnologiya

215 Ünsiyyәtin formalaşmasının neçә yolu mövcuddur?

•

6.0
3.0
2.0
4.0
5.0

216 …… qruplar nisbәtәn az strukturlaşdırılmışdır, qrup daxilindә ünsiyyәt qaydalarla deyil, üzüzә
müraciәt zamanı baş verir.

•

can atanlar
dissosiativ
birincilәr
qeyrirәsmi
formal

217 …… qrupun qaydaları strukturlaşdırılıb, müvafiq sәnәdlәrdә qeydә alınıb vә bütün qrup üzvlәri
tәrәfindәn qәbul olunmalıdır.
birincilәr
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•

dissosiativ
can atanlar
ikincilәr
formal

218 …… qruplarla insanlar imkan daxilindә az tәmasda olmağa çalışır.

•

can atanlar
ikincilәr
formal
dissosiativ
birincilәr

219 …… qrupun üzvlәri ilә individ özünü assosiasiya etmәyә çalışır.

•

dissosiativ
birincilәr
ikincilәr
formal
can atanlar

220 …… qrupunun tәsiri ilә qәrar istehlakçı ilә fasilәsiz әlaqә yaranır.

•

birincilәr
formal
can atanlar
ikincilәr
dissosiativ

221 …… qrupu individә daha açıq şәkildә tәsir edir.

•

formal
ikincilәr
dissosiativ
birincilәr
can atanlar

222 Marketoloqlar referent qrupların individә necә tәsir etdiyini anlaya bilsәlәr, bundan …… istifadә edә
bilәrlәr.

•

idarәetmә üçün
rәqiblәr üçün
öz mәqsәdlәri üçün
fәaliyyәt üçün
sürәtlәndirmә üçün

223 Referent qrup dәyәrlәri, fikirlәri, baxışları vә inancları …… qәrarına tәsir edә bilәcәk qrupa deyilir.

•

keyfiyyәt barәdә
rәqiblәr barәdә
istehlakçının alış barәdә
vasitәçilәr barәdә
әtraf mühit barәdә

224 Söz  mәntiq yaddaşı …… hәrәkәtlәrinin mәna işarәsini qeydә alır.
obyektin
reaksiyanın
fәaliyyәtin
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•

mәnbәnin
sözlü informasiyanı vә kәnar obyektlәrin

225 Obrazlı yaddaş …… qavranmasının nәticәsidir.

•

adi informasiyanın
fәaliyyәtin
reaksiyanın
şәrti informasiyanın
sensor informasiyanın

226 Koqnitiv yaddaş …… yadda saxlanması prosesidir.

•

sәnәdlәrin
müqavilәnin
markanın
biliklәrin
texnikanın

227 Stimulun generelizasiyası reaksiyanın başlanğıc şәrti …… daşınmasıdır.

•

stimul spekterlәrә
oxşar spekterlәrә
fәrqli spekterlәrә
stimuldan oxşar sәsli daha geniş stimullar spektirinә
keyfiyyәtli spekterlәrә

228 Davranış tәlim metodu …… assosiasiyanın inkişafından irәli gәlәn dәyişiklik kimi tәqdim edilir.

•

davranışda әks etdirmәni
yaddaşda әks etdirmәni
işığın әks etdirilmәsi
biliklәrin dәyişmәsinin inikası
davranışda stimulla reaksiya arasında

229 Koqnitiv tәlim metodu …… olduğunu nәzәrdә tutur.

•

tәsir mexanizmini
işığın әks etdirilmәsi
davranışda әks etdirmәni
yaddaşda әks etdirmәni
biliklәrin dәyişmәsinin inikası

230 …… yolu ilә biliyi, münasibәti vә davranışı dәyişdirmәk olar.

•

tәlim
şallaq
şirin qoğal
qorxu
tәhlükә

231 Digәr tәdqiqatçılar iddia edir ki, bütün emosiyaların әsasını …… tәşkil edir.

•

qıcıqlanma, qәzәb
qıcıqlanma, dominantlıq etmә
mәmnunluq, qıcıqlanma
mәmnunluq, qıcıqlanma, dominantlıq etmә
dominantlıq etmә, mәmnunluq
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232 Platçikin emosiyalar tәsnifatını …… emosional kateqoriyada qeyd edir.

•

qәbuletmә, nifrәt bәslәmә vә intizarı
sevinc, tәәssüf, qәbuletmә vә nifrәt bәslәmәni
nifrәt bәslәmә, intizar vә tәәccübü
qorxu, qәzәb vә sevinci
qorxu, qәzәb, sevinc, tәәssüf, qәbuletmә, nifrәt bәslәmә, intizar vә tәәccübü

233 …… müxtәlif vaxtlarda müxtәlif tәlәbatların insanlara tәsirini izah etmәyә çalışmışdır.

•

Zombart
Freyd
Fişbeyn
Maslou
Kotler

234 İnsan …… mәnbәyi barәdә özünә tam hesabat verә bilmir.

•

reaksiya
tәhlükә
müdafiә
motivasiya
tәşәbbüs

235 …… hesab edirdi ki, insan özündә bir çox istәyi boğaraq inkişaf edir.

•

Kotler
Zombart
Fişbeyn
Yunq
Freyd

236 Tәlimlә bağlı dәyişmәk olar ……

•

münasibәt, savad
davranış
savad, münasibәt
savad, münasibәt vә davranış
münasibәt, razılaşma

237 Empirik tәlәbat ……

•

sensor faydalarının tәmin edilmәsi
fizioloji ehtiyacın tәmin edilmәsi
sosial ehtiyacın tәmin edilmәsi
müәyyәn hissin tәmin edilmәsi
savada tәlәbat

238 Koqnitiv tәlәbat ……

•

sosial ehtiyacları tәmin etmәk
müәyyәn hissi tәmin etmәk
sosial tәlәbat
fizioloji ehtiyacları tәmin etmәk
savada tәlәbat

239 Gedonistik tәlәbat ……
sosial ehtiyacları tәmin etmәk
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•

müәyyәn hissi tәmin etmәk
savada tәlәbat
fizioloji ehtiyacları tәmin etmәk
sensor  dad, aromat, hiss faydalarını tәmin etmәk

240 Rәmzi tәlәbatda istehlakçı mәhsulu …… üçün alır.

•

sensor gәlirlәrini tәmin etmә
özünü ifadә etmәk
sosial ehtiyacını tәmin etmә
fizioloji ehtiyacını tәmin etmә
müәyyәn hisslәrini ödәmә

241 Cәmiyyәtlә münasibәtlәrin normal qurulması …… sağlam münasibәtә gәtirib çıxarır.

•

mütәxәssislәrlә
ictimaiyyәtlә
işçilәrlә
rәhbәrliklә
qruplarla

242 Satışın stimullaşdırılması mal satışında vә satışın hәcminin artırılmasında …… rol oynayır.

•

arqument
qısamüddәtli tәdbir
uzunmüddәtli tәdbir
qısamüddәtli müqavilә
qısamüddәtli tәlәb

243 Referent qeyrirәsmi qruplar ……

•

fәrdә assosiasiya edir
normalar nisbәtәn az strukturlaşdırılır vә ünsiyyәt üzüzә müraciәt zamanı yaranır
fәrdlә әlaqә qurmur
fәrdә tәsir etmir
fәrdә az tәsir edir

244 Formal referent qruplar ……

•

fәrdlә әlaqә qurmur
bu qrupun qaydaları strukturlaşdırılıb vә müvafiq sәnәdlәrdә qeydә alınıb
fәrdә az tәsir edir
fәrdә assosiasiya edir
fәrdә tәsir etmir

245 Dissosiativ referent qruplar ……

•

fәrdә assosiasiya edir
insanlar elә qruplarla az tәmasa girmәyә çalışır
fәrdlә әlaqә qurmur
fәrdә tәsir etmir
fәrdә az tәsir edir

246 Referent qruplar çalışır ……

•

fәrdlә әlaqә qurmur
qrup üzvlәri ilә özünü assosiasiya etmәyә
fәrdә az tәsir edir
fәrdә assosiasiya edir
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fәrdә tәsir etmir

247 Tәkrar referent qruplar ……

•

fәrdә tәsir etmir
istehlakçılarla fasilәsiz әlaqә yaradır
fәrdlә әlaqә qurmur
fәrdә assosiasiya edir
fәrdә az tәsir edir

248 İlkin referent qruplar ……

•

fәrdlә әlaqә qurmur
fәrdә daha açıq formada tәsir edir
fәrdә tәsir etmir
fәrdә assosiasiya edir
fәrdә az tәsir edir

249 Koqnitiv yaddaş  …… saxlanma prosesidir.

•

hövsәlәnin
biliyin
mәhsulun
bacarığın
münasibәtin

250 Әks tәrәfә diskriminasiya ……

•

subordinasiyadır
generalizasiyadır
stimulaşdırmadır
ixtisaslaşmadır
konkretlәşdirmәdir

251 Koqnitiv tәlim intellektual …… birlәşdirir.

•

yarışmaları
proseslәri
bölmәlәri
müsabiqәlәri
düşüncәlәri

252 İstehlakçılarda mәhsula qarşı fikir oyatmağın üsullarından biridir:

•

az sayda pullu biletlәrin paylanması
çox sayda pulsuz nümunәlәrin paylanması
çox sayda pulsuz biletlәrin paylanması
çox sayda biliklәrin paylanması
çox sayda pullu nümunәlәrin paylanması

253 İstehlakçı mәhsul haqqında informasiyanın işlәnmәsini …… mövqelәndirir.

•

aktiv
razılaşaraq
passiv
düşünәrәk
narazı

254 Koqnitiv tәlim …… tәlәb edir.
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•

emosiyanın dәyişmәsini
biliyin dәyişmәsinin әks etmәsini
dәyişikliyin әks olunmasını
emosiyanın әks olunmasını
hәrәkәtin dәyişmәsini

255 Fikir, hiss vә tәlim ……

•

işin tәşkili üsuludur
ünsiyyәtin formalaşması vasitәsidir
strukturun formalaşma vasitәsidir
tәdbirlәr kompleksidir
işin tәşkili metodudur

256 Platçik emosianın tәsnifatını verәrkәn, …… әsas emosional kateqoriyalara ayırmışdır.

•

5.0
8.0
4.0
6.0
2.0

257 Şәxsiyyәt tipinin tәtbiqi zamanı …… sorğularından teztez istifadә edilir.

•

Veber
Kettel
Zombart
Freyd
Lamben

258 Şәrikli tәlәbat …… cәhd etmәk әsasında yaranır.

•

zәnginliyә
başqaları ilә dost münasibәtә
qarşılıqlı ünsiyyәtә
dostcasına münasibәtә
әmәkdaşlığa

259 Maslou vә Alderfer nәzәriyyәlәri arasında neçә fәrq mövcuddur?

•

iki
bir
dörd
beş
üç

260 İnsan tәlәbatının üç qrupda birlәşdirilmәsi fikrini kim irәli sürmüşdür?

•

Veber
Alderfer
Zombart
Freyd
Lamben

261 Hәr bir tәlәbatın hәyatında …… mәrhәlә vardır.

•

altı
iki
dörd
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üç
beş

262 Etnoqrafik müşahidә …… ölçülmәsinә yanaşmadır.

•

hәrәkәtin
tәlәbatın
tәklifin
temperaturun
atmosferin

263 Motivasiyanın tәtbiq edilmәsi metodları …… ölçülmәsinә yanaşmadır.

•

hәrәkәtin
tәlәbatın
tәklifin
temperaturun
atmosferin

264 Foks qruplar …… ölçülmәsinә yanaşmadır.

•

hәrәkәtin
tәlәbatın
tәklifin
temperaturun
atmosferin

265 Fәaliyyәtin, maraqların, fikirlәrin ölçüsü …… ölçülmәsinә yanaşmadır.

•

hәrәkәtin
tәlәbatın
tәklifin
temperaturun
atmosferin

266 Çindә rәzalәt, yalan …… rәngdә ifadә edilir.

•

qırmızı
ağ
qara
boz
yaşıl

267 Çindә …… rәng dürüstlük rәmzidir.

•

boz
qara
qırmızı
yaşıl
ağ

268 …… Çindә mehribanlıq vә cәsarәt rәngidir.

•

qara
qırmızı
yaşıl
zümrüdü
boz
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269 Norveçdә daha çox mәşhur olan rәng …….

•

qırmızıdır
açıq rәnglәrdir
zümrüdü yaşıldır
bozdur
ağdır

270 Pakistanda daha çox mәşhur olan rәng ……

•

qaradır
zümrüdü yaşıldır
tünd yaşıl vә qәhvәyidir
qırmızıdır
ağdır

271 Bolqarıstanda daha çox mәşhur olan rәng ……

•

ağdır
tünd yaşıl vә qәhvәyidir
bozdur
qaradır
qırmızıdır

272 Avstriyada daha çox mәşhur olan rәng ……

•

bozdur
yaşıldır
qaradır
qırmızıdır
ağdır

273 …… qara rәng çәtinlik vә fövqәladә vәziyyәt simvoludur.

•

İngiltәrәdә
Amerikada
Yaponiyada
Rusiyada
Sinqapurda

274 …… ağ rәng paklıq rәmzidir.

•

Rusiyada
Amerikada
İngiltәrәdә
Sinqapurda
Yaponiyada

275 …… yaşıl rәng ümid rәmzidir.

•

İngiltәrәdә
Amerikada
Sinqapurda
Yaponiyada
Rusiyada

276 …… sarı rәng tәrәqqini bildirir.
Yaponiyada

•
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•

Amerikada
İngiltәrәdә
Rusiyada
Sinqapurda

277 …… qırmızı rәng mәhәbbәt rәmzidir.

•

Yaponiyada
Amerikada
İngiltәrәdә
Rusiyada
Sinqapurda

278 …… daha vacib olan dәqiq ifadә deyil, tәrәflәrin razılaşmaq niyyәtidir.

•

Rusiyada
Yaponiyada
ABŞda
Sinqapurda
İngiltәrәdә

279 …… müqavilәdә tәrәflәrin dәqiq ifadә edilmәsi çox vacibdir.

•

Sinqapurda
ABŞda
Rusiyada
İngiltәrәdә
Yaponiyada

280 Verbal kommunikasiya sistemlәrindә olan fәrqlәr xarici mәdәniyyәtә düşmüş hәr bir kәs üçün ……
edilir.

•

sistematik
tez aşkar
bir aydan sonra
tәdricәn
bir ildәn sonra

281 …… әhalinin böyük әksәriyyәti üçün referent qrupdur.

•

tәdqiqatçılar
dәb yaradıcıları
fәhlәlәr
fermerlәr
tikişçilәr

282 Dәb …… ilә fәrqlәnir.

•

cizgilәri
dәyişkәnliyi
xüsusiyyәti
metodu
xarakteri

283 Adәtlәr nәsildәnnәslә ötürülәn …… normalarıdır.

•

davranış
qayda
gündәlik hәyat
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qanun
sәnәdlәr

284 Әxlaq …… әn vacib prinsiplәrini tәnzimlәyәn davranış normalarının toplusudur.

•

normaların
qanunların
sәnәdlәrin
insanların davranışlarının
qaydaların

285 Hüquq …… tәsdiqlәnmiş davranış normalarıdır.

•

protokolla
tәlimatla
müqavilә ilә
sazişlә
qanunla

286 Sanksiyalar müәyyәn bir mәdәniyyәt daşıyıcılarının riayәt olunma dәrәcәsinә olan reaksiyadır:

•

normalara
hәrәkәt qaydalarına
xüsusi normalara
mәdәniyyәt normalarına
qaydalara

287 Dilin elementlәridir:

•

simvollar vә qaydalar
işarәlәr vә simvollar
işarәlәr, qaydalar vә simvollar
işarәlәr vә birlәşmә qaydaları
işarәlәr, simvollar vә onların birlәşmә qaydaları

288 …… yönәldilmiş dәyәrlәr cәmiyyәtin iqtisadi, texniki vә fiziki mühitinә olan münasibәti tәyin edir.

