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2315_Az_Q2017_Yekun imtahan testinin sualları
Fәnn : 2315 Marketinqin idarә edilmәsi
1 Marketinqin mәqsәdinә doyulan tәlәblәrә aid deyil:

•

Marketinqin mәqsәdi dәqiq müәyyәn edilmәlidir
Marketinqin mәqsәdi yazılı şәkildә müәyyәnlәşdirilmәmәlidir
Marketinqin mәqsәdi ölçülә vә müqayisә edilә bilәn olmalıdır
Marketinqin mәqsәdi aydın ifadә edilmәli
Marketinqin mәqsәdi real olmalıdır

2 Müәssisәnin marketoloqları potensial tәlәbatın real tәlәbata çevrilmәsi mәqsәdilә tәdbirlәr işlәyib
hazırlayır vә reallaşdırırlar. Bu, hansı marketinq formasına aiddir?

•

differensiallaşdırılmış marketinq
stimullaşdırıcı marketinq
sabit marketinq
sinxromarketinq
inkişaf edәn marketinq

3 Marketinqmiks kompleksinә daxildir:

•

reklamım tәşkili
mәhsul, qiymәt, satış vә irәlilәtmәnin mәcmusu
mәhsulun reallaşdırılma şәrtlәrinin seçimi
müәssisәnin idarәedilmәsi
müәssisәnin planlaşdırılması

4 Marketinq kompleksi nәdir?

•

müştәrilәr
4P modeli
mikromühit
makromühit
marketinqin subyektlәri

5 Marketinq kompleksinin Bölüşdürmә (Place) elementi çәrçivәsindә qәbul edilmәn qәrarlara daxildir

•

Distribütorların seçilmәsi
Mәhsula verilәcәk zәmanәt müddәtinin tәyini
Pәrakәndә satış şirkәtlәrinin seçilmәsi
Topdan satış şirkәtlәrinin seçilmәsi
Loqistika ilә bağlı qәrarların qәbulu

6 Marketinq kompleksinin Mәhsul (Product) elementi çәrçivәsindә qәbul edilmәn qәrarlara daxildir deyil:

•

Mәhsulun hansı brend adı altında satılacağı
Tәtәbiq edilәcәk qiymәt güzәştlәrinin tәyini
Mәhsulun dizayn vә rәng parametirlәrinin tәyini
Mәhsulun keyfiyyәt parametrlәrinin tәyini
Mәhsulun qablaşdırılması ilә bağlı qәrәrların qәbulu

7 Marketinq kompleksinin Bölüşdürmә (Place) elementi çәrçivәsindә qәbul edilmәn qәrarlara daxildir:

•

mәhsulun müştәrilәrә tanıtma vә reklam yollarının tәyini
mәhsulun hansı bölüşdürmә kanalları vasitәsi ilә müştәrilәrә çatdırılacağı
mәhsulun qiymәti, tәtbiq edilәcәk qimәt güzәştlәri
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mәhsulun teхnikiistismar, keyfiyyәt parametrlәri, xüsusiyyәtlәrinin tәyini
mәhsulun istehsal prosesinin tәşkili

8 Marketinq kompleksinin Qitmәy (Price) elementi çәrçivәsindә qәbul edilmәn qәrarlara daxildir:

•

mәhsulun müştәrilәrә tanıtma vә reklam yollarının tәyini
mәhsulun qiymәti, tәtbiq edilәcәk qimәt güzәştlәri
mәhsulun teхnikiistismar, keyfiyyәt parametrlәri, xüsusiyyәtlәrinin tәyini
mәhsulun istehsal prosesinin tәşkili
mәhsulun hansı bölüşdürmә kanalları vasitәsi ilә müştәrilәrә çatdırılacağı

9 Marketinq kompleksinin Mәhsul (Product) elementi çәrçivәsindә qәbul edilmәn qәrarlara daxildir:

•

mәhsulun istehsal prosesinin tәşkili
mәhsulun teхnikiistismar, keyfiyyәt parametrlәri, xüsusiyyәtlәrinin tәyini
mәhsulun hansı bölüşdürmә kanalları vasitәsi ilә müştәrilәrә çatdırılacağı
mәhsulun qiymәti, tәtbiq edilәcәk qimәt güzәştlәri
mәhsulun müştәrilәrә tanıtma vә reklam yollarının tәyini

10 ................ konsepsiyası marketinq fәaliyyәtinin cәmiyyәt tәrәfindәn qәbul edilmiş sosialetik vә ekoloji
normalara vә standartlara әmәl etmәklә, hәmçinin istehlakçının, müәssisәnin vә bütünlükdә cәmiyyәtin
mәnafeyini uzlaşdırmaqla hәyata keçirilmәsini nәzәrdә tutur:

•

Marketinq
Sosiaetik
Mәhsul
İstehsal
Satış

11 ................. konsepsiyas bazarın, istehlakçının tәlәbatının, alış motivlәrinin vә davranışının öyrәnilmәsi vә
bu tәlәbatı rәqib müәssisәlәrә nisbәtәn daha dolğun ödәyә bilәn mәhsulların istehsal edilmәsini nәzәrdә
tutur:

•

Sosiaetik
Marketinq
Mәhsul
İstehsal
Satış

12 .................. konsepsiyası mәhsulların reklamı, satışın hәvәslәndirilmәsi, satış vә bölüşdürmә şәbәkәsinin
yaradılması vә tәkmillәşdirilmәsi vә istehlakçılara tәsir etmәnin digәr amillәrindәn istifadә etmәyә nәzәrdә
tutur:

•

Marketinq
Satış
İstehsal
Mәhsul
Sosiaetik

13 ..................konsepsiyası istehsal prosesinin tәşkilini tәkmillәşdirmәklә mәhsulların qiymәtinin aşağı
salınması vә bunun sayәsindә rәqabәt üstünlüyünün әldә edilmәsi vә satışın hәcminin artırılması tәşkil edir.