•

obyektә
digәrinә
әtrafa
mühitә
özünә

289 …… yönәlmiş dәyәrlәr uyğun münasibәtlәrә baxışı ifadә edir.

•

obyektә
әtrafa
özünә
digәrinә
dosta

290 Sosialiqtisadi status ……

•

ictimai vәziyyәti müәyyәn edir
tәhsil sәviyyәsini, fәaliyyәt növünü müәyyәn edir
tәhsil sәviyyәsini müәyyәn etmir
gәlirlәri, fәaliyyәt növünü vә tәhsil sәviyyәsini müәyyәn edir
gәlirlәri müәyyәn edir
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291 Daha yüksәk ictimai sinifә keçmәk vә ya aşağı sinifә düşmәk …… xüsusiyyәtidir.

•

açarların
alәtlәrin
rәnglәrin
fәrdlәrin
ehtiyat hissәlәrin

292 İctimai sinif …… müәyyәn edilir.

•

tәlimatla
imtahan yolu ilә
bir dәyişmәyә
hәr hansı bir dәyişmә әsasında
eksperiment metodu ilә

293 Bu vә ya digәr sinifә mәnsub olmasından asılı olmayaraq, insanlar …… tutur.

•

ailәdә aşağı vә ya yuxarı
növbәdә yerlәri
işdә aşağı vә ya yuxarı
cәmiyyәtdә daha yüksәk vә ya daha aşağı yerlәri
kollektivdә aşağı vә ya yuxarı

294 Eyni sinifә mәxsus olanlar özlәrini …… aparır.

•

fәrqli
qeyriadekvat
düşmәncәsinә
dostcasına
eyni

295 Rol modeli qismindә yeniyetmәlik dövründә …… çıxış edir.

•

qocalar
valideynlәr
hәmyaşıdlar
nәnәlәr
babalar

296 Kolonizasiya immiqrantların öz mәdәniyyәtinin dәyәrlәrini, normalarını, dilini …… qәbul etdirmәsidir.

•

yaşlı adamlara
gәnc işçilәrә
öz dostlarına
yerli işçilәrә
yerli sakinlәrә

297 Qismәn assimilyasiya öz mәdәniyyәtindәn imtina edib, yeni mәdәniyyәti …… mәnimsәmәsidir.

•

ayrıayrı hadisәlәri
mәdәni bölgәlәrdә
proqramları
tendensiyaları
ayrıayrı bölgәlәrindә

298 Assimilyasiya mәdәniyyәt şokuna üstüngәlmә …… әks üsuludur.
tәsniflәşmә
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•

diskriminasiya
miqrasiya
gettoizasiyanın
ixtisaslaşma

299 Sosiallaşma agentlәridir:

•

kütlәvi informasiya vasitәlәri
tәhsil sistemi
fәrdin mәdәniyyәti mәnimsәdiyi bütün sosial subyektlәr, sosial institutlar
dövlәt, ailә, yeniyetmәlәr
ailә, tәhsil sistemi

300 …… reklam mәtnlәri emosiyalara daha az müraciәt edir.

•

Amerika
Koreya
Çin
Monqol
Rusiya

301 …… reklam mәtnlәri daha hәssasdır vә müsbәt sәpgili leksika üstünlük tәşkil edir.

•

Yapon
Çin
Koreya
Monqol
Amerika

302 …… üçün әsas motiv uğur, karyera vә etirafdır.

•

çinli
әrәb
kareyalı
amerikalı
yapon

303 Etnomәdәni xüsusiyyәtә malik reklam vasitәlәri …… birbirinә oxşayır.

•

Yaponiya vә Çindә
Yaponiya vә Monqolustanda
Amerika vә Kanadada
Amerika vә Yaponiyada
Amerika vә Koreyada

304 Bәzi Şәrqi Asiya ölkәlәrindә …… uğursuzluq әlamәtidir.

•

sarı
qırmızı
boz
yaşıl
ağ

305 Bir çox Afrika ölkәlәrindә әhali …… rәngdә әşyaları almır.

•

açıq
boz
sarı
ağ vә qara
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qırmızı

306 Mәrakeşdә …… rәng matәm simvoludur.

•

qırmızı
boz
yaşıl
sarı vә qırmızı
sarı

307 Әrәb şәrqindә …… rәng matәm simvoludur.

•

sarı
qırmızı
boz
yaşıl
qırmızı kәrpici

308 Honkonda …… rәng matәm simvoludur.

•

sarı
yaşıl
boz
göy
qırmızı

309 Çindә vә Hindistanda …… rәng matәm simvoludur.

•

sarı
qırmızı
boz
yaşıl
ağ

310 Çindә ağ rәng …… ifadә edir.

•

mәhәbbәt
qorxu
gözәllik, nәzakәt
rәzalәt, yalanı
hәyәcan

311 Çindә qara rәng …… ifadә edir.

•

gözәllik, nәzakәt
hәyәcan
mәhәbbәt
dürüstlük
qorxu

312 Çindә qırmızı rәng …… ifadә edir.

•

gözәllik, nәzakәt
qorxu
hәyәcan
mәhәbbәt
mehribanlıq, cәsarәt

313 Hollandiyada …… rәng әn mәşhur rәngdir.
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•

ağ
qırmızı vә yaşıl
tünd qәhvәyi
narıncı vә mavi
sarı vә ağ

314 Pakistanda …… rәng әn mәşhur rәngdir.

•

tünd qәhvәyi
zümrüdü yaşıl
ağ
sarı vә ağ
qırmızı vә yaşıl

315 Bolqarıstanda …… rәng әn mәşhur rәngdir.

•

ağ
tünd yaşıl vә qәhvәyi
tünd qәhvәyi
qırmızı vә yaşıl
sarı vә ağ

316 Avstriyada …… rәng әn mәşhur rәngdir.

•

ağ
sarı
qırmızı
boz
yaşıl

317 Amerikada mavi rәng …… bildirir.

•

qisası
sadiqlik
müstәqilliyi
qorxunu
soyuğu

318 Amerikada yaşıl rәng …… bildirir.

•

soyuğu
ümid
qorxunu
müstәqilliyi
qisası

319 Amerikada sarı rәng …… bildirir.

•

müstәqilliyi
tәrәqqini
qisası
soyuğu
qorxunu

320 İstehlakçılar rәnglәrә müxtәlif psixoloji tәsir kimi baxır. Amerikada qırmızı rәng …… bildirir.

•

qisası
mәhәbbәti
müstәqilliyi
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qorxunu
soyuğu

321 Verbal (şifahi) kommunikasiya sistemindә …… tez aşkar edilir.

•

işçilәr
fәrqli xarici mәdәniyyәt
ev şәraiti
xarici vәtәndaş
işsiz vәtәndaşlar

322 Modanı yaradanlar elә qrup insanlardır ki, onlar ……

•

fermerlәr üçün etalondur
әhalinin mühüm hissәsi üçün referent qrupdur
әhalinin kiçik hissәsi üçün etalondur
әhalinin böyük hissәsi üçün etalondur
sahibkarlar üçün etalondur

323 "Әşya nә qәdәr qәrәzsiz olarsa, o qәdәr dә dәbә tabe olar" fikri kimә mәxsusdur?

•

Veber
Zombart
Kettel
Freyd
Lamben

324 Adәtlәrin әsas әlamәtlәri ……

•

yolverilmәzdir
nәsildәnnәsilә ötürülmәdir
şәffafdır
xarakterikdir
qәbul edilәndir

325 Әxlaq davranış normalarının toplusudur vә ……

•

davranış qaydalarını yoxlayır
insanların mühüm davranış prinsiplәrini tәnzimlәyir
insanların davranış prinsiplәrini әlaqәlәndirir
insanların davranışını yönәldir
davranış prinsiplәrini tәnzimlәyir

326 Qanun dövlәt tәrәfindәn zәmanәt verilәn normadır, ona görә dә …… daşıyır.

•

әkstәsir
mәcburi xarakter
könüllü xarakter
birbaşa xarakter
qarşılıqlı xarakter

327 Dәyәrlәr geniş mәnada ……

•

süjetdir
davranış modelidir
instrumental komponent deyildir
arzuolunan vәziyyәtdir
obrazdır

45/98

22.12.2016

328 Hüquq …… tәsdiqlәnmiş davranış normalarıdır.

•

göstәrişlә
qanunla
fәrmanla
tәlimatla
qәrarla

329 Dil mәdәniyyәti adi dillә mәhdudlaşdırılmır, …… әhatә edir.

•

müxtәlif istehlak elementlәrini
satış elementlәrini
texniki elementlәri
texnoloji elementlәri
istehsal elementlәrini

330 Dәyәrlәrin mühitinә yönәlmә cәmiyyәtin …… münasibәtini müәyyәn edir.

•

iqtisadi vә mexaniki
iqtisadi, texniki vә fiziki
texnoloji vә fiziki
texniki vә mexaniki
iqtisadi vә texnoloji

331 Eyni cәmiyyәtdә bu vә ya digәr zaman kәsiyindә müxtәlif sub mәdәniyyәtlәr …… malik ola bilәr.

•

qiymәtә
növlәrә
formalara
dәyәrlәrә
mühitә

332 Sosial tәcrübәdә …… dәyәrlәrin dәyişmәsinә sәbәb olur.

•

kupon
fon
marka
forma
müәyyәn zaman

333 İstәnilәn keyfiyyәt …… müәyyәn edilir.

•

müәyyәn fikirlә
marka ilә
forma ilә
qiymәtlә
bәzәkdüzәklә

334 İstehlak vә mübadilә dәyәri ……

•

birbiriylә toqquşur
az әlaqәlidir
tәsadüfi әlaqәlidir
birbirinә sıx әlaqәlidir
әlaqәsi yoxdur

335 Dәyәrlәr …… müәyyәn konteksindә çıxış edir.
insan taktikalarının
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•

danışıq mövzularının
konsepsiyaların
insan tәcrübәsinin
nәzәriyyәlәrin

336 Dәyәrlәr bәzi obyektlәrin agentlәr tәrәfindәn qiymәtlәndirilmәsi …… nәticәsidir.

•

özünün vә cәmiyyәtin maraqlarını öz marağı kimi qәbulunun
özünün vә ya ictimai maraqların öz arzularının qәbulunun
vasitәçilәrin
istehsalçıların vә ya istehlakçıların
istehsalçıların, istehlakçıların vә vasitәçilәrin

337 Mәdәniyyәt mәcburi xarakter daşıyır, bu zaman sanksiyalar …… ola bilәr.

•

könüllü vә mәcburi
mәcburi vә könüllü
normal vә qeyrinormal
pozitiv vә neqativ
könüllü

338 Altsistem mәdәniyyәt …… әhatә edir.

•

mәdәniyyәt normasını
yüksәk mәdәniyyәti
makro mәdәniyyәti
mikro mәdәniyyәti
submәdәniyyәti

339 Mikro mәdәniyyәt dәyәrlәri vә simvolları …… әhatә edir.

•

ölkәlәri
әrazilәri
proyektoriyanı
mәhdud qrup insanları
mәhdud әrazilәri

340 Makro mәdәniyyәt dәyәrlәri vә simvolları …… әhatә edir.

•

istehsal vә istehlakı
vәtәndaşların әksәriyyәtini
bütövlükdә cәmiyyәti
bütövlükdә cәmiyyәtә vә ya vәtәndaşların böyük әksәriyyәtini
istehsalı

341 Ailәnin alışverişini nәzәrdәn keçirdikdә mәlum olur ki, onun üzvlәri bu prosesi …… istiqamәtdә
hәyata keçirirlәr.

•

4.0
6.0
5.0
2.0
3.0

342 Marketinqdә ailә anlayışının …… baxışı mövcuddur.
6.0
10.0
8.0

•
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•

2.0
4.0

343 …… ölkәlәrdә boşanmaların sayı artır.

•

Şimali Şәrq
Mәrkәzi Asiya
Cәnub Şәrq
sәnaye vә inkişaf etmiş
Balkan

344 Son onilliklәr әrzindә …… ailә strukturu dәyişmişdir.

•

ayrıayrı ölkәlәrdә
inkişaf etmiş ölkәlәrdә
Vyetnamda
Bolqarıstanda
inkişaf etmәmiş ölkәlәrdә

345 Alış qәrarlarının qәbul edilmәsi ……

•

sosial qruplardadır
ictimai әnәnәlәrdәdir
adәtәnәnәlәrdәdir
öz dәyәrlәri, әnәnәlәri vә tarixçәsinә malik olan ailәlәrdәdir
ictimai dәyәrlәrdәdir

346 Fәrdi istehlakçı davranışının başa düşülmәsinә …… baş verәn proseslәr tәsir edir.

•

cәmiyyәtdә
onun ailәsindә
sinifdә
qrupda
sexdә

347 Birgә istehlak pul vәsaitlәrinә kifayәt qәdәr qәnaәti tәmin edir vә ailә istehlakını …… fәrdi istehlakdan
daha sәrfәli edir.

•

mәnәvi baxımdan
texnoloji baxımdan
ekoloji baxımdan
iqtisadi baxımdan
etik baxımdan

348 Ev tәsәrrüfatı marketinqdә istehlak mallarının …… %dәn çoxu üçün әsas istehlak vahididir.

•

50.0
60.0
80.0
70.0
90.0

349 İnstrumental vә ekspressiv rolların spesifikasını …… quraşdırılmasında mütlәq nәzәrә almaq lazımdır.

•

reklam vә marketinq kommunikasiyalarının
reklam kommunikasiyalarının
marketinq kommunikasiyasının
marketinq qruplarının
marketinq konsepsiyasının
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350 Ekspressiv olanlar …… tәltif edilmәsinә istiqamәtlәnmişdir.

•

tәşәbbüsün
özünü ifadәnin
estetik baxışların
estetik özünü ifadәnin
intellektin

351 İnstrumental olanlar maddi dәstәk vә …… nüfuzuna arxalanır.

•

mütәxәssisin
rәqibin
vasitәçinin
liderin
satıcının

352 Marketoloqlar instrumental vә ekspressiv rolların kömәkliyi ilә ev tәsәrrüfatı üzvlәri vә digәr qrupların
davranışını …… edirlәr.

•

yoxlama
reaksiya
nәzarәt
qәrar qәbul
tәtqiq vә tәsvir

353 Tәk yaşayan insanlar ABŞın bütün ev tәsәrrüfatlarının …… % tәşkil edir.

•

55.0
45.0
35.0
25.0
15.0

354 Ev tәsәrrüfatı üzvlәrinin әsas rolları ……

•

tәsir göstәrәn, qәrar qәbul edәn, alıcı
alıcı, tәşәbbüskar, tәsir göstәrәn, qәrar qәbul edәn
tәşәbbüskar, istifadәçi
qәrar qәbul edәn, alıcı, istifadәçi
tәşәbbüskar, tәsir göstәrәn, qәrar qәbul edәn, alıcı, istifadәçi

355 Әrarvad tәrәfindәn qәbul edilәn qәrarları şәrti olaraq …… qrupa bölmәk olar.