•

Marketinq
Mәhsul
Satış
İstehsal
Sosiaetik
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14 ..................konsepsiyası istehsal prosesinin tәşkilini tәkmillәşdirmәklә mәhsulların qiymәtinin aşaьı
salınması vә bunun sayәsindә rәqabәt üstünlüyünün әldә edilmәsi vә satışın hәcminin artırılması nәzәrdә
tutur:

•

Marketinq
İstehsal
Satış
Mәhsul
Sosiaetik

15 Aşağıda sadalananlardan hansı marketinq konsepsiyalarıdır:

•

istehsal – mәhsul  satış – marketinq – sosial etik
seqmentlәşdirmә  hәdәflәmә  mövqeylәndirmә
xәrclәrә liderlik – differensiallaşdırma  fokuslanma
konversiya marketinqi hәvәslәndirici marketinq – remarketinq  sinхromarketinq
mәhsul – qiymәt – bölüşdürmә  irәlilәtmә

16 Marketinq konsespiyası:

•

fәrdin ehtiyacına yönәlmәdir
alıcının ehtiyaclarına yönәlmәdir
cәmiyyәtin ehtiyacına yönәlmәdir
satıcının ehtiyaclarına yönәlmәdir
alıcının vә cәmiyyәtin ehtiyacına yönәlmәdir

17 Aşağıdakılardan hansı müәssisәnin marketinq bölmәsinin funksiyasına aid deyil:

•

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

18 Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı marketinqin funksiyasına aid deyildir:

•

reklam vә satışın hәvәslәndirilmәsi;
sistemli tәhlil;
marketinq tәdqiqatları
mәhsul çehidinin planlaşdırılması
qiymәtqoyma;

19 Marketinqin funksiyası dedikdә:

•

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

20 Tәlәbatın hansı halında müәssisәnin reklamdan istifadә etmәsi effektli deyildir:

•

irrasional tәlәbat;
hәddәn artıq tәlәbatda;
azalan tәlәbatda;
neqativ tәlәbatda;
mövsümü tәlәbatda;

21 Remarketinq tәlәbatın hansı formasında tәtbiq edilir:
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•

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

22 Marketinqin kommersiya amillәrinin intensivlәşdirilmәsi konsepsiyası satışın hәcmini hansı amillәr
hesabına artırmağı nәzәrdә tutur:

•

ictimai vә fәrdi maraqlarg uyğunlaşdırdıqda;
satışın hәvәslәndirilmәsi;
mәhsulların texnikiistismar vә dәyәr parametrlәrinin yaxşılaşdırılması;
istehsal texnologiyasının tәkmillәşdirilmәsi;
istehlakçıların davranışının vә alış motivlәrinin öyrәnilmәsi;

23 Tәlәbatın hansı formasında sinxromarketinqin tәtbiqi mәqsәdәuyğundur:

•

tәlәbatın hәcmi hәddәn çox olduqda;
tәlәbatın hәcmi tәrәddüd etdikdә
tәlәbatgn hәcmi hәddәn çox olduqda;
tәlәbat stabil oduqda;
tәlәbat irrasional olduqda;

24 Mәhsul istehlakçıların sağlamlığına ziyan vurduğu halda marketinqin hansı forması tәtbiq edilir:

•

tәmәrküzlәşmiş marketinq;
әks tәsirli marketinq;
sinxromarketinq:
konversiya marketinqi
inkişaf edәn marketinq;

25 Konversiya marketinqi tәlәbatın hansı halında tәtbiq edilir:

•

tәlәbat qeyri stabil oluqda;
tәlәbat azalmara doğru meyl etdikdә;
tәlәbatın hәcmi hәddәn çox olduqda;
tәlәbat neqativ olduqda
tәlәbat irrasional olduqda;

26 Demarketinq tәlәbatın hansı halında tәtbiq edilir:

•

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

27 Marketinqin idarә edilmәsi prosesi aşağıdakı mәrhәlәlәrdәn ibarәtdir:

•

Bazar imkanlarının tәhlili – SWOT tәhlil  mәqsәd bazarının seçilmәsi – marketinq miksin hazırlanması –
marketinq tәdbirlәrinin hәyata keçirilmәsi
Missiyanın müәyyәnlәşdirilmәsi  bazar imkanlarәnәn tәhlili – mәqsәd bazarının seçilmәsi – marketinq miksin
hazırlanmas
Missiyanın müәyyәnlәşdirilmәsi  bazar imkanlarının tәhlili – marketinq miksin hazırlanması – marketinq
tәdbirlәrinin hәyata keçirilmәsi
Bazar imkanlarının tәhlili – mәqsәd bazarının seçilmәsi – marketinq miksin hazırlanması – marketinq tәdbirlәrinin
hәyata keçirilmәsi
Missiyangn müәyyәnlәşdirilmәsi  bazar imkanlarının tәhlili – SWOT tәhlil  mәqsәd bazarının seçilmәsi –
marketinq miksin hazırlanması
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28 Aşağıdakılardan hansı marketoloqun vәzifәsinә aid deyil?

•

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

29 Aşağıdakılardan hansı marketoloqun vәzifәsinә aid deyil?

•

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

30 Marketoloqun vәzifәsi nәdir?

•

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

31 Passiv marketinq bu zaman tәtbiq olunur:

•

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

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

•

sosialetik marketinq
strateji marketinq
әmәliyyat marketinqi
passiv marketinq
istehlakçıların marketinqi

33 Bu marketinqdә satış yönümlülük üstünlük tәşkil edir:

•

sosialetik marketinq
әmәliyyat marketinqi
strateji marketinq
passiv marketinq
istehlakçıların marketinqi

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

•

sosialetik marketinq
passiv marketinq
strateji marketinq
әmәliyyat marketinqi
istehlakçıların marketinqi
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35 Aşağıdakılardan hansı marketinq konsepsiyasının tәkamülünün mәrhәlәlәrini әhatә edir:

•

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

36 Aşağıdakılardan hansı müәssisәnin marketinq bölmәsinin funksiyasına aid deyil:

•

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

37 Aşağıdakılardan hansı müәssisәnin marketinq bölmәsinin funksiyasına aid deyil:

•

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

38 Aşağıdakılardan hansı marketinq fәaliyyәtinә aiddir:

•

anbalaşdırmanın tәşkili
mәhsul çeşidinin planlaşdırılması
maliyyә planının hazırlanması
istehsal texnologiyasının seçilmәsi
tәchizatın tәşkili

39 Aşağıdakılardan hansı marketinq fәaliyyәtinә aiddir:

•

anbalaşdırmanın tәşkili
kommunikasiyanın tәşkili
maliyyә planının hazırlanması
istehsal texnologiyasının seçilmәsi
tәchizatın tәşkili

40 Aşağıdakılardan hansı marketinq fәaliyyәtinә aiddir:

•

anbalaşdırmanın tәşkili
bazarın tәdqiqi
istehsal texnologiyasının seçilmәsi
maliyyә planının hazırlanması
tәchizatın tәşkili

41 Aşağıdakılardan hansı marketinq fәaliyyәtinә aiddir:

•

anbalaşdırmanın tәşkili
reklam büdcәsinin formalaşdırılması
maliyyә planının hazırlanması
istehsal texnologiyasının seçilmәsi
tәchizatın tәşkili

42 Aşağıdakılardan hansı marketinq fәaliyyәtinә aid deyil
kommunikasiyanın tәşkili

•
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•

tәchizatın tәşkili
bazarın tәdqiqi
reklam büdcәsinin formalaşdırılması
mәhsul çeşidinin planlaşdırılması

43 Aşağıdakılardan hansı marketinq fәaliyyәtinә aid deyil:

•

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

44 Aşağıdakılardan hansı marketinq fәaliyyәtinә aid deyil:

•

reklam büdcәsinin formalaşdırılması
maliyyә planının hazırlanması
kommunikasiyanın tәşkili
bazarın tәdqiqi
mәhsul çeşidinin planlaşdırılması

45 Aşağıdakılardan hansı marketinq fәaliyyәtinә aid deyil:

•

kommunikasiyanın tәşkili
istehsal texnologiyasının seçilmәsi
bazarın tәdqiqi
reklam büdcәsinin formalaşdırılması
mәhsul çeşidinin planlaşdırılması

46 Marketinq konsepsiyasına görә kommersiya fәaliyyәtinin planlaşdırılması başlayır:

•

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

47 Marketinqin әsas mәqsәdi nәdir?

•

istehsal edilmiş mәhsulun satılmas
mәhsul istehsalının tәşkili
tәchizatın sәmәrәlilәşdirilmәsi
alıcıların tәlәbatlarının ödәnilmәsi
mәnfәәtin әldә edilmәsi

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

•

işçilәr
sәhmdarlar
menecerlәr
tәchizatçılar
distryibitorlar

49 Müәssisәnin fәaliyyәtindә maraqlı olan bu tәrәf şirkәt üçün әsas dәyәrlilik mәnbәyi hesab olunur. hәtta әn
mәqsәdyönlü maliyyәçilәr dә uzunmüddәtli pul vәsaitlәrinin kompaniyaya axınının onların mәmnun
qalmması hesabına mümkün olduğunu anlayır: (Çәki: 1)
işçilәr
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•

menecerlәr
sәhmdarlar
müştәrilәr
distryibitorlar

50 Müәssisәnin fәaliyyәtindә maraqlı olan bu tәrәf әsasәn әmәk haqqı vә nüfuz formasında fәrdi
mükafatlanmada maraqlıdır. Onlar uzunmüddәtli planda firmalara daha az bağlı olur vә öz işlәrinә
karyeralarında müvәqqәti mәrhәlә kimi yanaşırlar:

•

distryibitorlar
sәhmdarlar
işçilәr
tәchizatçılar
menecerlәr

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

•

menecerlәr
distryibitorlar
işçilәr
sәhmdarlar
tәchizatçılar

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

•

işçilәr
tәchizatçılar
menecerlәr
distryibitorlar
sәhmdarlar

53 Marketinqin idarә edilmәsi nәdir?

•

müәssisәdә marketinq xidmәtinin tәşkili demәkdir
müәssisәnin mәqsәdlәrinin müәyyәn edilmәsi demәkdir
müәssisәnin idarәetmә strukturunun formalaşdırılması demәkdir
müәssisәnin marketinq strategiyasının formalaşdırılması demәkdir
tәlәbin sәviyyәsinә, vaxtına vә xarakterinә elә tәsir göstәrmәk demәkdir ki, bu firmanın qarşısında qoyduğu
mәqsәdlәrә çatmağa imkan versin

54 Rәqib şirkәtin bazarda öz nüfuzunuitirmәsi amili SWOT tәhlildә hansı bölmәdә tәsnif olunur?

•

Strateji pәncәrә
Imkanlar
Güclü tәrәflәr
Tәhlükәlәr
Zәif tәrәflәr

55 SWOT tәhlilin elementini tәşkil edәn müәssisәnin “Tәhlükәlәri” aşağıdakılardan hansına uyğun gәlir?

•

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

56 SWOT tәhlilin elementini tәşkil edәn müәssisәnin “Imkanları” aşağıdakılardan hansına uyğun gәlir?
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•

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

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

•

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

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

•

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

59 Aşağıdakı elementlәrdәn hansı SWOT tәhlil matrisinin elementini tәşkil etmir:

•

Zәif tәrәflәr
Bazarın cәlbediciliyi
Tәhlükәlәr
Imkanlar
Güclü tәrәflәr

60 Şirkәtin tәklif etdiyi mәhsulun differensiasiya sәviyyәsinin aşağı olması SWOT tәhlildә hansı bölmәdә
tәsnif olunur?