•

8
5
6
4
7

356 Kommunikasiyalılıq göstәrilәn qohumluluq sistemindә yaranan vә mövcud olan ……

•

istәklәrdir
arzu vә neqativ emosiyalardır
arzu vә pozitiv emosiyalardır
pozitiv vә neqativ emosiyalardır
arzulardır

357 Uyğunlaşma qabiliyyәti ailәnin …… rolların vә alışveriş zamanı tәsir sәviyyәsinin dәyişmәsinә olan
qabiliyyәtidir.
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•

öhdәliyin artırılmasına
öhdәliyin azaldılmasına
öhdәliyin dәyişmәsinә
öhdәliyin yerinә yetirilmәsinә
üzvlәrinin vәzifәlәrinin dәyişmәsinә

358 Ailә istehlak …… sistemindә ilkin vә әsas hәlqәdir.

•

kapitallaşması
lisenziyalaşması
mobillәşmәsi
sosiallaşması
sensasiyalaşması

359 Ev tәsәrrüfatında nuklear ailә anlayışı mövcuddur:

•

ata, ana vә nәnәdәn ibarәt ailә
ata, ana vә babadan ibarәt ailә
ataana, uşaqdan ibarәt birlikdә yaşayan ailә
ana vә qızdan ibarәt ailә
ata vә oğuldan ibarәt ailә

360 Ev tәsәrrüfatı marketinqdә istehlak mallarının …… çoxu üçün әsas istehlak vahididir.

•

405.0
805.0
605.0
705.0
505.0

361 Tәdqiqatlara әsasәn, ailәnin hәyat dövrünün …… әsas mәrhәlәsi fәrqlәndirilir.

•

2
10
4
8
6

362 Ailә haqqında, onun hәyat dövrünün hansı mәrhәlәsindә olması …… ilә müәyyәn oluna bilәr.

•

istehsalın layihәlәndirilmәsi
alıcılıq qabiliyyәti
istehsal prosesi
alış vә ya alışdan әvvәlki proses
satışın hәcmi

363 Alıcı davranışı zamanı ailә münaqişәsi alverә әsaslanaraq özünü göstәrir:

•

әgәr sәn bunu etsәn, mәn sәnә onu alaram
hәdә
nüfuza istinad
cәza, tәhlükә
tәcrübәyә istinad

364 Alıcı davranışı zamanı ailә münaqişәlәrinin hәlli …… mәcbur etmә şәklindә özünü göstәrir.
nüfuza әsaslanaraq
cәzaya әsaslanaraq
tәcrübәyә әsaslanaraq

•
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•

tәcrübәyә, nüfuza, hәdәlәrә, cәzaya әsaslanaraq
hәdәlәrә әsaslanaraq

365 Rol üstünlüyü variantında birgә vә ya sinkretik üstünlük …… alınması zamanı üstünlük tәşkil edir.

•

uşaq paltarları
qadın paltarları
mәişәt texnikasının
alәtlәr
qәnnadı mәhsullarının

366 Alış zamanı rol üstünlüyü variantında muxtar üstünlük …… tәşkil edir.

•

uşaq paltarlarının
alәtlәrin, mәtbәxt lәvazimatlarının
qadın vә uşaq paltarlarının
eyni sayda qәrarların müstәqil olaraq qәbulun
qәnnadı mәhsullarının

367 Rol variantında qadınlar …… alışında üstünlük edir.

•

qadın vә uşaq paltarlarının
qәnnadı mәhsullarının
uşaq paltarlarının
qadın vә uşaq paltarlarının, mәtbәt lәvazimatlarının, qәnnadı mәhsullarının
alәtlәrin, mәtbәxt lәvazimatlarının

368 Rol variantında kişilәr …… alışında üstünlük edir.

•

uşaq paltarlarının
alәtlәr üçün detalların
qadın vә uşaq paltarlarının
mәtbәxt avadanlıqlarının
qәnnadı mәhsullarının

369 Qәrarın qәbul edilmәsindә insanın rolu …… ibarәtdir.

•

bilikdәn
bacarıqdan
sәlahiyyәtdәn
vasitәlәrdәn
puldan

370 …… qrupun emosional dәstәyinә vә estetik özünüifadәnin tәltif edilmәsinә istiqamәtlәnmişdir.

•

könüllülәr
instrumental olanlar
mütәxәssislәr
ekspressiv olanlar
peşәkarlar

371 …… qrupu mәqsәdlәrinin uğurla әldә edilmәsinә istiqamәtlәnmiş, maddi dәstәk vә liderin nüfuzuna
arxalanır.

•

ekspressivlәr
instrumental olanlar
peşәkarlar
mütәxәssislәr
könüllülәr
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372 Tәk yaşayan insanlar ABŞın bütün ev tәsәrrüfatlarının tәxminәn ……%ni tәşkil edir.

•

25.0
45.0
65.0
55.0
35.0

373 ABŞda kişilәrin yalnız …… % ev tәsәrrüfatının aparılmasında bәrabәr şәkildә iştirak edirlәr.

•

50.0
20.0
30.0
40.0
60.0

374 ABŞda kişilәrin …… % hesab edir ki, әgәr hәr iki tәrәf tam iş günü ilә mәşğul olsalar, onda kişinin ev
tәsәrrüfatına töhfәsi qadınınkı ilә eyni olmalıdır.

•

81.0
91.0
61.0
51.0
71.0

375 Ana+Ata+2 uşaq+it  bu tipik ailәlәr ABŞda bütün ailәlәrin …… %ni tәşkil edir.

•

55.0
25.0
45.0
35.0
15.0

376 Ev tәsәrrüfatı üzvlәrinin әsas roludur:

•

tәşәbbüskarlıq
tәşәbbüskarlıq, tәsiretmә, qәtiyyәtlilik, alıcı olmaq, istifadәçi olmaq
tәsiretmә, qәtiyyәtlilik
alıcı olmaq
istifadәçi olmaq

377 Tәşәbbüskar (mәlumatı toplayan) …… haqqında informasiya toplayır.

•

mәhsulun xüsusiyyәtlәri haqqında
ictimaiyyәtdәn
malgöndәrәnlәrdәn
kütlәdәn
güzәştli qiymәtlәrdәn

378 Әrarvad tәrәfindәn qәbul edilәn qәrarlar …… tәrәfindәn birlikdә qәbul edilir.

•

әsasәn sәhәrlәr
әrarvadın hәr ikisi
dostların
qohumların
qonşunun

379 Әrarvad tәrәfindәn qәbul edilәn qәrarlar …… tәsiri altında qәbul olunur.
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•

qohumların
әsasәn arvadın
qonşunun
әsasәn sәhәrlәr
dostların

380 Qәrarlar …… tәsiri altında qәbul olunur.

•

qohumların
әsasәn kişinin
qonşunun
әsasәn sәhәrlәr
dostların

381 Qәrarlar hәr bir ailә üzvü tәrәfindәn …… qәbul edilir.

•

mәcburi
müstәqil olaraq, birgә müzakirә aparılmadan
konstruktiv
kollegial
deskonstruktiv

382 Әrarvad tәrәfindәn qәbul edilәn qәrarları şәrti olaraq …… әsas qrupa bölmәk olar:

•

10
4
6
2
8

383 Ailә üzvlәrinin müsbәt emosional vәrdişlәrinә aid etmәk olar:

•

yaxın insanları başa düşmәk istәyi
özünü qarşı tәrәfin yerinә qoymaq, dinlәmәk bacarığı, yaxın insanları dәstәklәmә vә onu başa düşmәk istәyi
özünü qarşı tәrәfin yerinә qoymaq
dinlәmәk bacarığı
yaxın insanları dәstәklәmә

384 Qohumluluq sistemindә yaranan vә mövcud olan pozitiv vә neqativ emosiyalardır:

•

dotasiya
kommunikasiyalılıq
adaptasiya
yaxınlıq
tәnzimlәmә

385 Ailәni vә ailә üzvlәrinin alış vaxtı rolunun ölçülmәsinә tәsir edәn vasitә ……

•

tәnzimlәmәdir
adaptasiyadır
miqrasiyadır
sensasiyadır
dotasiyadır

386 …… ailә birliyidir.

•

dostlar arasındakı emosional әlaqәlәr
ailә üzvlәri arasında mövcud olan emosional bağlılıq
insanlar arasında emosional bağlılıq
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rәfiqәlәr arasında mövcud bağlılıq
insanlar arasında mövcud әlaqәlәr

387 Sosioloji göstәricilәrә aiddir:

•

kommunikasiyalıq
birlik, uyğunlaşma qabiliyyәti vә kommunikasiyalıq
mobillik
fәallıq
uyğunlaşma qabiliyyәti

388 Ailәnin alışverişinә …… tәsir göstәrir.

•

ictimai amillәr
müxtәlif amillәr
eyni amillәr
xüsusi detallar
şәxsi amillәr

389 Müәssisәnin innovasiya fәaliyyәti buraxılan mәhsulun …… yüksәldilmәsinә istiqamәtlәnmişdir.

•

çatdırılmasının
texnoloji göstәricilәrinin
inhisarının
qablaşdırılmasının
yüksәk rәqabәt qabiliyyәtliliyinin

390 Bazarın genişlәndirilmәsi ……

•

uğura atılan yeganә addımdır
biznes uğruna atılan ilk addımdır
orta biznesdir
uğurlu debütdür
biznesә atılan yeganә addımdır

391 Mәhsulun bazara çıxarılması  marketinq vә satış siyasәtinin hazırlanması ……

•

uğura atılan yeganә addımdır
biznes uğruna atılan ilk addımdır
orta biznesdir
uğurlu debütdür
biznesә atılan yeganә addımdır

392 Mәhsulun bazara çıxarılmasına hazırlıq …...

•

uğura atılan yeganә addımdır
biznes uğruna atılan ilk addımdır
orta biznesdir
uğurlu debütdür
biznesә atılan yeganә addımdır

393 Mәhsulun patentlәşdirilmәsi ……

•

uğura atılan yeganә addımdır
biznes uğruna atılan ilk addımdır
orta biznesdir
uğurlu debütdür
biznesә atılan yeganә addımdır
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394 Tәtbiqi sınaqkonstruktor çalışmaları, prototipin yaradılması ……

•

uğura atılan yeganә addımdır
biznes uğruna atılan ilk addımdır
orta biznesdir
uğurlu debütdür
biznesә atılan yeganә addımdır

395 Fundamental vә tәtbiqi tәdqiqatların aparılması ……

•

uğura atılan yeganә addımdır
biznes uğruna atılan ilk addımdır
orta biznesdir
uğurlu debütdür
biznesә atılan yeganә addımdır

396 Layihә üçün infrastruktur vә komandanın yaradılması ……

•

uğura atılan yeganә addımdır
biznes uğruna atılan ilk addımdır
orta biznesdir
uğurlu debütdür
biznesә atılan yeganә addımdır

397 Biznes planın hazırlanması ……

•

uğura atılan yeganә addımdır
biznes uğruna atılan ilk addımdır
orta biznesdir
uğurlu debütdür
biznesә atılan yeganә addımdır

398 Layihәnin texnoloji vә marketinq ekspertizasının aparılması ……

•

uğura atılan yeganә addımdır
biznes uğruna atılan ilk addımdır
orta biznesdir
uğurlu debütdür
biznesә atılan yeganә addımdır

399 İdeyanın inkişafı üçün zәruri olan texnoloji vә elmi potensialın tәlәblәrinin toplanması ……

•

uğura atılan yeganә addımdır
biznes uğruna atılan ilk addımdır
orta biznesdir
uğurlu debütdür
biznesә atılan yeganә addımdır

400 …… ideyaların formalaşdırılmasıdır.

•

uğura atılan yeganә addımdır
biznes uğruna atılan ilk addım
orta biznesdir
uğurlu debütdür
biznesә atılan yeganә addımdır

401 Yaxşılaşdırılmış innovasiyalar mövcud malları vә texnologiyaları ……
geri çәkir

•

55/98

22.12.2016

•

modernlәşdirir
sürәtlәndirir
proqnozlaşdırır
lәngidir

402 Yeniliyindәn asılı olaraq innovasiyalar …… bölünür.

•

bazis (fundamental) vә yaxşılaşdırılmışlara (carilәrә)
cari pislәşdirilmişlәrә
cari yaxşılaşdırılmışlara
fundamentala
intensivә

403 İnnovasiya prosesinin kommersiya mәrhәlәsi marketinq tәdqiqatları daxil olmaqla yeni mәhsulun ……
irәli çәkilmәsi üzrә işlәr kompleksini әks etdirir.

•

regionda
bazarda
zavodda
fabrikdә
rayonda

404 İstehsal mәrhәlәsindә …… texnoloji, tәşkilati xüsusiyyәtlәri mәnimsәnilir.

•

xüsusiyyәt
istehsalatın
xammal
sәnәd
alәt

405 İnnovasiya prosesinin ikinci mәrhәlәsindә …… hazırlanmış olan konsepsiya әsasında layihәlәndirilir.

•

xüsusiyyәt
mәhsul
xammal
sәnәd
alәt

406 Tәdqiqat mәrhәlәsindә …… konsepsiyası formalaşır.

•

әşya
mәhsul
xammal
sәnәd
alәt

407 İqtisadi mәqsәdәuyğunluq ……

•

innovasiya qaydalarının xarakteridir
innovasiya proseslәrinin xüsusiyyәtidir
texniki proseslәrin xüsusiyyәti
daimi proseslәrin xüsusiyyәtidir
innovasiya mәrhәlәsinin xüsusiyyәtidir

408 Yeni mәhsulun hazırlanmış olan konsepsiyası әsasında hәmin mәhsulun layihәlәndirilmәsi ……

•

innovasiya qaydalarının xarakteridir
innovasiya proseslәrinin xüsusiyyәtidir
texniki proseslәrin xüsusiyyәti
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daimi proseslәrin xüsusiyyәtidir
innovasiya mәrhәlәsinin xüsusiyyәtidir

409 Elmitexniki imkanlara vә mәhsulun inkişafındakı mәhdudiyyәtlәrә әsaslanan konsepsiyanı ……
formalaşdırır.

•

innovasiya qaydalarının xarakteri
innovasiya proseslәrinin xüsusiyyәti
texniki proseslәrin xüsusiyyәti
daimi proseslәrin xüsusiyyәti
innovasiya mәrhәlәsinin xüsusiyyәti

410 Bazarlardakı vәziyyәtә vә digәr istehsalçıların rәqabәt mövqelәrinә әsaslanan konsepsiya ……

•

innovasiya qaydalarının xarakteridir
innovasiya proseslәrinin xüsusiyyәtidir
texniki proseslәrin xüsusiyyәti
daimi proseslәrin xüsusiyyәtidir
innovasiya mәrhәlәsinin xüsusiyyәtidir

411 Yeni mәhsula olan mümkün tәlәbat haqqında informasiyanın tәhlili nәticәlәri ……

•

innovasiya qaydalarının xarakteridir
innovasiya proseslәrinin xüsusiyyәtidir
texniki proseslәrin xüsusiyyәti
daimi proseslәrin xüsusiyyәtidir
innovasiya mәrhәlәsinin xüsusiyyәtidir

412 Tәdqiqat mәrhәlәsindә mәhsulun iqtisadi vә elmitexniki cәhәtdәn müәssisәnin potensialına
uyğunlaşdırılması ……

•

innovasiya qaydalarının xarakteridir
innovasiya proseslәrinin xüsusiyyәtidir
texniki proseslәrin xüsusiyyәti
daimi proseslәrin xüsusiyyәtidir
innovasiya mәrhәlәsinin xüsusiyyәtidir

413 …… valideynlәr vә uşaqların alışveriş üçün birgә getmәlәri prosesindәki istehlakçı sosiallaşması
metodudur.

•

daxili şoppinq
birgә şoppinq
fәrdi şoppinq
ayrıca şoppinq
xarici şoppinq

414 …… digәr insanların davranışlarının vizual qavrayış vasitәsi ilә uşaqların istehlakçı davranışına
öyrәdilmәsidir.