•

Strateji pәncәrә
Zәif tәrәflәr
İmkanlar
Tәhlükәlәr
Güclü tәrәflәr

61 Ixracatla mәşğul olan müәssisәlәrdә inflyasiya amili SWOT tәhlildә hansı bölmәdә tәsnif olunur?

•

Strateji pәncәrә
Tәhlükәlәr
Güclü tәrәflәr
Imkanlar
Zәif tәrәflәr

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

•

Strateji pәncәrә
Imkanlar
Zәif tәrәflәr
Güclü tәrәflәr

63 İxracatla mәşğul olan müәssisәlәrdә milli valyutanın revalvasiyası SWOT tәhlildә hansı bölmәdә tәsnif
olunur?
Strateji pәncәrә

•
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•

Tәhlükәlәr
Güclü tәrәflәr
Imkanlar
Zәif tәrәflәr

64 Biznesin aşağı mәnfәәtliliyi SWOT tәhlildә hansı bölmәdә tәsnif olunur?

•

Strateji pәncәrә
Zәif tәrәflәr
İmkanlar
Tәhlükәlәr
Güclü tәrәflәr

65 Xәrclәrdә liderlik SWOT tәhlildә hansı bölmәdә tәsnif olunur?

•

Strateji pәncәrә
Güclü tәrәflәr
Tәhlükәlәr
Imkanlar
Zәif tәrәflәr

66 Rәqiblәrin fәallığı SWOT tәhlildә hansı bölmәdә tәsnif olunur?

•

Strateji pәncәrә
Tәhlükәlәr
Güclü tәrәflәr
Imkanlar
Zәif tәrәflәr

67 İqtisadi artım SWOT tәhlildә hansı bölmәdә tәsnif olunur?

•

Strateji pәncәrә
Imkanlar
Güclü tәrәflәr
Tәhlükәlәr
Zәif tәrәflәr

68 Müәssisәdә A avadanlığının ümumi sayı 200 әdәddir. İstismar müddәti başa çatan avadanıqlar isә ümumi
avadanlıqların 10%ni tәşkil edir. Müәssisә istehsal gücünü 10% artırmağı planlaşdırır. Müәssisәyә plan
ilindә nә qәdәr A avadanlığı lazım olacaqdır?

•

18.0
40.0
60.0
20.0
38.0

69 Müәssisәdә A avadanlığının ümumi sayı 100 әdәddir. İstismar müddәti başa çatan avadanıqlar isә ümumi
avadanlıqların 10%ni tәşkil edir. Müәssisә istehsal gücünü 10% artırmağı planlaşdırır. Müәssisәyә plan
ilindә nә qәdәr A avadanlığı lazım olacaqdır?

•

9.0
20.0
10.0
19.0
30.0

70 A materialından B, C vә D mәhsullarının istehsalında istifadә olunur. Plan ilindә 5000 әdәd B mәhsulu,
10000 әdәd D mәhsulu vә 20000 әdәd C mәhsulu istehsal edilmәsi planlaşdırılmışdır.A materialının mәsrәf
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norması müvafiq olaraq 1, 2, 3 kq tәşkil edir. A materialına illik tәlәbin hәcmi:

•

850 ton
85 ton
65 ton
650 ton
6.5 ton

71 A materialından B, C vә D mәhsullarının istehsalında istifadә olunur. Plan ilindә 3000 әdәd B mәhsulu,
4000 әdәd D mәhsulu vә 5000 әdәd C mәhsulu istehsal edilmәsi planlaşdırılmışdır.A materialının mәsrәf
norması müvafiq olaraq 10, 20, 30 kq tәşkil edir. A materialına illik tәlәbin hәcmi:

•

26 ton
260 ton
110 ton
2 600 ton
150 ton

72 A regionunda fәrdi avtomobillәrin sayı 20 000, bu avtomobillәrin gündәlik benzin istehlakı isә orta
hesabla 5 litrdir. İldәki günlәrin sayını 360 qәbul etsәk A regionunda benzinә olan illik tәlәb nә qәdәr olar?

•

3 600 ton
36 000 ton
1 440 ton
40 000 ton
14 400 ton

73 A regionunda fәrdi avtomobillәrin sayı 10 000, bu avtomobillәrin gündәlik benzin istehlakı isә orta
hesabla 6 litrdir. İldәki günlәrin sayını 360 qәbul etsәk A regionunda benzinә olan illik tәlәb nә qәdәr olar?

•

1 800 ton
21 600 ton
720 ton
20 000 ton
7200 ton

74 A materialından B, C vә D mәhsullarının istehsalında istifadә olunur. Plan ilindә 5000 әdәd B mәhsulu,
10000 әdәd D mәhsulu vә 20000 әdәd C mәhsulu istehsal edilmәsi planlaşdırılmışdır.A materialının mәsrәf
norması müvafiq olaraq 1, 2, 3 kq tәşkil edir. A materialına illik tәlәbin hәcmi:

•

850 ton
85 ton
650 ton
65 ton
6.5 ton

75 A materialından B, C vә D mәhsullarının istehsalında istifadә olunur. Plan ilindә 3000 әdәd B mәhsulu,
4000 әdәd D mәhsulu vә 5000 әdәd C mәhsulu istehsal edilmәsi planlaşdırılmışdır.A materialının mәsrәf
norması müvafiq olaraq 10, 20, 30 kq tәşkil edir. A materialına illik tәlәbin hәcmi:

•

150 ton
260 ton
110 ton
2 600 ton
26 ton

76 A regionunda paltaryuyanla tәmin olunan evlәrin sayı 10 000, il әrzindә bu maşınldardan istifadә 200
dәfә, hәr istifadәdә istifadә olunan yuyucu tozunun miqdarı isә 25 qramdır. A regionunda yuyucu tozuna
olan tәlәbat nә qәdәrdir?
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•

200 ton
50 ton
20 ton
2 000 ton
500 ton

77 A regionunda paltaryuyanla tәmin olunan evlәrin sayı 20 000, il әrzindә bu maşınldardan istifadә 300
dәfә, hәr istifadәdә istifadә olunan yuyucu tozunun miqdarı isә 30 qramdır. A regionunda yuyucu tozuna
olan tәlәbat nә qәdәrdir?

•

1 800 ton
180 ton
0.6 ton
6 000 ton
600 ton

78 Kәrә yağı üzrә gündәlik istehlak norması 20 qr.dır Potensial istifadәçilәrin 10 mln. olduğunu nәzәrә
alsaq kәrә yağına illik tәlәbatın hәcmi nә qәdәr olar. İl 360 günә bәrabәr götürülüb.

•

20 000 ton
72 000 ton
720 000 ton
200 ton
2 000 ton

79 Kәrә yağı üzrә gündәlik istehlak norması 25 qr.dır Potensial istifadәçilәrin 5 mln. olduğunu nәzәrә alsaq
kәrә yağına illik tәlәbatın hәcmi nә qәdәr olar. İl 360 günә bәrabәr götürülüb.

•

25 000 ton
45 000 ton
250 ton
90 000 ton
250 000 ton

80 A regionunda x mәişәt avadanlığının istismar müddәti 10 il, o cümlәdәn 10 il istifadәdә olan x
avadanlığının avadanlıqların tәrkibindә xüsusi çәkisi 20%dir. Avadanlıqların ümumi sayını 500 000 kimi
qәbul etsәk potensial tәlәbatın hәcmi nә qәdәrdir?

•

200 000
100 000
400 000
50 000
175000.0

81 A regionunda x mәişәt avadanlığının istismar müddәti 10 il, o cümlәdәn 10 il istifadәdә olan x
avadanlığının avadanlıqların tәrkibindә xüsusi çәkisi 35%dir. Avadanlıqların ümumi sayını 500 000 kimi
qәbul etsәk potensial tәlәbatın hәcmi nә qәdәrdir?

•

100 000
175000.0
50 000
325 000
350 000

82 A regionunda x mәişәt avadanlığının istismar müddәti 5 il, o cümlәdәn 5 il istifadәdә olan x
avadanlığının avadanlıqların tәrkibindә xüsusi çәkisi 35%dir. Avadanlıqların ümumi sayını 600 000 kimi
qәbul etsәk potensial tәlәbatın hәcmi nә qәdәrdir?

•

325 000
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•

210 000
200 000
100 000
350 000

83 2012ci ildә Zaqatala rayonunda 30 000 ev tәsәrrüfatı mövcud olmuşdur ki onların 15%i fәrdi
kompyuterlә tәmin olunmuşdur. Zaqatala rayonunda kompyuterә olan potensial tәlәbatın hәcmi nә qәdәrdir?

•

30000.0
20000.0
3000.0
25500.0
4500.0

84 2012ci ildә Zaqatala rayonunda 30 000 ev tәsәrrüfatı mövcud olmuşdur ki onların 80%i televizorla
tәmin olunmuşdur. Zaqatala rayonunda televizora olan potensial tәlәbatın hәcmi nә qәdәrdir?

•

15 000
7500.0
22500.0
30000.0
6000.0

85 2012ci ildә Şәki rayonunda 50 000 ev tәsәrrüfatı mövcud olmuşdur ki onların 80%i televizorla tәmin
olunmuşdur. Şәki rayonunda televizora olan potensial tәlәbatın hәcmi nә qәdәrdir?

•

30000.0
50 000
10 000
7500.0
35 000

86 Qısa müddәtdә istehlak mәhsullarına tәlәbatın hәcmi:

•

әvәzedici mәhsullardan asıldır
rәqabәtin sәviyyәsindәn asıldır
marketinqdәn asıldır
istehsalın hәcmindәn asıldır
istehlakçıların sayından vә istehlak normasından asıldır

87 Mәişәt avadanlığı vә cihazları ilә tәmin olunmamış ev tәsәrrüfatlarının hәcmi:

•

rәqabәtin sәviyyәsindәn asıldır
marketinqdәn asıldır
әvәzedici mәhsullardan asıldır
istehsalın hәcmindәn asıldır
ev tәsәrrüfatlarının sayından vә avadnlıqla tәmin olunma sәviyyәsindәn asıldır

88 Müәssisәnin ilkin tәlәbdә payı:

•

tәdiyә qabiliyyәtli tәlәbdir
ilkin tәlәbdir
müәssisәnin mәhsuluna olan tәlәbdir
genişlәnәn tәlәbdir
genişlәnmәyәn tәlәbdir

89 Doyma hәddinә çatmış vә marketinqdәn asılı olaraq dәyişmәyәn tәlәb
ilkin tәlәbdir
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•

cari tәlәbdir
genişlәnәn tәlәbdir
tәdiyә qabiliyyәtli tәlәbdir
genişlәnmәyәn tәlәbdir

90 Miqdarı vә ya hәcmi tәtbiq edilәn marketinqin tәsiri altında asanlıqla dәyişәn tәlәb:

•

genişlәnәn tәlәbdir
tәdiyә qabiliyyәtli tәlәbdir
ilkin tәlәbdir
qeyrielastik tәlәbdir
genişlәnmәyәn tәlәbdir

91 Müәyyәn müddәt vә dövr әrzindә tәlәbin yuxarı hәddi:

•

bazar potensialıdır
bazarın cari potensialıdır
genişlәnmәyәn bazardır
genişlәnәn bazardır
bazarın mütlәq potensialıdır

92 Hәr bir potensial istifadәçinin optimal tezlikdә vә maksimum hәcmdә mәhsul istehlak etmәsi müşahidә
olunduğu hallarda satışın ümumi hәcmi:

•

genişlәnәn bazardır
genişlәnәnә tәlәbdir
bazarın cari potensialıdır
bazarın mütlәq potensialıdır
genişlәnmәyәn bazardır

93 Mәlum mühitdә vә konkret vaxtda sonsuzluğa cәhd edәn marketinq güclәrinin ümumi hәcmindә ilkin
tәlәbin yaxınlaşdığı yuxarı hәdd

•

bazarın mütlәq potensialıdır
genişlәnәn tәlәbdir
genişlәnmәyәn bazardır
bazarın cari potensialıdır
genişlәnәn bazardır

94 Daimi tәlәb olduğu zaman:

•

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

95 Xüsusi tәlәb olduğu zaman:

•

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

96 Әgәr alıcı mәhsulun alınması zamanı uzaq mәsafә qәt etmәyә hazırdırsa tәlәb:

•

Xüsusi tәlәbdir
Daimi tәlәbdir
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Mәnfi tәlәbdir
Passiv tәlәbdir
Qeyrirasional tәlәbdir

97 Hәddәn artıq tәlәb zamanı marketinqin vәzifәsi nәdir:

•

tәlәbi azaltmalıdır
servis xidmәtlәrinin azaldılması
tәlәbi sәmәrәli ödәyәn mәhsulların yaradılması
tәlәbin paylanması zamanı tәrәddüdlәrin yumşaldılması
servis xidmәtlәri artırılmalıdır

98 Qeyrisabit tәlәb zamanı marketinqin vәzifәsi nәdir:

•

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

99 Gizli tәlәb zamanı marketinqin vәzifәsi nәdir:

•

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

100 A regionunda fәrdi avtomobillәrin sayı 10 000, bu avtomobillәrin gündәlik benzin istehlakı isә orta
hesabla 5 litrdir. İldәki günlәrin sayını 360 qәbul etsәk A regionunda benzinә olan illik tәlәb nә qәdәr olar?

•

1 800 ton
18 000 ton
720 ton
20 000 ton
7200 ton

101 Kәrә yağı üzrә gündәlik istehlak norması 25 qr.dır Potensial istifadәçilәrin 10 mln. olduğunu nәzәrә
alsaq kәrә yağına illik tәlәbatın hәcmi nә qәdәr olar. İl 360 günә bәrabәr götürülüb.

•

25 000 ton
900 000 ton
250 ton
90 000 ton
250 000 ton

102 A regionunda x mәişәt avadanlığının istismar müddәti 5 il, o cümlәdәn 5 il istifadәdә olan x
avadanlığının avadanlıqların tәrkibindә xüsusi çәkisi 35%dir. Avadanlıqların ümumi sayını 500 000 kimi
qәbul etsәk potensial tәlәbatın hәcmi nә qәdәrdir?

•

325 000
175000.0
200 000
100 000
350 000

103 2012ci ildә ölkәmizin Zaqatala rayonunda 30 000 ev tәsәrrüfatı mövcud olmuşdur ki onların 75%i
televizorla tәmin olunmuşdur. Zaqatala rayonunda televizora olan potensial tәlәbatın hәcmi nә qәdәrdir?
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•

22500.0
7500.0
15 000
6000.0
30000.0

104 2012ci ildә ölkәmizin Şәki rayonunda 50 000 ev tәsәrrüfatı mövcud olmuşdur ki onların 70%i
televizorla tәmin olunmuşdur. Şәki rayonunda televizora olan potensial tәlәbatın hәcmi nә qәdәrdir?

•

50 000
15 000
7500.0
35 000
30000.0

105 Bazaar cәlbediciliyini tәhlil edәrkәn aşağıdakı amillәrdәn tәhlil edilmir:

•

Bazar potensialı, әvәzlәyici mәhsulların yaratdığı tәhlükә, bazara daхilolma maneәlәri
Marketinq imkanları, istehsal potensialı, maliyyә resursları, bölüşdürmә imkanları, satışın effektliliyi
Tәlәb edilәn kapitallaşdırma, rәqabәtin kәskinliyi, teхnologiyanın dәyişmә tempi
Rәqabәtin kәskinliyi, mövcud rәqabәt sәviyyәsi, bazara daхilolma maneәlәri, bazar potensialı (qısamüddәtli vә
uzunmüddәtli mәnfәәt)
Rәqabәtin kәskinliyi, teхnologiyanın dәyişmә tempi, bazara daхilolma maneәlәri, tәlәb edilәn kapitallaşdırma

106 Bazaar cәlbediciliyini tәhlil edәrkәn aşağıdakı amillәrdәn tәhlil edilir:

•

Mәhsulun keyfiyyәti,qiymәtin rәqabәt qabiliyyәtliliyi, marketinq imkanları, şirkәtin istehsal potensialı
Rәqabәtin kәskinliyi, mövcud rәqabәt sәviyyәsi, bazara daхilolma maneәlәri, bazar potensialı (qısamüddәtli vә
uzunmüddәtli mәnfәәt)
İstehsal potensialı, maliyyә resursları, bölüşdürmә imkanları, satışın effektliliyi
Şirkәtin istehsal potensialı, tәlәb edilәn kapitallaşdırma, rәqabәtin kәskinliyi, teхnologiyanın dәyişmә tempi
Tәlәb edilәn kapitallaşdırma, rәqabәtin kәskinliyi, maliyyә resursları, bölüşdürmә imkanları

107 Bazaar cәlbediciliyini tәhlil edәrkәn aşağıdakı amillәrdәn hansı tәhlil edilmir:

•

Rәqabәtin kәskinliyi
Şirkәtin istehsal potensialı
Teхnologiyanın dәyişmә tempi
Bazara daхilolma maneәlәri
Tәlәb edilәn kapitallaşdırma

108 Bazaar cәlbediciliyini tәhlil edәrkәn aşağıdakı amillәrdәn hansı tәhlil edilmir

•

Mövcud rәqabәt sәviyyәsi
İxtisaslı kardların mövcudluğu
Bazar potensialı (qısamüddәtli vә uzunmüddәtli gәlir)
Bazar payı.
Bazarın atrım tempi.