•

riayәt etmә
müşahidә
qoruma
yadda saxlama
reputasiya

415 …… insanın yaşca özündәn böyük olanın davranışını dәrk etmәdәn tәkrar olunması onun istehlakçı
davranışının әks etdirilmәsidir.
koperasiya
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•

kriteriya
inteqrasiya
modellәşdirmә
modernizm

416 …… uşaqların valideynlәr vә ailәdәki böyüklәr tәrәfindәn tәlimatlandırılmasıdır.

•

xüsusi treninq
instrumental treninq
instrumental seminar
universal treninq
universal seminar

417 İstehlakçı sosiallaşmasının …… bir neçә metodu vardır.

•

komandada
ailәdә
kәnddә
kollektivdә
qrupda

418 Tәdrisin birbaşa aid olan aspektlәri bilavasitә …… prosesi ilә әlaqәli olanlardır.

•

texnoloji
alış vә istehlak
tәdarükar
istehlak
kommersiya

419 İstehlakçının sosiallaşması …… baş verir.

•

emiqrant ailәsindә
genişlәndirilmiş ailәdә
yaşlı ailәdә
tәk ailәdә
gәnc ailәdә

420 İstehlakçının sosiallaşması …… baş verir.

•

tәk ailәdә
nuklear ailәdә
gәnc ailәdә
emiqrant ailәsindә
yaşlı ailәdә

421 …… bu fәrdin davranışına onun hәr hansı bir qrupun üzvü olmaq vә onun sәyi ilә tәsir göstәrmәk
qabiliyyәtidir.

•

legitim hakimiyyәt
özünü eynilәşdirmә hakimyyәti
qeyriqanuni tәlәb
liberal hakimiyyәt
qeyrilegitim hakimiyyәt

422 …… bu davranışa tabe edәn düşüncәnin aşılanması yolu ilә müәyyәn davranışı tәlәb etmәk üzrә qanuni
hüquqa malikdir.

•

liberal hakimiyyәt
legitim hakimiyyәt
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qeyrilegitim hakimiyyәt
qeyriqanuni tәlәb
qanuni tәlәb

423 …… bu cәza vә ya mükafatdan mәhrum etmәklә digәrinin davranışına tәsir göstәrmәk qabiliyyәtidir.

•

әmrin hökmü
mәcburetmә hakimiyyәti
protokol qaydaları
ciddi qaydalar
hakimyyәtin sәlahiyyәti

424 …… bu tәlәblәrә tabe olmaq üçün söz verilәn vә susqunluqla ehtimal olunan mükafatlandırma vasitәsi
adlanır.

•

ciddi qaydalar
mükafatlandırmanın hakimiyyәti
hakimyyәtin sәlahiyyәti
әmrin hökmü
protokol qaydaları

425 Referent qrup tәrәfindәn hәr hansı bir mәlumat irәli sürülәrәk qәbul edilirsә, bu ……

•

arzu olunmayan tәsirdir
informasiya tәsiridir
texniki tәsirdir
xüsusi tәsirdir
qiymәtsiz tәsirdir

426 Qrup normalarına riayәt etmәyә hәvәslәndirilir:

•

arzu olunmayan tәsir
normativ tәsir
texniki tәsir
qiymәtsiz tәsir
xüsusi tәsir

427 …… dәyәrlәrdәn istifadә zamanı yaranır.

•

arzu olunmayan tәsir
dәyәr  ekspressiv tәsir
informasiya tәsiri
normativ tәsir
xüsusi tәsir

428 Dәyәrlәri üçün rәhbәrlik kimi qrup norma dәyәrlәrindәn istifadә zamanı yaranır:

•

mübadilә etmә
konkretlәşdirmә
qarşılaşdırma
eynilәşdirmә
mübarizә etmә

429 Normativ tәsir istehlakçının …… uzaq qaçmaq üçün sövq edir.
tәrifdәn
sәs vermәdәn
sәyahәtdәn
tәnqiddәn

•
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•

cәzalandırmadan

430 İnformasiya tәsiri istehlakçının referent qrupa …… qәbul etdirmәsidir.

•

mühiti
mәhsulu
xidmәti
informasiyanı
qiymәti

431 İstehlakçının özünün mülahizә etmәsi zamanı yaranır:

•

mübarizә
rәqabәt
ziddiyyәt
kәnarlaşdırma
eynilәşdirmә

432 İstehlakçının birbaşa mükafatlandırma әldә etmәsidir:

•

coğrafi tәsir
ciddi tәsir
tәbii tәsir
normativ tәsir
tibbi tәsir

433 İstehlakçının referent qrupu tәrәfindәn tәqdim edilәn informasiyanı istifadә etmәsindәn ibarәtdir:

•

әnәnәnin tәsiri
xarakterin tәsiri
mühitin tәsiri
coğrafi tәsir
informasiya tәsiri

434 Tabeçilik anlayışı …… eynilik tәşkil edir.

•

xarakterlә
ziddiyyәtlә
әxlaqla
ideyalarla
konformizlә

435 Bir qayda olaraq insanlar …… tabe olurlar.

•

nuklear qrupa
heç bir qrupa
tabeçiliyә
fәrdi qrupa
qrup normalarına

436 Hәr bir qrupda …… riayәt etmәsinә tәzyiq vardır.

•

smetaya
qrafikә
onun üzvlәrinә
üzvlәrinin onun normalarına
büdcәyә

437 Qrup …… ola bilәr.
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•

real vә ya sistem
tәsәvvür olunan
realsosial
realsosial vә tәsәvvür edilәn
epizodik

438 Әgәr insan qrupun bütün üzvlәrini tanımırsa, onda qrup onun üçün …… malikdir.

•

üçüncü әhәmiyyәtә
vacib әhәmiyyәtә
yaxşı әhәmiyyәtә
heç bir әhәmiyyәtә
ikinci әhәmiyyәtә

439 İnnovasiya fәaliyyәtinin istiqamәtlәri dedikdә, yeni bir mәhsul vә texnologiyaların hazırlanması,
mәnimsәnilmәsinә istiqamәtlәnmiş innovasiya …… başa düşülür.

•

strategiyaları
layihәlәri
obyektlәri
proqramları
taktikaları

440 İnnovasiya fәaliyyәtinin әsas istiqamәti yeni mәhsulların layihәlәndirilmәsi vә istehsalı üzrә …… әhatә
edir.

•

texnologiyanı
texnikanı
regionu
ölkәni
bazarı

441 Müәllifin innovasiya ideyasının inkişaf etdirilmәsi üzrә tәklifi ……

•

eksperimentdir
ideyanın formalaşdırılmasıdır
xülasәdir
ideyanın qeydiyyatıdır
tәsdiqdir

442 Pioner innovasiyaları "birinci sürәt" üstünlüyünә malikdir vә bu şirkәti bazarda liderlik mövqeyinә,
…… gәtirib çıxarır.

•

tәnәzzülә
yüksәk qazanclara
tәlәblәrә
xәrclәrә
mәrhәlәyә

443 İstәr pioner, istәrsә dә tәqib edәn innovasiyalarda …… cәhәtlәr vardır.

•

stimullaşdırıcı
hәm mәnfi, hәm dә müsbәt
dost vә düşmәn
effektiv vә qüsurlu
sevimli vә qәrәzli

444 …… münasibәtdә innovasiyalar şirkәt tәrәfindәn ilk dәfә hәyata keçirilәn pioner vә şirkәtin rәqiblәrinin
arxasınca hәyata keçirdiyi tәqib edәnlәr olurlar.
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•

işçilәrә
rәqiblәrә
azarkeşlәrә
yaxınlara
tәrәfdaşlara

445 Bazis innovasiyaları …… üçün prinsipcә yeni olanlardır.

•

texniki sahә
hәmin mәhsul vә texnologiya
texniki vә iqtisadi sahә
sahә alәtlәri
iqtisadi sahә

446 Yeniliyindәn asılı olaraq innovasiyalar …… bölünürlәr.

•

keyfiyyәtli vә keyfiyyәtsiz
bazis vә yaxşılaşdırılmışlara
әsaslı vә qeyriәsaslı
әsas vә kömәkçi
birinci vә ikinci dәrәcәli

447 İnnovasiya prosesinin kommersiya mәrhәlәsi …… üzrә işlәr kompleksini әks etdirir.

•

servis xidmәti sistemlәri
marketinq tәdqiqatları, satışın tәşkili, servis xidmәti vә yeni mәhsulun bazarda irәli çәkilmәsi
servis xidmәtlәri vә satışın tәşkili
servis xidmәtlәri vә marketinq tәdqiqatlar
kommersiya işinin tәkmillәşdirilmәsi

448 İnnovasiya prosesinin istehsalat mәrhәlәsinә aiddir:

•

texnoloji, tәşkilati, satış problemlәrinin hәlli
istehsalatın texnoloji, tәşkilati, planlı, ekoloji hazırlığı vә yeni mәhsulun istehsalı
mәhsulun layihәlәndirilmәsi
texniki vә ekoloji hazırlıq
istehsalın tәşkili

449 İnnovasiya prosesinә aid olan mәrhәlәlәrdir:

•

rәqabәt, tәchizat, satış vә kommersiya
tәdqiqat, layihә, istehsalat vә kommersiya
sorğu, layihә, müqavilә vә tәchizat
layihәlәndirmә, istehsal vә kommersiya
tәchizat, istehsal, kommersiya vә satış

450 İnnovasiya prosesi özündә …… әsas mәrhәlәlәri birlәşdirir.

•

sәkkiz
dörd
altı
beş
yeddi

451 Yeni mәhsulun hazırlanmasına tәşviq edәn bir çox amillәr:
istehsalın tәnәzzülü, infilyasiya
elmitexniki tәrәqqi, rәqabәt
texnoloji proseslәrin tәkmillәşdirilmәsi

•
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•

yeniliyә vә ya potensial mövcud olan tәlәbat, elmitexniki tәrәqqi, rәqabәt
infilyasiya, rәqabәt

452 İnnovasiyalardan әldә edilәn fayda onların işlәnmәsi vә tәtbiq edilmәsi üzrә fәrqlәri …… dәfә üstәlәyir.

•

5
9
7
8
6

453 Dünya iqtisadiyyatı sisteminin müasir vәziyyәti industrial vә postindustrial formadan …… dövrünә
keçidlә xarakterizә edilir.

•

transformasiya
qloballaşma
tәrәqqi
elm vә biliklәr
inqilab

454 Kütlәvi cәmiyyәt nәzәriyyәsi bir qayda olaraq hakimiyyәtlәrinә …… tәhlükә doğurduğu ictimai
elitaların rәğbәtini qazanırdı.

•

yenilәşmәnin
islahatların
realizmin
konservatizmin
yenidәnqurmanın

455 …… әsrin II yarısında kütlәvi cәmiyyәt vә tәbliğat nәzәriyyәlәri inkişaf etmişdir.

•

XVIII
XIX
XVI
XV
XVII

456 İnformasiyanın diffuziya nәzәriyyәsinin әsasını …… nәzәriyyәlәri tәşkil edir.

•

marketinq vә lagistika
reklam vә marketinq
reklam
xidmәt
marketinq

457 Belә hesab olunur ki, әgәr әhalinin …… %i yeniliyi qәbul edirsә, onda yenilik qәbul edilmiş sayılır.

•

2dәn 12yә
6dan 16ya
5dәn 15ә
4dәn 14ә
3dәn 13ә

458 Everett Rodjers insanlar tәrәfindәn yeni ideya vә malların qәbul edilmәsi prosesinin mәrhәlәlәrini ardıcıl
olaraq vermişdir:

•

qәrar, maraq, qiymәt, yoxlama, qәbul etmә, tәsdiq
diqqәt, maraq, qiymәt, yoxlama, qәbul etmә, tәsdiq
tәklif, maraq, qiymәt, yoxlama, qәbul etmә, tәsdiq
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tәlәb, maraq, qiymәt, yoxlama, qәbul etmә, tәsdiq
proqnozlaşdırma, maraq, qiymәt, yoxlama, qәbul etmә, tәsdiq

459 Everett Rodjers insanlar tәrәfindәn yeni ideya vә malların qәbul edilmәsi prosesinin …… mәrhәlәsini
fәrqlәndirmişdir.

•

iki
altı
dörd
beş
üç

460 …… ildә Everett Rodjers informasiya diffuziyaları nәzәriyyәsini irәli sürmüşdür.

•

1562.0
1962.0
1762.0
1862.0
1662.0

461 …… fikir liderlәri konsepsiyasını irәli sürmüşdür.

•

Veber
Lazarsfeld
Zombart
Freyd
Lamben

462 Pol Lazarsfeld …… ildә seçkiqabağı kompaniya zamanı 600 ailәnin sorğusunu aparmış, KİVin
seçkiqabağı kompaniya zamanı qәrarların qәbul olunmasına tәsirini müәyyәn etmişdir.

•

1540
1940
1740
1840
1640

463 Amerikalı alim …… qәrarın qәbul edilmәsi üzrә kütlәvi kommunikasiyaların tәdqiqatını aparmışdır.

•

Veber
Lazarsfeld
Zombart
Freyd
Lamben

464 Kütlәvi kommunikasiya effektlәri çәrçivәsindә …… oyunu nәzәriyyәsi inkişaf etmişdir.

•

Sidorov
Petrov
Stivenson
İvanov
Porter

465 …… ildә kütlәvi kommunikasiyaların qısamüddәtli effektlәrinin tәtbiqi aparılmışdır.

•

1530
1930
1730
1830
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1630

466 …… ildә kütlәvi kommunikasiya effektlәri öyrәnilmәyә başladıqdan sonra, kütlәvi kommunikasiyanın
auditoriyaya tәsir göstәrmәsi qüvvәdәn düşmüşdür.

•

1520
1920
1720
1820
1620

467 Özünü eynilәşdirmә hakimiyyәti …… onun hәr hansı bir qrupun üzvü olmaq vә ya ona daha sıx
yaxınlaşmaqla tәsir göstәrmәk qabiliyyәtidir.

•

komandalara
fәrdin davranışına
üzvlәrә
kollektiv üzvlәrinә
qruplara

468 Legitim hakimiyyәt bu davranışa tabe edәn düşüncәnin aşılanması yolu ilә qrup üzvlәrindәn …… tәlәb
edir.

•

iddiaların qәbulunu
müәyyәn davranışı
qeyriadekvat fәaliyyәti
digәr cәmiyyәtlәrdә iştirakı
qeyrimüәyyәn davranışı

469 Mәcburetmә hakimiyyәti …… vasitәsi ilә digәrinin davranışına tәsir göstәrmәk qabiliyyәtidir.

•

iddialar
pozitiv sanksiyalar
normal sanksiyalar
neqativ sanksiyalar
xәbәrdarlıqlar

470 Mükafatlandırmanın sәlahiyyәti ……

•

xidmәtdә irәli çәkilmә
şirin qoğal vә şallaq
şirin qoğal
qiptә etmә
hәdiyyә

471 Mükafatlandırmanın sәlahiyyәti tәlәblәrә tabe olmaq üçün …… kömәkliyi ilә digәrinin davranışına tәsir
göstәrmәk qabiliyyәtidir.

•

xәbәrdarlıqların
iddiaların
normal sanksiyaların
neqativ sanksiyaların
pozitiv sanksiyaların

472 Solomon Aş yeddi nәfәrdәn ibarәt eksperiment qrupunda …… qiymәtlәndirmişdir.
xәttin enini
stolun uzunluğunu
stolun küncünü
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•

stolun rәngini
xәtlәrin uzunluğunu

473 Solomon Aş …… ildә istehlakçıya effektiv tәzyiq qrupunu tәdqiq etmişdir.

•

1650
1750
1850
1950
1550

474 Neqativ nümunә qrupu ……

•

real qrupdur
tәsәvvür edilәn qrupdur
tәmasda olmaqdan uzaq qaçan qrupdur
sәlahiyyәtli qrupdur
sәlahiyyәtsiz qrupdur

475 Pozitiv etalon qrup ……

•

real qrupdur
sәlahiyyәtli qrupdur
tәsәvvür edilәn qrupdur
sәlahiyyәtsiz qrupdur
real vә ya tәsәvvür olunan qrupdur

476 Qruplar ola bilәr ……

•

real qruplar
tәsәvvür edilәn qruplar
sәlahiyyәtli qruplar
sәlahiyyәtsiz qruplar
realsosial qruplar vә ya tәsәvvür olunan qruplar

477 İlkin kollektivlәr adәtәn …… olur.

•

ciddi
formal
qeyriformal
mәhdudiyyәtsiz
sәlahiyyәtsiz

478 Mәnsubiyyәt dәrәcәsinә görә, özünü onun üzvü kimi müәyyәn etdiyi istәnilәn bir qrup:

•

rolların dәqiqlәşdirilmәsidir
konkret rollardır
fәrdin mәxsus olduğu vә qarşılıqlı әlaqәdә olduğu qruplardır
vәzifәli şәxsin olmamasıdır
rolların müәyyәn edilmәmәsidir

479 Strukturlaşma vә tәşkilatlanma sәviyyәsinә görә qeyriformal qruplar ……

•

konkret rollardır
rolların dәqiqlәşdirilmәsidir
rolların müәyyәn edilmәmәsidir
hәr ay çayxanada görüşәn institut mәzunları qrupudur
vәzifәli şәxsin olmamasıdır
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480 Strukturlaşma vә tәşkilatlanma sәviyyәsinә görә formal qruplar ……

•

rolların müәyyәn edilmәmәsidir
vәzifәli şәxsin olmamasıdır
konkret rollardır
vәzifәli şәxs, dәqiq müәyyәn edilmiş rollardır
rolların dәqiqlәşdirilmәsidir

481 Tәkrar (ikinci) qruplar üzvlәrin sayı …… qruplardır.

•

xırda
qeyrimәhdud
digәr qruplarla birlikdә
hәddindәn artıq çox olan
nәhәng

482 İlkin qruplarda ……. nәfәrdәn ibarәt olan bütün ailә üzvlәri bir masanın arxasında yerlәşә bilәr.

•

8 vә 10
6 vә 8
2 vә 6
4 vә 8
10 vә 12

483 ……tәşkilatın müәyyәn edilmәsi amillәrindәn biridir.

•

tibbi
dәqiq
mәqsәdyönlü davranış
mәişәt
emosional

484 Tәşkilatın müәyyәn edilmәsinin amillәrindәn biridir:

•

emosional
sosial
mәişәt
dәqiq
koordinasiya

485 Tәşkilatın müәyyәn edilmәsi amili …… xarakterlidir.

•

tibbi
mәişәt
dәqiq
emosional
sosial

486 Tәşkilatın müәyyәn edilmәsi üçün …… amil vardır.

•

8
2
4
3
6

487 Mәhsulun tәkmillәşdirilmәsi ……
cәlbediciliyi dәrәcәsinә artırılması strategiyasıdır
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•

istehlakçı cәlbediciliyi dәrәcәsinә artırılması taktikasıdır
satıcı cәlbediciliyi dәrәcәsinә artırılması taktikasıdır
istehlakçı cәlbediciliyi dәrәcәsinә artırılması strategiyasıdır
satıcı cәlbediciliyi dәrәcәsinә artırılması strategiyasıdır

488 Reklam şirkәtlәrinin güclü emosional reaksiyaların hazırlanması ……

•

satıcı cәlbediciliyi dәrәcәsinә artırılması taktikasıdır
istehlakçı cәlbediciliyi dәrәcәsinә artırılması taktikasıdır
cәlbediciliyi dәrәcәsinә artırılması strategiyasıdır
satıcı cәlbediciliyi dәrәcәsinә artırılması strategiyasıdır
istehlakçı cәlbediciliyi dәrәcәsinә artırılması strategiyasıdır

489 …… mәhsulla bağlı şәxsi situasiyadır.

•

satıcı cәlbediciliyi dәrәcәsinә artırılması taktikası
istehlakçı cәlbediciliyi dәrәcәsinә artırılması taktikası
cәlbediciliyi dәrәcәsinә artırılması strategiyası
satıcı cәlbediciliyi dәrәcәsinә artırılması strategiyası
istehlakçı cәlbediciliyi dәrәcәsinә artırılması strategiyası

490 Mәhsuldan istifadә bәzi problemlәrin hәlli ilә bağlıdır vә bu ……

•

istehlakçı cәlbediciliyi dәrәcәsinә artırılması strategiyasıdır
satıcı cәlbediciliyi dәrәcәsinә artırılması taktikasıdır
cәlbediciliyi dәrәcәsinә artırılması strategiyasıdır
istehlakçı cәlbediciliyi dәrәcәsinә artırılması taktikasıdır
satıcı cәlbediciliyi dәrәcәsinә artırılması strategiyasıdır

491 İstehlakçıların özünün xarakteristikası ……

•

alış yönümü vә qavrama
riskin qәbul edilmәsi
motivasiya şoppinqi
motivasiya şoppinqi, alış yönümü, riskin qәbul edilmәsi
alış prosesindә cәlbedicilik

492 Adi hәllәri …… qrupa bölmәk olar.

•

6
5
3
4
2

493 Alıcı hәr bir alış zamanı beş mәrhәlәnin hamısından keçir, lakin tәcrübәdә ……

•

bütün mәrhәlәlәri ixtisar edir
bәzi mәrhәlәlәri tәkrarlayır
bәzi mәrhәlәlәri sürәtlәndirir
bәzi mәrhәlәlәri buraxır vә ya onların yerini dәyişdirir
bәzi mәrhәlәlәri tәkrar edir

494 …… alış haqqında qәrarın qәbul edilmәsi prosesinin mәrhәlәsidir.

•

problem vә tanışlıqda
mәsәlәnin hәllindә
alıcıların qiymәtlәndirilmәsindә
alışa reaksiya
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tәlәbin dәrk edilmәsindә

495 …… istehlakçının faktiki olaraq mәhsulu әldә etdiyi mәrhәlәdir.

•

problem vә tanışlıqda
mәsәlәnin hәllindә
alıcıların qiymәtlәndirilmәsindә
alış haqqında qәrar
tәlәbin dәrk edilmәsindә

496 …… alıcının әvvәlki mәrhәlәdә әldә etdiyi informasiyaya әsaslanaraq tәhlil edir.

•

problem vә tanışlıqda
mәsәlәnin hәllindә
alıcıların qiymәtlәndirilmәsindә
variantların qiymәtlәndirilmәsindә
tәlәbin dәrk edilmәsindә

497 …… maraqlı olan istehlakçı әlavә informasiyaların axtarışına başlayır.

•

problem vә tanışlıqda
mәsәlәnin hәllindә
alıcıların qiymәtlәndirilmәsindә
informasiya axtarışında
tәlәbin dәrk edilmәsindә

498 …… alış haqqında qәrarın qәbul edilmәsi prosesidir.

•

mәhsul göndәrәnlәrin qiymәtlәndirilmәsi
mәsәlәnin hәll edilmәsi
mәhsulun qiymәtlәndirilmәsi
problemin qiymәtlәndirilmәsi
tәlәbatın dәrk edilmәsi

499 İstehlakçı müstәqildir, onun motivasiyaya davranışı tәdqiqatlarla müәyyәn edilir, istehlakçının davranışı
tәsirә mәruz qalır vә istehlakçıya tәsir ……

•

istehlak sosial olaraq qanunsuzdur
istehlak qanunsuzdur
keyfiyyәt qeyriqanunidir
mәhsul qeyriqanunidir
sosial qanundur

500 Mәqsәdyönlü davranış …… qarşısında duran mәqsәdlәrin әldә edilmәsinә tabe edilir.

•

konferensiya
tәşkilat
sessiya
komissiya
missiya

501 Koordinasiya elә bir amildir ki, o …… müәyyәn edir.

•

konferensiyanı
tәşkilatı
sessiyanı
komissiyanı
missiyanı
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502 Sosial xarakter …… bu vә ya digәr şәkildә özlәrini ona mәxsus olduqlarını dәrk edәn insanlardan
ibarәtdir.

•

konferensiya
tәşkilat
sessiya
komissiya
missiya

503 Tәşkilatı müәyyәn edәn …… amil mövcuddur.

•

7
3
5
4
6

504 Tәşkilat insanların …… mәqsәd vә vәzifәlәrә yetişmәk üçün fәaliyyәtin planlaşdırılmış koordinasiyadır.

•

nәzәrdә tutulan layihәlәr
ümumi vә razılaşdırılmış
ümumi razılaşdırmalar
ümumi mәqsәdlәr
ümumi qәrarlar

505 Rәqiblәri alıcıların bir brenddәn digәrinә keçidini ……

•

müәyyәn edir
stimullaşdırır
tәnzimlәyir
inkar edir
qadağan edir

506 Liderlәr adi alıcı davranışını dәstәklәmәyә çalışır, pulları intensiv …… qoyurlar.

•

işçilәrә
reklama
banka
istehsala
texnologiyaya

507 Bazar liderlәrinin vә digәr subyektlәrin strategiyalarını …… fәrqlәndirir.

•

işçilәr
istehlakçılar
istehsalçılar
satıcılar
texnoloqlar

508 Bәzi alışlar …… aşağı sәviyyәdә cәlb edilmәsi, lakin malın müxtәlif brendlәri arasındakı fәrqlәrlә
xarakterizә edilir.

•

işçilәrin
istehlakçıların
istehsalçıların
satıcıların
texnoloqların

509 Reklam şirkәti qısa xәbәrlәrin …… tәkrarlanmasına istiqamәtlәnmәlidir.
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•

dövri
dәfәlәrlә
iki dәfә
bir dәfә
düşünülmüş

510 Reklamda eyni brendin adının …… tәkrar edilmәsi zamanı istehlakçı yalnız onunla tanış olur, onun
alınması әminliyinә sәbәb olmur.

•

dövri
dәfәlәrlә
iki dәfә
bir dәfә
düşünülmüş

511 Kompleks alıcı davranışı …… prosesdir.

•

fiziki
üçpillәli
dördpillәli
ikipillәli
texnoloji

512 Kompleks alıcı davranışı haqqında istehlakçının yüksәk dәrәcәdә alış prosesinә cәlb edilmәsi onun ……
arasında әhәmiyyәtli fәrqlәri dәrk etmәsi prosesidir.

•

müxtәlif әmtәәlәri
müxtәlif rәnglәri
müxtәlif brendlәri
müxtәlif standartları
oxşar markalar

513 İstehlakçıların alıcı davranışının neçә növü fәrqlәndirilir?

•

sәkkiz
dörd
altı
beş
yeddi

514 Qiymәt şopperlәri qiymәtә hәddәn artıq hәssas olan alıcılardırsa, ……

•

xidmәt meyarı üzrә şopper qruplarına aid olur
istiqamәt meyarı üzrә şopper qruplarına aid olur
kәmiyyәt meyarı üzrә şopper qruplarına aid olur
keyfiyyәt meyarı üzrә şopper qruplarına aid olur
qiymәt meyarı üzrә şopper qruplarına aid olur

515 Әnәnәvi şopperlәr qiymәtә qarşı az hәssasdırlar, alış şәrtlәrinә tәlәbkar deyillәrsә, ……

•

xidmәt meyarı üzrә şopper qruplarına aid olur
istiqamәt meyarı üzrә şopper qruplarına aid olur
kәmiyyәt meyarı üzrә şopper qruplarına aid olur
keyfiyyәt meyarı üzrә şopper qruplarına aid olur
qiymәt meyarı üzrә şopper qruplarına aid olur

516 Servis şopperlәri mağaza servisi daxilindә yüksәk sәviyyә tәlәb edirsә, ……
xidmәt meyarı üzrә şopper qruplarına aid olur

•
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•

istiqamәt meyarı üzrә şopper qruplarına aid olur
kәmiyyәt meyarı üzrә şopper qruplarına aid olur
keyfiyyәt meyarı üzrә şopper qruplarına aid olur
qiymәt meyarı üzrә şopper qruplarına aid olur

517 Fәal şopperlәr qiymәt, keyfiyyәt, dәb vә daha yaxşı seçim axtarışında teztez mağazaları ziyarәt edirsә,
……

•

xidmәt meyarı üzrә şopper qruplarına aid olur
istiqamәt meyarı üzrә şopper qruplarına aid olur
kәmiyyәt meyarı üzrә şopper qruplarına aid olur
keyfiyyәt meyarı üzrә şopper qruplarına aid olur
qiymәt meyarı üzrә şopper qruplarına aid olur

518 Qeyrifәal şopperlәr şoppinqdә heç hәzz görmürsә, ……

•

kәmiyyәt meyarı üzrә şopper qruplarına aid olur
istiqamәt meyarı üzrә şopper qruplarına aid olur
qiymәt meyarı üzrә şopper qruplarına aid olur
xidmәt meyarı üzrә şopper qruplarına aid olur
keyfiyyәt meyarı üzrә şopper qruplarına aid olur

519 Ticarәtdәn mәmnunluqdur:

•

alış motivlәridir
şoppinq motivlәridir
şoppinqin sosial motivlәridir
şәxsi şoppinq motivlәridir
satış motivlәridir

520 Status vә nüfuzdur:

•

alış motivlәridir
şoppinq motivlәridir
şәxsi şoppinq motivlәridir
şoppinqin sosial motivlәridir
satış motivlәridir

521 Referent qrupların cәlbediciliyidir:

•

satış motivlәridir
şәxsi şoppinq motivlәridir
şoppinq motivlәridir
şoppinqin sosial motivlәridir
alış motivlәridir

522 Oxşar maraqları olan insanlarla kommunikasiyalar ……

•

alış motivlәridir
şoppinq motivlәridir
şәxsi şoppinq motivlәridir
şoppinqin sosial motivlәridir
satış motivlәridir

523 Evdәnkәnar sosial tәmaslar ……
satış motivlәridir
şoppinq motivlәridir
şәxsi şoppinq motivlәridir

•
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•

şoppinqin sosial motivlәridir
alış motivlәridir

524 Yeni tendensiyalarla tanışlıq, fiziki fәallıq, sensor stimulyasiyası ……

•

sosial şoppinq motivlәridir
alış motivlәridir
satış motivlәridir
şәxsi şoppinq motivlәridir
şoppinq motivlәridir

525 Rolun ifası, rәngarәnglik, özünüifadә ……

•

alış motivlәridir
şәxsi şoppinq motivlәridir
şoppinq motivlәridir
satış motivlәridir
sosial şoppinq motivlәridir

526 Şoppinqin motivasiyası, alıcıya yönәlmә, riskin qәbul olunması, alış prosesinә cәlb edilmә ……
xasiyyәtnamәsidir.

•

ekspeditorların özlәrinin
ekspertlәrin özlәrinin
satıcıların özlәrinin
menecerlәrin özlәrinin
alıcıların özlәrinin

527 İstehlakçının digәr şәxsin istәyini qәbul etmәyә hazır olması ……

•

müәssisәnin istehsal gücünün dәyişmәsidir
istehsal hәcminin artmasıdır
satışın stimullaşdırılmasıdır
satışın effektivliyinin yüksәldilmәsidir
insanların münasibәtinin tәsiri altında dәyişikliyin dәrәcәsidir

528 Üstünlük verilәn istehlak variantına digәr şәxsin neqativ münasibәtinin intensivliyi ……

•

satışın effektivliyinin yüksәldilmәsidir
müәssisәnin istehsal gücünün dәyişmәsidir
istehsal hәcminin artmasıdır
insanların münasibәtinin tәsiri altında dәyişikliyin dәrәcәsidir
satışın stimullaşdırılmasıdır

529 İnsanların münasibәtinin tәsiri altında dәyişikliyin dәrәcәsi …… amildәn asılıdır.