109 Müәsisәnin mәqsәdinә çatmasına tәsir edәn ә ya ona fәaliyyәtindә maraqlı olan kntakt auditoriyasına
daxil deyil:

•

vәtәndaş hәrәkatı qrupları vә tәşkilatları,
tәchizatçılar
kütlәvi informasiya vasitәlәri,
maliyyәkredit tәşkilatları,
dövlәt orqanları,

110 Robert istehlak tәyinatlı mәhsullar istehsal edәn şirkәtdә çalışır. Robert hazırda yeni xarici bazrar daxil
olma strategiyasının tәrkib hissәsi olan reklam kompaniyasının yerli әhali tәrәfindәn doğru anlaşıldığı vә heç
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kimi tәhkir etmәdiyini tәyin etmәyә çalışır. Bu zanam hansı mühit amili tәhlil edilmәlidir:

•

Rәqibәr
Mәdәni amillәr
Hüquqi amillәr
Vasitәçilәr
Demoqrafiq amillәr

111 Hazırda bir çox ölkәlәrdә tütünün reklamı qadağan olunub. Bu aşağıdakı hansı amilә nümunә ola bilәr:

•

Mәdәni mühit amillәri
Hüquqi mühit amillәri
İqtisadi mühit amillәri
Texnoloji mühit amillәri
Siyası mühit amillәri

112 Maliyyә böhranı hansı növ növ mühit amilinә aiddir:

•

Texnoloji
İqtisadi
Mәdәni
Siyası
Hüquqi

113 Aşağıdakılardan hansı yalnışdir:

•

Şirkәtin zәif tәrәflәri nәzarәt edilә bilәn amillәrә daxildir
PEST anamili şirkәtin zәif tәrәflәrinin aşkar edilmәsinә yönәlib
Mühit amillәrinә nәzart yeni imkanların tapılmasıya yardımçı olur
Mikromühit amillәrini nәzarәt edilә bilәn amillәri dә daxil edir
Şirkәt mikromühit amillәrinә qismәn dә olsa tәsir göstәrә bilәr

114 PEST analizindәn istifadә etmәklә hansı amillәr tәdqiq olunur:

•

Şirkәt daxili amillәri
Makromühit amillәri
Әvәzlәyici mәhsulların yaratdığı tәhlükә
Rәqabәt mühiti
Mikromühit amillәri

115 PEST analizi hansı amillәrin analizini daxil etmir:

•

texnoloji amillәr
mәdәni mühit amillәri
iqtisadi amillәr
siyasi amillәr
soaial amillәr

116 PEST analizi hansı amillәrin tәhlilini daxil edir:

•

Rәqiblәr, iqtisadi amillәr, hüquqi amillәr, texnoloji amillәr
Siyasi amillәr, iqtisadi amillәr, soaial amillәr, texnoloji amillәr
Siyasi amillәr, iqtisadi amillәr, soaial amillәr, mәdәni amillәr
Vasitәçilәr, rәqiblәr iqtisadi amillәr, hüquqi amillәr
Siyasi amillәr, iqtisadi amillәr, hüquqi amillәr, texnoloji amillәr

117 Marketinqin hüquqi mühiti:
xaricdәn mәhsul alınmasını tәnzimlәyәn qaydalar vә valyuta mәhdudiyyәtlәridir

•
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•

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

118 Marketinqin bu әtraf mühiti amili siyasi amillәrә aiddir:

•

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

119 Мüәssisә tәrәfindәn nәzarәt edilәn amillәrә aiddir:

•

müştәrilәr
mәhsulların bölüşdürülmәsi vә satışı
xammal vә mәhsul göndәrәnlәr
kontakt auditoriyası
istehlakçılar vә vasitәçilәr

120 Мarketinqin makro mühitinin demoqrafik amillәrinә aiddir:

•

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

121 Мarketinqin makro mühitinin sosial amillәrinә aiddir:

•

Infilyasiya sәviyyәsi
ümumi daxili mәhsulun hәcmi
ölkәnin maliyyә stabilliyi
İstehsalın dinamikası vә quruluşu
gәlirlәrin sәviyyәsi vә ailә büdcәsinin bölüşdürülmәsi

122 Marketinqin müәssisәdaxili mikromühit amillәri:

•

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

123 Marketinqin müәssisәdәn kәnar mikromühit amillәri:

•

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

124 Marketinqin mikromühit amillәrinә daxildir:
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•

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

125 Marketinqin makromühiti dedikdә nә başa düşülür:

•

bilavasitә müәssisәnin istehsalsatış fәaliyyәtinә aid olan vә marketinq fәaliyyәtinin idarә edilmәsinә vә hәyata
keçirilmәsinәtәsir edәn amillәr mәcmusu.
milli iqtisadiyyatın makrosәviyyәsinә aid olan,yalnız bazar subyektlәrinә deyil,bütün bazar subyektlәrinin
fәaliyyәtinә tәsir edәn qlobal amillәr
bilavasitә müәssisә ilә iqtisadiyyatın eyni sәviyyәsindә yerlәşәn vә onun fәaliyyәtini tәmin edәn vә tәsir edәn
amillәr vә subyektlәr mәcmusu.
qanunvericilik aktlarında nәzәrdә tutulan hallar istisna olmaqla,müәssisә tәrәfindәn müstәqil müәyyәn edilәn vә
idarә edilәn әtraf mühit amillәr
bilavasitә müәssisә ilә iqtisadiyyatın eyni sәviyyәsindә yerlәşәn,onun istehsalmaliyyә fәaliy yәtinin hәyata
keçirilmәsini tәmin edәn müәssisәdәn kәnar amillәr vә subyektlәr mәcmusu.

126 Marketinqin makromühit amillәrinә daxildir:

•

Demoqrafiq amillәr, Şirkәt, Rәqiblәr, Siyasi amillәr, Tәchizatçılar, Vasitәçilәr,
Hüquqi amillәr, Demoqafiq amillәr, Siyasi amillәr, Texnoloji amillәr, İqtisadi amillәr, Sosial amillәr
Siyasi amillәr, Texnoloji amillәr, İqtisadi amillәr, Rәqiblәr, Hüquqi amillәr, Demoqafik amillәr
Şirkәt, Rәqiblәr, Siyasi amillәr, Tәchizatçılar, Vasitәçilәr, Tәbii ehtiyatlar
Demoqafik amillәr, Siyasi amillәr, Texnoloji amillәr, İctimaiyyәt

127 Marketinqin mikomühit amillәrina daxildir:

•

Şirkәt, Rәqiblәr, Tәchizatçılar, Vasitәçilәr, İctimaiyyәt
Şirkәt, Rәqiblәr, Siyası, Tәchizatçılar, Vasitәçilәr
Şirkәt, Rәqiblәr, Tәchizatçılar, Vasitәçilәr, İqtisadi
Şirkәt, Rәqiblәr, Siyası, Tәchizatçılar, Vasitәçilәr, Tәbii ehtiyatlar
Hüquqi, Demoqafik, Siyasi, Texnoloji, İqtisadi