•

altı
dörd
iki
beş
üç

530 Hesablanmış toplama qaydası konpensasiyalı hәll qaydasının daha …… formasıdır.

•

yumşaq
güclü
sadә
yüngül
mürәkkәb
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531 Sadә toplama qaydası maksimal qiymәtә malik olan …… seçir.

•

firmanı
tәşkilatı
şirkәti
sistemi
alternativi

532 Bәzi hallarda istehlakçılar mәhsulun bәzi aşağı sәviyyәlәri atributlarından mәhsulu bütövlükdә
qiymәtlәndirmәklә digәrlәrinin daha …… sәviyyәsinә görә keçmәyә hazır olurlar.

•

xüsusi
adi
minimal
aşağı
yüksәk

533 Leksiqrafik hәll qaydası meyarların әhәmiyyәtinә vә brend seçiminә görә …… müәyyәn edir.

•

sıralanmanı
ölçünü
eksperimenti
tәcrübәni
seçimi

534 Aspektlәr üzrә aradan qaldırılma qaydası qiymәtlәndirmә meyarlarını, әhәmiyyәtliliyinә görә
sıralanmasını …… müәyyәn edir.

•

yüksәk qiymәti
meyarlara görә baxış bucağını
xüsusi meyarlara görә sifarişlәrin hәcmini
meyarlardan hәr birinә görә kәsilib atılma nöqtәsini
hәr bir meyar üzrә minimal qiymәti

535 Variantların qiymәtlәndirilmәsinә tәsir edәn amillәr:

•

marka haqqında inam,
marka haqqında inam, faydalılıq xüsusiyyәtlәri
malın xüsusiyyәtlәri, marka haqqında inam,
malın xüsusiyyәtlәri, marka haqqında inam, faydalılıq xüsusiyyәtlәri
faydalılıq xüsusiyyәtlәri

536 Axtarışın xüsusiyyәtlәri …… mәrhәlәsindә müәyyәn olunur.

•

alışa reaksiyadır
qәrarın qәbuludur
bazarın qiymәtlәndirilmәsidir
satıcının qiymәtlәndirilmәsidir
informasiya axtarışı

537 Axtarış aparılarkәn informasiya mәnbәyinin tapılması ……

•

bazarın qiymәtlәndirilmәsidir
alışa reaksiyadır
qәrarın qәbuludur
informasiya axtarışıdır
satıcının qiymәtlәndirilmәsidir

538 Mәhsul vә marka haqqında informasiyanın yaddaşda saxlanması …… mәrhәlәsindә mümkün olur.
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•

alışa reaksiyadır
informasiya axtarışı
bazarın qiymәtlәndirilmәsidir
satıcının qiymәtlәndirilmәsidir
qәrarın qәbuludur

539 Variantların qiymәtlәndirilmәsi alıcının әvvәlki mәrhәlәdә әldә etdiyi informasiyaya әsaslanaraq,
müxtәlif seçim variantlarının ……

•

bazarın qiymәtlәndirilmәsidir
satıcının qiymәtlәndirilmәsidir
qiymәtlәndirdiyi mәrhәlәdir
qәrarın qәbuludur
alışa reaksiyadır

540 İnformasiyanın toplanması ilә alıcının malların mövcud olması, onların xüsusiyyәtlәri haqqında biliklәri
……

•

dәyişmir
möhkәmlәnir
sönür
çoxalır
azalır

541 Alıcı әn çox informasiyanı …… alır.

•

şәxsi münasibәtdәn
etibarlı mәnbәdәn
şәxsi tәcrübәdәn
kommersiya mәnbәlәrindәn
ictimai münasibәtdәn

542 Alıcı hәr bir alış zamanı …… beş mәrhәlәnin hamısından keçir.

•

nәzәri olaraq
mәntiqi
eksperimental
praktiki
hüquqi

543 Mal vә xidmәt tәchizatlarının hәll etmәli olduqları mühüm problemdir:

•

makroiqtisadi göstәricilәr
istehlak şәraiti
nәzarәtin tәmin edilmәsi
istehlakçılar üçün seçimin tәmin edilmәsi
mütәxәssislәrin tapılması

544 Modelә әsasәn, istehlakçı istәnilәn alış zamanı bütün mәrhәlәlәri dәf edir, lakin gündәlik alışlarda ……

•

heç bir mәrhәlәni qәbul etmir
әsas mәrhәlәlәri dәyişir
vacib mәrhәlәlәri qәbul edir
bәzi mәrhәlәlәri buraxır vә ya onların ardıcıllığını dәyişir
heç bir mәrәhәlәni buraxmır

545 Alış prosesi …… prosesindәn çoxçox әvvәl yaranıb.
proqnozlaşdırma
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•

tәlәbtәklif
qiymәtlәndirmә
razılaşdırma
alqısatqı

546 İstehlakçı beş mәrhәlәdәn keçir:

•

problemin dәrk edilmәsi, informasiya axtarışı, bazarın qiymәtlәndirilmәsi, alış haqqında qәrar, alışa reaksiya
problemin dәrk edilmәsi, informasiya axtarışı, tәklifin qiymәtlәndirilmәsi, alış haqqında qәrar, alışa reaksiya
problemin dәrk edilmәsi, informasiya axtarışı, tәlәbin qiymәtlәndirilmәsi, alış haqqında qәrar, alışa reaksiya
problemin dәrk edilmәsi, informasiya axtarışı, variantların qiymәtlәndirilmәsi, alış haqqında qәrar, alışa reaksiya
problemin dәrk edilmәsi, informasiya axtarışı, sosial qiymәtlәndirmә, alış haqqında qәrar, alışa reaksiya

547 İstehlakçıların hәrәkәtlәri, tәlәbatları vә alış mәqsәdlәri, tәlәbatın xarakteri …… üzrә öz aralarında
әhәmiyyәtli dәrәcәdә fәrqlәnir.

•

bazar fәaliyyәtinә reaksiya
istehsalda yeniliklәr
stimullaşdırma
istehsala reaksiya
davranış motivasiyası vә bazarda hәkәrәtlәr

548 İstehlakçı davranışının modellәşdirilmәsi istehlakçıların …… yönәldilәn hәrәkәtlәrinin mәntiqi
davamıdır.

•

şәxsi istehlaka
istehsala
bazarın tәdqiqinә
öz tәlәbatlarını tәmin etmәyә
sosial ehtiyaclara

549 İstehlakçı müstәqildir, istehlakçının motivasiya vә davranışı …… vasitәsi ilә müәyyәn edilir.

•

sorğusual
sorğu
avtoritet
tәdqiqatlar
tәklif

550 İstehlakçıların davranışı haqqında …… prinsiplәrinә әsaslanır.

•

imunitet
paritet
obyektivlik
özünә nәzarәt
suverenitet

551 Xidmәt olunmayan istehlakçı xidmәt olunub razı qalmayan istehlakçıdan ……

•

pisdir
konkret deyil
ciddidir
yaxşıdır
tәhlükәlidir

552 İstehlakçının әlverişli reaksiyasına zay mәhsulların tәminatı üçün müәssisә …… % ehtiyat mәhsula
malik olmalıdır.
25
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•

23
21
22
20

553 Yeni mәhsulun qәbulu sürәtinә tәsir edәn xüsusiyyәtlәrdir:

•

qarışıq xüsusiyyәtlәri
nümayiş etdirmә imkanı
mürәkkәblik
mürәkkәblik, nümayiş etdirmә imkanı vә üstünlüyü
üstünlüyü

554 Yeni mәhsulların qәbulu prosesindә onun …… xüsusiyyәti rol oynayır.

•

7
6
9
8
5

555 Yeni mәhsulun qәbul edilmәsi sürәtinә görә geridә qalanlar …… % tәşkil edir.

•

20
17
18
16
19

556 Yeni mәhsulun qәbul edilmәsi sürәtinә görә gecikmiş çoxluq …… % tәşkil edir.

•

38.0
35.0
36.0
34.0
37.0

557 Yeni mәhsulun qәbul edilmәsi sürәtinә görә ilkin çoxluq …… % tәşkil edir.

•

34.0
37.0
38.0
35.0
36.0

558 Yeni mәhsulun qәbul edilmәsi sürәtinә görә ilkin ardıcıllar …… % tәşkil edir.

•

15.5
13.5
11.5
12.5
10.5

559 Yeni mәhsulun qәbul edilmәsi sürәtinә görә novatorlar …… % tәşkil edir.

•

6.5
2.5
4.5
3.5
77/98
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5.5

560 Qәbul prosesinin mәrhәlәlәridir:

•

qiymәt vә dәrketmә
dәrketmә, maraq, qiymәt, nümunә vә qәbul
qiymәt vә nümunә
maraq vә qiymәt
qәbul vә dәrketmә

561 Yeni mәhsula uyğunlaşmaq üçün istehlakçı …… mәrhәlә keçir.

•

9
5
7
6
8

562 …… kommunikasiya situasiyasıdır.

•

rәqiblәrin prosesdә iştirakı
istehlakçının prosesdә şәxsәn vә dolayısı ilә ünsiyyәt qurması
iştirakçının prosesdәn kәnarda qalması
vasitәçinin prosesdә iştirakı
vasitәçinin dostları ilә ünsiyyәti

563 …… yaranmış vәziyyәtdir.

•

obyekti әhatә edәn maraqlı tәrәflәr
istehlakçının hәr hansı bir situasiyada әhvalruhiyyәsi vә ya şәrait
dәrk edilmәyәn mühit amillәri
istehlakçı situasiyasının xüsusiyyәtlәri
dәrk edilmәyәn mühit amillәri

564 …… sosial mühitdir.

•

istehlakçı situasiyasının xüsusiyyәtlәri
hәr hansı vәziyyәtdә digәr adamların iştirakının olubolmaması
obyekti әhatә edәn maraqlı tәrәflәr
dәrk edilmәyәn mühit amillәri
istehlakçı situasiyasının xüsusi vәziyyәti

565 Fiziki mühitdir:

•

dәrk edilmәyәn mühit amillәri
istehlakçı situasiyasının maddi tәrәflәri
istehlakçı situasiyasının xüsusi vәziyyәti
istehlakçı situasiyasının xüsusiyyәtlәri
obyekti әhatә edәn maraqlı tәrәflәr

566 İstehlak situasiyasının әsas xarakteristikalarından biridir:

•

dost mühiti
yaranmış vәziyyәt
texniki mühit
idman mühiti
kimyәvi mühit

567 İstehlak situasiyasının әsas xarakteristikalarından biridir:
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•

idman mühiti
istehlakçıların mәqsәdi
kimyәvi mühit
dost mühiti
texniki mühit

568 İstehlak situasiyasının әsas xarakteristikalarından biridir:

•

dost mühiti
zaman
texniki mühit
idman mühiti
kimyәvi mühit

569 İstehlak situasiyasının әsas xarakteristikalarından biridir:

•

idman mühiti
sosial mühit
kimyәvi mühit
dost mühiti
texniki mühit

570 İstehlak situasiyasının әsas xarakteristikalarından biridir:

•

idman mühiti
fiziki mühit
kimyәvi mühit
dost mühiti
texniki mühit

571 Mәmnun qalmış müştәri uğurlu alışveriş barәsindә fikrini …… nәfәrlә bölüşür.

•

beş
üç
yeddi
altı
sәkkiz

572 Yeni müştәrini cәlb etmәk …… saxlamaqdan daha çәtindir.

•

kommunikasiyanı
qiymәti
tәlәbi
köhnә müştәrini
tәklifi

573 Hәr bir iri hәcmli alış …… sәbәb olur.

•

kompromisә
daxili münaqişәyә
xarici münaqişәyә
әks fikirә
münaqişәyә

574 Bәzi şirkәtlәr öz mәhsullarının üstünlüklәri haqda informasiyanın tәqdim edilmәsi mәrhәlәsindә onun
…… ixtisar edirlәr.

•

sertifikatını
üstünlüklәrini
79/98

22.12.2016

spesifik cәhәtlәrini
nailiyyәtlәrini
standartını

575 Mağaza daxilindә alış etmәk qәrarına tәsir edәn amillәr:

•

ticarәt personalı
alış nöqtәsindә ekspozisiya, qiymәtlәrin endirilmәsi, mağazada hökm sürәn atmosfer, ticarәt personalı
mağazada hökm sürәn atmosfer
qiymәtlәrin endirilmәsi
mağazada hökm sürәn atmosfer

576 Mağazanın seçimini müәyyәn edәn xarakteristikalar …… ünvanı vә ölçüsü ola bilәr.

•

bağın
mağazanın
bölgәnin
әrazinin
parkın

577 Şәraitin gözlәnilmәz amillәri …… istehlakçının mәhsulu almaq qәrarına gәldiyi anda onun istәyini
dәyişdirә bilәr.

•

satışın hәcmi
qәfildәn meydana gәlmә
bazarın tutumunun dәyişmәsi
qәfildәn qiymәtin düşmәsi
infilyasiya

578 İstәk gözlәnilәn …… әsasında formalaşır.

•

mәhsulun әldә edilmәsi nәticәsindә gözlәnilәn faydalar
ailә gәliri, mәhsulun gözlәnilәn qiymәti vә onun әldә edilmәsi nәticәsindә gözlәnilәn faydalar
mәhsulun gözlәnilәn qiymәti vә onun әldә edilmәsi nәticәsindә gözlәnilәn faydalar
mәhsulun gözlәnilәn qiymәti
ailә gәliri, mәhsulun gözlәnilәn qiymәti

579 …… konkret mәhsul vә әmtәә sәviyyәsindә deyil, mәhsul kateqoriyası üzәrindә planlaşdırılmış
alışlardır.

•

mәcburi alış
ümumilikdә planlaşdırılmış alış
mağazadaxili alış
spesifik alış
sәrbәst alış

580 …… ümumilikdә planlaşdırılmış, әvәzlәyici vә planlaşdırılmamış alışları özündә birlәşdirir.

•

planlaşdırılmamış alış
mağazadaxili qәrar
әvәzlәyici alış
ümumilikdә planlaşdırılmış alış
spesifik olaraq planlaşdırılmış alış

581 …… mağazaya gәlmәzdәn öncә alıcının planlaşdırmadığı alışdır.

•

ümumilikdә planlaşdırılmış alış
planlaşdırılmamış alış
mağazadaxili qәrar
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spesifik olaraq planlaşdırılmış alış
әvәzlәyici alış

582 …… öz funksional xüsusiyyәtlәrinә görә planlaşdırılmış mәhsulları әvәzlәyәn mәhsulların alışıdır.

•

spesifik olaraq planlaşdırılmış alış
әvәzlәyici alış
planlaşdırılmamış alış
mağazadaxili qәrar
ümumilikdә planlaşdırılmış alış

583 …… konkret әmtәә nişanının vә ya mәhsulun mağazaya gәlmәmişdәn öncә planlaşdırılmış alışıdır.

•

әvәzlәyici alış
spesifik olaraq planlaşdırılmış alış
mağazadaxili qәrar
ümumilikdә planlaşdırılmış alış
planlaşdırılmamış alış

584 Mağazada hәyata keçirilәn alışa marketoloqun tәsir etmә imkanı …… qәrarlar aiddir.

•

spesifik olaraq planlaşdırılmış
spesifik olaraq planlaşdırılmış, ümumilikdә planlaşdırılmış, planlaşdırılmamış, әvәzlәyici, mağazadaxili
planlaşdırılmış, planlaşdırılmamış
planlaşdırılmış, ümumilikdә planlaşdırılmış
әvәzlәyici, mağazadaxili

585 Bütün alışlar …… qrupa bölünür.

•

9
5
7
6
8

586 Xidmәt göstәrilmәmiş alıcı xidmәt göstәrildikdәn sonra mәmnun qalmamış alıcıdan ……

•

yaxşıdır
tәhlükәlidir
dözümlüdür
bacarıqlıdır
pisdir

587 İstehlakçının müsbәt reaksiyasına nail olmaq üçün daimi müştәrilәrә …… edilmәlidir.

•

normalaşdırma
endirimlәr
qiymәtin artırılması
servis xidmәti
әlavә güzәştlәr

588 İstehlakçının müsbәt reaksiyasına nail olmaq üçün …… 24 saat xidmәt lazımdır.

•

vasitәçilәrә
müştәrilәrә
texniklәrә
kollektiv üzvlәrinә
rәqiblәrә
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589 İstehlakçının müsbәt reaksiyasına nail olmaq üçün …… lazımdır.

•

ödәnişsiz xidmәt
zay mәhsulun dәyişdirilmәsinә zәmanәt vermәk
sığorta ilә satmaq
kreditlә satmaq
pullu xidmәt

590 İstehlakçının müsbәt reaksiyasına nail olmaq üçün әlavә xidmәtlәr …… hәyata keçirilmәlidir.

•

normalaşdırılmış qiymәtә
pulsuz
pullu
güzәştlә
yüksәk qiymәtә

591 …… alimlәr istehlakçı öz arzularını şirkәtә gәtirәn şәxsdir, şirkәt isә hәmin arzuları özünә sәrfәli
formada hәyata keçirmәlidir fikrini irәli sürmüşlәr.

•

ingilis
amerikalı
çinli
koreyalı
alman

592 …… alimlәr istehlakçı ilә heç vaxt mübahisә etmәk vә onunla zarafat etmәk olmaz fikrini irәli
sürmüşlәr.

•

ingilis
amerikalı
çinli
koreyalı
alman

593 Şirkәt …… qayğı göstәrәrkәn ona xidmәt etmiş olmur, әslindә istehlakçı şirkәtә müraciәt etmәklә
şirkәtin qayğısına qalmış olur.

•

rәqiblәrә
istehlakçıya
malgöndәrәnә
vasitәçiyә
müfәttişә

594 İstehlakçı şirkәtin işinә mane olmur, o …… fәaliyyәtinin әsas mәqsәdi vә mәnasıdır.

•

qruplar
müәssisә
fermer
tәlәbәlәr
gәnclәr

595 İstehlakçı şirkәtdәn yox, mәhz …… istehlakçıdan asılıdır.

•

gәnclәr
şirkәt
tәlәbәlәr
qruplar
fermer
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596 İstehlakçı şirkәtә müraciәt edәn ……

•

arzu olunmayan şәxsdir
әn mühüm şәxsdir
xüsusi şәxsdir
neytral şәxsdir
maraqsız şәxsdir

597 ….. yeni mәhsulu digәr insanlara nümayiş etdirmәk, onun barәsindә tanışlara danışmaqdır.

•

uyğunluq
nümayiş imkanı
bölünmә
müqayisәli üstünlük
mürәkkәblik

598 …… mәhsuldan mәhdud miqyasda istifadә imkanıdır.

•

mürәkkәblik
bölünmә
nümayiş imkanı
müqayisәli üstünlük
uyğunluq

599 …… yeni mәhsuldan istifadә etmәyin nә dәrәcәdә mürәkkәb olmasıdır?

•

müqayisәli üstünlük
nümayiş imkanı
bölünmә
mürәkkәblik
uyğunluq

600 …… yeni mәhsulun potensial alıcıların hәyat tәrzinә vә tәcrübәsinә uyğun olması dәrәcәsidir.

•

nümayiş imkanı
uyğunluq
müqayisәli üstünlük
mürәkkәblik
bölünmә

601 ……. yeni mәhsulun mövcud olan mәhsulla müqayisәdә nә dәrәcәdә üstün olmasıdır.

•

nümayiş imkanı
müqayisәli üstünlük
uyğunluq
mürәkkәblik
bölünmә

602 Yeni mәhsulun qәbul edilmәsi tempinә onun …… xüsusiyyәti tәsir göstәrir.

•

9
5
6
7
8

603 …… yaxud gecikmiş ardıcıllar istәnilәn dәyişikliklәrә şübhә ilә yanaşırlar, yeniliklәri yeniliyinini
itirdikdәn sonra qәbul edirlәr.
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•

ilkin çoxluq
geridә qalanlar
gecikmiş çoxluq
novatorlar
ilkin ardıcıllar

604 …… şübhә ilә yanaşır vә mәhsulu yalnız çoxluq tәrәfindәn istifadә edildikdәn sonra qәbul edirlәr.

•

ilkin ardıcıllar
gecikmiş çoxluq
geridә qalanlar
ilkin çoxluq
novatorlar

605 …… yeniliklәri orta istehlakçıdan daha tez qәbul edirlәr.

•

gecikmiş çoxluq
ilkin çoxluq
novatorlar
geridә qalanlar
ilkin ardıcıllar

606 …… yeniliklәri tez amma ehtiyatla qәbul edirlәr.

•

geridә qalanlar
ilkin ardıcıllar
novatorlar
gecikmiş çoxluq
ilkin çoxluq

607 …… avantürizmә meylli insanlar yeni ideyaları rahatlıqla qәbul edirlәr.

•

geridә qalanlar
novatorlar
ilkin ardıcıllar
gecikmiş çoxluq
ilkin çoxluq

608 Yeni mәhsulun qәbul edilmәsi surәtinә görә istehlakçılar qruplara bölünür:

•

novatorlar, geridә qalanlar
novatorlar, ilkin ardıcıllar, ilkin çoxluq, gecikmiş çoxluq, geridә qalanlar
ilkin ardıcıllar, ilkin çoxluq
eksperimentallar, ilkin çoxluqlar
ilkin çoxluq, gecikmiş çoxluq

609 Alıcı yeni mәhsul haqqında …… hiss etmir.

•

istehlakı
informasiya qıtlığı
reklamın azlığını
istehsal prosesini
kommunikasiyanı

610 …… yenilik barәdә eşitdiyi andan onun xam olaraq qәbul edilmәsi anınadәk insanın keçdiyi tәfәkkür
prosesidir.

•

qorxu
qәbul etmә prosesi
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narahatçılıq
tәmir etmә prosesi
informasiyanın çoxluğu

611 …… mәhsul bazar üçün yenilik deyil, bu mәhsul alıcının әvvәl rastlaşmadığı mәhsuldur.

•

maraqlı
yeni
әlverişli
keyfiyyәtli
arzu olunan

612 …… istehlakın baş verdiyi şәraitdir.

•

servis xidmәti
istehsal şәraiti
istifadә situasiyası
istifadә hüququ
satış şәraiti

613 …… şәxsi vә qeyrişәxsi ünsiyyәt prosesindә istehlakçının iştirak etdiyi şәraitdir.

•

istifadә hüququ
alış
satış şәraiti
istehsal şәraiti
servis xidmәti

614 …… şәxsi vә qeyrişәxsi ünsiyyәt prosesindә istehlakçının iştirak etdiyi şәraitdir.

•

istifadә hüququ
kommunikasiya situasiyası
satış şәraiti
istehsal şәraiti
servis xidmәti

615 İstehlakın bu situasiyasında istehlakçının bu situasiyaya daxil olduğu әhval vә şәraitlәr …… adlanır.

•

normal mühit
әvvәlki vәziyyәt
fiziki mühit
normal vәziyyәt
sosial mühit

616 İstehlakın bu situasiyasında digәr şәxslәrin mövcud olubolmaması …… adlanır.

•

normal mühit
sosial mühit
fiziki mühit
normal vәziyyәt
әvvәlki vәziyyәt

617 İstehlak situasiyalarının әsas xarakteristikalarıdır:

•

zaman, әvvәlki vәziyyәt
fiziki mühit, sosial mühit, zaman, istehlakçının mәqsәd, әvvәlki vәziyyәt
istehlakçının mәqsәd, әvvәlki vәziyyәt
sosial mühit, zaman
istehlakçının mәqsәd, fiziki mühit
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618 Situasiya tәsiri müәyyәn zamanda, müәyyәn yerdә baş verәn müxtәlif amillәr hesabına hәyata keçirilәn
tәsirdir vә hәmin tәsir …… asılı olmur.

•

rәqabәtdәn
istehlakçılardan vә obyektlәrdәn
istehlakdan
istehsaldan
reklamdan

619 İstehlak situasiyalarında insanlar vә müxtәlif obyektlәr iştirak edir vә buna görә dә situasiyanın hesabına
baş verәn tәsiri …… lazımdır.

•

güclәndirmәk
ayırmaq
aydınlaşdırmaq
müәyyәn etmәk
ölçmәk

620 Daxili istehlakçı hәr hansı bir situasiyada iştirak üçün …… xüsusiyyәti ilә qeyd edilir.

•

6
3
7
5
9

621 Bazar iqtisadiyyatı şәraitindә biznesin uğuru istehlakçıları …… düzgün başa düşmәyә imkan verir.

•

kollektivdә
bazarda
şәhәrdә
kәnddә
istehsalda

622 Koqnitiv psixologiyada diqqәtin tәdqiq edilmәsinin müasir vәziyyәti tәdqiqat hәcmlәrinә görә, idrak
psixologiyası ilә ……

•

tamamilә fәrqlidir
oxşardır
qәnaәtbәxşdir
fәrqlidir
qeyriqәnaәtbәxşdir

623 Diqqәtin bir neçә mәsәlәnin hәllinә paylaşdırılması …… tәrәfindәn hәll edilir.

•

Veber
Kaneman
Zombart
Freyd
Lamben

624 Psixi enerji resurslarının paylanmasının qanunları …… spesifik formalarını hәyata keçirmәyә imkan
verir.

•

hәyәcanın
cavab reaksiyanın
cavab funksiyasının
ilkin reaksiyanın
passivliyin
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625 Diqqәt güc xarakteristikasının tәdqiqinә istiqamәtlәnmiş …… nәzәriyyәlәri diqqәtin vә enerjinin
müxtәlif obyektlәrә paylanması siyasәtinin nәyin әsasında müәyyәn edilmәsini öyrәnirlәr.

•

Veber
Kaneman
Zombart
Freyd
Lamben

626 Diqqәtin tәdqiq edilmәsi özündә …… aspekti birlәşdirir.

•

8
4
5
6
7

627 Üç komponentli struktura görә yaddaş sistemi …… saxlanc yeri vә onlar arasında baş verәn proseslәr
sistemidir.

•

7.0
3.0
4.0
5.0
6.0

628 İlkin yaddaşa daxil olan informasiya …… saniyә әrzindә qalır.

•

4045
2030
2530
3035
3540

629 Koqnitiv psixologiya әtraf mühit vә insan haqqında …… emalı ilә bağlı olan psixi fәaliyyәti tәtbiq edir.

•

operativ mәlumatların
informasiyanın
materialın
hesabatın
mәlumatların

630 Fәaliyyәtin meta peşәkar üsullarına yiyәlәnmә …… humanistik әsasını formalaşdırır.

•

mütәxәssislәrin
gәlәcәk mütәxәssisin peşәkarlığının
iqtisadçıların
mühәndis işinin
texnoloqların

631 Tәrcümәdә koqnitiv termin …… mәnasını verir.

•

qarşılaşma
idrak
tәdris
tәcrübi
mübahisә

632 Koqnitiv psixologiya biliklәrin …… hansı yolla tәsir etmәsini öyrәnir?
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•

xarakterimizә
diqqәtimizә vә davranışımıza
sәhhәtimizә
diqqәtimizә
әhvalruhiyәmizә

633 Koqnitiv tәdris problemi daha çox ümumi elmi әhәmiyyәtә malikdir vә qlobal sosial dәyişikliklәr ……
xarakter daşıyır.

•

dәyişәn
tәtbiqi
mürәkkәb
texniki
texnoloji

634 Koqnitiv tәdrisin vә tәfәkkür prosesinin aktivlәşdirilmәsi …… tәdris probleminin uğurlu hәllinә şәrait
yaradır.

•

hava
ümumilikdә koqnitiv
istehsal şöbәsi
tikinti
tәdris mәrkәzi

635 Xüsusilә koqnitiv proseslәr …… tәdris prosesinin optimallaşdırılması üzrә mümkün yollar kimi
psixologiyada vә didaktikada tәdqiq edilir.

•

tәdris materiallarında
müasir tәhsil şәraitindә
istehsal proseslәrindә
texniki proseslәrdә
müasir texnologiyalarda

636 Son on il әrzindә idrak fәaliyyәti sahәsindә insan şüurunu, tәfәkkürünü vә onlarla әlaqәli olan mental
proses vә vәziyyәtlәri öyrәnәn yeni elm …… yaranmışdır.

•

maqnetik
koqnitiv
kommunikativ
konseptual
konstruktiv

637 …… müvafiq olaraq istehlakçılar öz emosional reaksiyaları әsasında hәrәkәt edirlәr.

•

aşağı sәviyyәli cәlbetmә ierarxiyaya
empirik ierarxiyaya
standart ierarxiyaya
orta sәviyyәli ierarxiyaya
standart tәlim ierarxiyaya

638 …… istehlakçı bir mәhsulun digәr mәhsula nisbәtәn üstünlüyünü dәqiq olaraq müәyyәn edә bilmir.

•

empirik ierarxiyasında
aşağı sәviyyәli cәlbetmә ierarxiyasında
standart ierarxiyasında
orta sәviyyәli ierarxiyasında
standart tәlim ierarxiyasında

639 …… prosesindә istehlakçı әmtәә hәllinә mәsәlәnin hәll edilmәsi prosesi kimi baxır.
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•

empirik ierarxiya
standart ierarxiya
orta sәviyyәli ierarxiya
aşağı sәviyyәli ierarxiya
standart tәlim ierarxiyası

640 …… obrazını yaratmaq imkanını verәn mәhsullar insanın tam olaraq nümayiş olunan tәhlükәli
hadisәlәrә opelyasiyasını ifadә edir.

•

"riskli insan"
"yaxşı insan"
"dәyәrli insan"
"mәrd insan"
"qәhrәman isnan"

641 Bazarın tәdqiq edilmәsi zamanı …… ildә müәyyәn edilmişdir ki, xanımlar hәll olunan qәhvәdәn istifadә
etmirlәr, bu onların "bacarıqlı yuva keşikçilәri" imicinә xәlәl gәtirirdi.

•

1960
1920
1930
1940
1950

642 Dәrketmә funksiyasını …… irәli sürmüşdür.

•

Veber
Freyd
Zombart
Kats
Lamben

643 Özünü müdafiә funksiyasını …… irәli sürmüşdür.

•

Zombart
Freyd
Veber
Lamben
Kats

644 Dәyәri ifadә edәn funksiya nәzәriyyәsini …… irәli sürmüşdür.

•

Zombart
Freyd
Veber
Lamben
Kats

645 Utilitar funksiya nәzәriyyәsinin …… irәli sürmüşdür.

•

Zombart
Freyd
Veber
Lamben
Kats

646 Münasibәtin funksional nәzәriyyәsi psixoloq …… tәrәfindәn işlәnib hazırlanmışdır.
Veber
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•

Freyd
Zombart
Kats
Lamben

647 Münasibәtin formalaşdığı istәnilәn әşya …… adlanır.

•

subyekt
münasibәt subyekti
resurs
münasibәt obyekti
obyekt

648 Münasibәt insan dәyәrlәrinin, obyektlәrin …… uzun müddәtli ümumi müәyyәn edilmәsini ifadә edir.

•

elektron mәlumatların
reklam çarxlarının
internet mәlumatların
nәşrlәrin
reklam mәlumatlarının vә ya nәşrlәrin

649 İstehsalçılar uzun müddәtli planlaşdırmada öz mәqsәdlәrini korrektә etmәk üçün buraxılan mәhsulun
böyük istehlakçılarına üç ildә …… geniş anketlәr göndәrirlәr.

•

1 dәfә
2 dәfә
3 dәfә
6 dәfә
4 dәfә

650 Böyük şirkәtlәr …… daimi vә potensial istehlakçıların anket sorğusunu keçirirlәr.

•

ildә 3 dәfә
ildә 2 dәfә
ildә 6 dәfә
ildә 4 dәfә
ildә 1 dәfә

651 İnkişaf etmiş ölkәlәrin tәcrübәsi göstәrir ki, xidmәtin cәmiyyәtdәki rolu getdikcә ……

•

azalmaqdadır
dәyişmәzdir
sabitdir
tәrәddüd etmәdәdir
artmaqdadır

652 İstehlakçının mәmnuniyyәtini qiymәtlәndirәn zaman onun …… adlandırılan tәşkilat işinin nәticәlәrinin
әsas tәrkib hissәlәrinә ayrılır.

•

satıcıların mәmnuniyyәt ağacı
rәqiblәrin mәmnuniyyәt ağacı
mәmnuniyyәt ağacı
satış konsepsiyası
reklam strategiyası

653 …… informasiya sistemlәri, kadrların seçimi sistemi, tәhsil vә ixtisasartırma sistemi kimi şirkәtin daxili
xidmәtlәrinin istifadәçilәridir.
istehsalçılar
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•

biznes kompaniyaları vә komunikatorlar
biznes şirkәtlәri
istehlakçılar
daxili mәhsulun daxili istifadәçilәri

654 Daxili istehlakçılar …… qrupuna bölünür.

•

şirkәtin biznes nәticәlәrinin istifadәçilәri
kiçik vә orta istehlakçılar
daxili prosesin daxili istifadәçilәri
daxili prosesin daxili istifadәçilәri, şirkәtin işçilәri, şirkәtin biznes nәticәlәrinin istifadәçilәri
şirkәtin işçilәri

655 Daxili istehlakçılar …… qrupa bölünür.

•

7
4
6
5
3

656 Xarici istehlakçılar …… qrupa bölünür.

•

aralıq istehlakçılar
şirkәt mәhsullarının yekun istifadәçilәri
iri istehlakçılar
şirkәt mәhsullarının yekun istifadәçilәri, aralıq istehlakçılar, iri vә orta istehlakçılar
orta istehlakçılar

657 İstehlakçılar daxili vә xarici istehlakçılar kimi tәsniflәşdirilir. Xarici istehlakçı …… qrupa bölünür.

•

4
7
6
3
5

658 Mәhsul nomenklaturasının hәcminә vә pul dövriyyәsinә görә sәnaye tәyinatlı mәhsulları bazarı ……
bazarını üstәlәyir.

•

yarımfabrikatlar
xüsusi mallar
xüsusi tәyinatlı mәhsullar
avadanlıqlar
geniş istehlak malları

659 Dövlәt satınalmalarının prosedurlarındandır:

•

әmәkdaşlıq haqqında protokolların bağlanması
nümunәlәrin götürülmәsi
danışıqlar nәticәsindә müqavilәlәrin bağlanması, açıq hәrracların keçirilmәsi
danışıqların dayandırılması
hәrracların keçirilmәsi

660 Dövlәt satınalmaları …… әsas yolla hәyata keçirilir.

•

4
2
3
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5
6

661 b2b sahәsindә münasibәtlә marketinqi potensial tәrәfdaşlarla …… aparılmasına yardım edir.

•

dәrsin
seminarların
danışıqların
istirahәtin
konfransın

662 Şirkәtin marketinqi vә menecmenti qarşısında …… istiqamәtlәnmiş korporativ mәdәniyyәtin
formalaşdırılması vәzifәsi durur.

•

nәzarәtçilәrә
mühәndislәrә
rәqiblәrә
istehlakçıya
istehsalçılara

663 Tәdarükçünün seçilmәsi, müqavilә şәrtlәri üzrә danışıqların aparılması üçün rәsmi sәlahiyyәtli
әmәkdaşlardır:

•

vasitәçilәr
satıcılar
alıcılar
istehsalçılar
nәzarәtçilәr

664 Alınan mәhsul üzrә texniki tәlәblәr toplusunun tәrtibatına kömәklik göstәrәn әmәkdaşlardır:

•

reklamçılar
istifadәçilәr
vasitәçilәr
banklar
qәrarlara tәsir edәnlәr

665 Tәdarükçülәr alış mәrkәzi üzvünün çıxış edә bilәcәyi …… spesifik rolu ayırır.

•

beş
altı
doqquz
yeddi
sәkkiz

666 Tәdarükçünün müsbәt xarakteristikalarındandır:

•

tәdarükçünün qeyrioperativliyi
mühafizә xidmәti
kreditin olmaması
mәhsul üzrә әdәbiyyatın, dәrsliklәrin vә mәlumat kitabçalarının mövcudluğu
passiv reaksiya

667 Tәdarükçünün fәrqli xarakteristikalarındandır:
kreditin olmaması
tәdarükçünün qeyrioperativliyi
passiv reaksiya
mühafizә xidmәti

•
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•

şәxsi münasibәtlәr, kreditlәrin verilmәsi

668 Tәdarükçünün mühüm xarakteristikalarındandır:

•

kreditin olmaması
passiv reaksiya
mühafizә xidmәti
mәhsul çeşidinin tamlığı, nümayәndәlәrin ixtisaslı olması
tәdarükçünün qeyrioperativliyi

669 Әksәr şirkәtlәr …… tәchizat mәnbәlәrinә malik olmağa üstünlük verirlәr.

•

altı
bir
iki
bir sıra
beş

670 Sıralanma üçün tәdarükçünün seçilmiş arzu olunan xarakteristikasıdır:

•

kreditin olmaması
passiv reaksiya
mühafizә xidmәti
tәdarükçü reputasiyası
tәdarükçünün qeyrioperativliyi

671 Tәdarükçünün arzu olunan xarakteristikalarından biridir:

•

kreditin olmaması
tәdarüklәrin operativliyi
mühafizә xidmәti
passiv reaksiya
tәdarükçünün qeyrioperativliyi

672 Tәdarükçünün pozitiv xarakteristikasıdır:

•

kreditin olmaması
müştәri tәlәblәrinә sürәtli reaksiya
mühafizә xidmәti
passiv reaksiya
tәdarükçünün qeyrioperativliyi

673 Әhәmiyyәt dәrәcәsinә görә, tәdarükçünün arzu olunan xarakteristikalarının sıralanmasıdır:

•

kreditin olmaması
mәhsulun keyfiyyәti, qiymәti
mühafizә xidmәti
passiv reaksiya
tәdarükçünün qeyrioperativliyi

674 Tәdarükçünün arzu olunan xarakteristikalarından biridir:

•

kreditin olmaması
texniki yardım xidmәtinin mövcudluğu
mühafizә xidmәti
passiv reaksiya
tәdarükçünün qeyrioperativliyi

675 Alış komissiyasının tәrkibinә …… bir neçә nәfәr daxil olur.
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•

savadlı
müxtәlif statuslu, sәlahiyyәtli
tәcrübәli
sәriştәli
bacarıqlı

676 Әksәr hallarda alışın …… meyarı tәtbiq edilir.

•

11
7
8
9
10

677 Texnologiya mәhsula olan tәlәbat hәcmlәrinә uyğundurmu sualına ……. cavab verir.

•

texnoloji proseslәrin tәhlili
funksional qiymәt tәhlili
funksional tәhlil
qiymәt tәhlili
texniki tәhlil

678 Mәhsulun maya dәyәrinә birbaşa vә dolayı xәrclәr daxildirmi sualına ……. cavab verir.

•

texnoloji proseslәrin tәhlili
funksional qiymәt tәhlili
funksional tәhlil
qiymәt tәhlili
texniki tәhlil

679 Digәr etibarlı tәdarükçüdәn daha ucuz mәhsul әldә etmәk mümkündürmü sualına ……. cavab verir.

•

texnoloji proseslәrin tәhlili
funksional qiymәt tәhlili
funksional tәhlil
qiymәt tәhlili
texniki tәhlil

680 Axtarılan malı kimsә daha ucuz qiymәtә alırmı sualına ……. cavab verir.

•

texnoloji proseslәrin tәhlili
funksional qiymәt tәhlili
funksional tәhlil
qiymәt tәhlili
texniki tәhlil

681 Mövcud olan standart mәhsulu seçmәk mümkündürmü sualına …… cavab verir.

•

texnoloji proseslәrin tәhlili
funksional qiymәt tәhlili
funksional tәhlil
qiymәt tәhlili
texniki tәhlil

682 Axtarılan detalı daha az xәrclә istehsal etmәk olarmı sualına …… cavab verir.
texniki tәhlil
funksional tәhlil
qiymәt tәhlili
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•

texnoloji proseslәrin tәhlili
funksional qiymәt tәhlili

683 Tәlәblәrә daha tam cavab verәn mal mövcuddurmu sualına …… cavab verir.

•

texnoloji proseslәrin tәhlili
funksional qiymәt tәhlili
funksional tәhlil
qiymәt tәhlili
texniki tәhlil

684 Mәhsulun malik olduğu xüsusiyyәtlәr onun üçün zәruridirmi sualına …… cavab verir.

•

texnoloji proseslәrin tәhlili
funksional qiymәt tәhlili
funksional tәhlil
qiymәt tәhlili
texniki tәhlil

685 Mәhsulun dәyәri onun faydalılığı ilә müqayisә oluna bilәrmi sualına ……. cavab verir.

•

texnoloji proseslәrin tәhlili
funksional qiymәt tәhlili
funksional tәhlil
qiymәt tәhlili
texniki tәhlil

686 Mәhsulun istifadә edilmәsi әlavә dәyәrә malikdirmi sualına …… cavab verir.

•

texnoloji proseslәrin tәhlili
funksional qiymәt tәhlili
funksional tәhlil
qiymәt tәhlili
texniki tәhlil

687 Mürәkkәb vә yeni mәhsulların xarakteristkalarını müәyyәn etmәk üçün tәchizatçı …… birlikdә
işlәmәlidirlәr.

•

yük boşaldanlarla
mühәndislәrlә, iqtisadçılarla vә bilavasitә istifadәçilәrlә
iqtisadçılarla
kollektivlә
istifadәçilәrlә

688 Alış üzrә agent daha sәrfәli qiymәtlәrin әldә edilmәsi vә ya daha yüksәk keyfiyyәtli mәhsulun alınması
imkanına malik olur ki, bu ……

•

satıcıların siyahısıdır
problemin dәrk edilmәsidir
ehtiyacların ümumi siyahısı
mәhsul xarakteristikasının qiymәtlәndirilmәsidir
alıcıların axtarışıdır

689 Alınmış mәhsulların keyfiyyәti qәnaәtbәxş deyil vә firma digәr tәdarükçünü axtarırsa, bu ……

•

ehtiyacların ümumi siyahısı
problemin dәrk edilmәsidir
satıcıların siyahısıdır
alıcıların axtarışıdır
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mәhsul xarakteristikasının qiymәtlәndirilmәsidir

690 Maşın sıradan çıxarsa, onun dәyişdirilmәsi vә ya tәmiri ……

•

satıcıların siyahısıdır
problemin dәrk edilmәsidir
ehtiyacların ümumi siyahısı
mәhsul xarakteristikasının qiymәtlәndirilmәsidir
alıcıların axtarışıdır

691 Alış prosesi kәnardan mәhsul vә ya xidmәtin әldә edilmәsi ilә tәmin edilәn problemdir ki, bu …….
adlanır.

•

satıcıların axtarışı
yeni mәhsulun buraxılmasına qәrar
ehtiyacların siyahısı
mәhsulun xarakteristikası
alıcıların axtarışı

692 Tәdarükçü hazır şirkәti satır ki, bu da …… adlanır.

•

eksperimental alış
kompleks satış
xüsusi alış
birdәfәlik alış
eksperimental satış

693 Tәdarükçü öz aralarında әlaqәli olan mәhsullar qrupunu tәqdim edir ki, bu da …… adlanır.

•

eksperimental alış
kompleks satış
xüsusi alış
birdәfәlik alış
eksperimental satış

694 Kompleks satış …… formaya malikdir.

•

6
2
4
3
5

695 Tәrkib hissәlәrini ayrıayrı alıb, sonra onları birlәşdirmәkdәnsә hökumәt …… tәkliflәri qәbul edir.

•

baş podratçılardan
baş direktorlardan
ekspeditorlardan
tәdarükçülәrdәn
sifarişçilәrdәn

696 Alıcılar öz problemlәrini kompleks şәkildә hәll etmәk üçün …… istifadә edir.

•

eksperimental alışdan
kompleks alışdan
xüsusi alışdan
birdәfәlik alışdan
eksperimental satışdan
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697 Әksәr alıcılar çoxsaylı qәrarlar qәbul etmәzdәn әvvәl, öz problemlәrini birdәfәyә hәll etmәk üçün ……
üstünlük verirlәr.

•

eksperimental alışa
kompleks alışa
xüsusi alışa
birdәfәlik alışa
eksperimental satışa

698 Әmtәә nomenklaturasının vә pul dövriyyәsinin hәcminә görә, sәnaye tәyinatlı mәhsullar bazarı ……
üstәlәyir.

•

informasiya bazarını
geniş istehlak mәhsulları bazarını
meyvә bazarını
maşın bazarını
avadanlıq bazarını

699 Sәnaye tәyinatlı mәhsulların satışının әsas metodu ……

•

poçtla satışdır
şәxsi satışdır
telefonla satışdır
internetlә satışdır
vasitәçilәrlә satışdır

700 Sәnaye tәyinatlı mәhsulları tәklif edәn firmalar hazırlıq keçmiş …… cәlb etmәlidirlәr.

•

texnoloqları
kommivoyajörları
sürücülәri
fәhlәlәri
texniklәri

701 Mühüm әhәmiyyәtә malik olan mәhsulların alışı ilә …… mәşğul olur.

•

texniki komissiyalar
xüsusi alış komissiyaları
ictimai tәşkilatlar
bәlәdiyyәlәr
topdansatış müәssisәlәri

702 Sәnaye tәyinatlı mәhsulların alıcıları ……

•

topdansatışdır
peşәkarlardır
vasitәçilәrdir
fәrdlәrdir
cәmiyyәtlәrdir

703 Sәnaye tәyinatlı mәhsullara olan tәlәb ……

•

azalır
kәskin dәyişir
qismәn dәyişir
tәdricәn dәyişir
dәyişmir

704 Sәnaye tәyinatlı mәhsullara olan tәlәb …… olan tәlәblә müәyyәn edilir.
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•

texnoloji mәhsullara
geniş istehlak mәhsullarına
epizodik mәhsullara
xüsusi mәhsullara
texniki mәhsullara

705 Ölkәdә sәnaye tәyinatlı mәhsulların alıcılarının әksәriyyәti …… rayonlarda cәmlәnmişdir.

•

qәrb
iqtisadi
cәnub
şimal
şәrq

706 Sәnaye tәyinatlı mәhsulların satıcısı …… alıcılarla işlәyir.

•

inteqral sayda
qeyridәqiq sayda
çox sayda
xüsusi sayda
az sayda
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