128 Müәsisәnin tәsir göstәrә bildiyi marketinqin mühit amillәrinә aid deyil:

•

Marketinq kompeksi elementlәri üzrә qәrarlarıb qәbulu
Antiinhisar fәaliyyәti haqqında qanunun tәrtibi
Qiymәt siyasәtinin hazırlanması
Marketinq plana düzәlişlәrin edilmәsi
Rәqabәt strategiyasının tәrtibi

129 Müәsisәnin tәsir göstәrә bildiyi marketinqin mühit amillәrinә aiddir:

•

Müştәrilәr
Müәssisәnin marketinq strategiyası
Әhalinin gәlir sәviyyәsi
Әhalinin yaş sәviyyәsi
Referent qruplar

130 Marketinqin mikromühit amillәrinә daxildir:

•

Sosial mühit
Ticarәt vasitәçilәri
İqtisadi mühit
Demoqrafik mühit
Texnoloji mühit
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131 Marketinqin mikromühit amillәrinә daxildir:

•

Sosial mühit
Rәqiblәr
Siyasi mühit
Mәdәni mühit
Texnoloji mühit

132 Marketinqin makromühit amillәrinә daxildir:

•

Ticarәt vasitәçilәri
Siyasihüquqi amillәr
Tәchizatçılar
Müştәrilәr
İctimaiyyәt

133 Marketinqin makromühit amillәrinә daxildir:

•

İctimaiyyәt
Mәdәni mühit
Müştәrilәr
Rәqiblәr
Tәçhizatçılar

134 Marketinqin makromühitinin iqtisаdi амillәrinә aiddir:

•

işsizlik sәviyyәsi
istеhlакçının stаtusu vә rоlu
еfеrеnt qruplаr
üмuмi tәhsil sәviyyәsi
gәlirlәrin sәviyyәsi

135 Marketinq baxımından mәhsulun rәqabәt qabiliyyәtliliyi:

•

konkret zaman kәsiyindә konkret regionda satışın hәcminin vә bazar payının artmasıdır;
konkret zaman kәsiyindә konkret regionda mәhsulun eyni növdәn (eyni qәbildәn) olan mәhsullara nisbәtәn özünü
daha effektlә «sata bilmә» qabiliyyәtidir;
qiymәtin aşağı olmasıdır;
konkret zaman kәsiyindә konkret regionda әn yüksәk keyfiyyәtli olmasıdır
mәhsulun yüksәk keyfiyyәtә malik olması qabiliyyәtidir;

136 Hücum strategiyalarına daxil deyil:

•

partizan müharibәsi (savaşı)
strateji geri çәkilmә strategiyası
cinah hücumu,
cәbhә hücumu (qarşıdan hücum),
dolayı manevr vә ya müdafiә olunan tәrәfin mövqeyindәn yan keçmә

137 Dolayı manevr strategiyasının mahiyyәti:

•

müdafiә olunan rәqibinin müdafiә olunmayan vә ya zәif müdafiә olunan mövqelәrinә birbaşa hücum etmәk
müdafiә olunan rqibin mövqeyindәn yan keçmәyә çalışmaq
rәqibi zәiflәtmәyә, onun fәaliyyәtinә әngәl törәtmәyә çalışmaq
rәqibi yaxindan tәqib etmәk vә güclü tәrәfindәn zәrbә endirmәk
müdafiә olunan tәrәfin bütün seqmentlәrinә birbaşa hücum etmәk

138 Partizan müharibәsi (partizan savaşı) strategiyasının mahiyyәti:

•

müdafiә olunan rәqibinin müdafiә olunmayan vә ya zәif müdafiә olunan mövqelәrinә birbaşa hücum etmәk
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•

rәqibi zәiflәtmәyә, onun fәaliyyәtinә әngәl törәtmәyә çalışmaq
güclü rәqibini mәğlub etmәk
rәqibi yaxindan tәqib etmәk vә güclü tәrәfindәn zәrbә endirmәk
müdafiә olunan tәrәfin bütün seqmentlәrinә birbaşa hücum etmәk

139 Bazar payının qorunub saxlanlması strategiyalarına daxildir:

•

cәbhә hücumu (qarşıdan hücum), partizan müharibәsi (partizan savaşı) strategiyası
mövqe müdafiәsi strategiyası, cinah müdafiәsi strategiyası, qabaqlayıcı zәrbә strategiyası
yaxından tәqib etmә, mәsafәdәn hücuma keçmә, mühasirәyә alma mәqsәdi ilә hücum
cәbhә hücumu (qarşıdan hücum), cinah hücumu, yaxından tәqib etmә
dar miqyaslı differensiallaşdırma strategiyası, xәrclәrә görә dar miqyaslı üstünlük strategiyası

140 Bazarda lider mövqedә mövqedә olan şirkәtin tәtbiq etdiyi strategiyalara daxildir:

•

fokuslanma, xәrclәrә liderlik, fәrqlәndirmә
bazarın genişlәndirilmәsi, bazar payının qorunması, bazar payının artırılması
yaxından tәqib etmә, mәsafәdәn hücuma keçmә, mühasirәyә alma mәqsәdi ilә hücum
cәbhә hücumu (qarşıdan hücum), cinah hücumu, yaxından tәqib etmә
dar miqyaslı differensiallaşdırma strategiyası, xәrclәrә görә dar miqyaslı üstünlük strategiyası

141 Bazarın genişlәndirilmәsi üsullarına daxil deyil:

•

satınalma tezliyini artırmaqla
bazar sığınacağını tapmaqla
beynәlxalq bazarlara çıxmaqla
daha iri bazar seqmentinә çıxmaqla
mәhsulun yeni tәtbiqi sahәlәrini tapmaqla

142 Aşağıda sadalananlardan hansı rәqabәt üstünlüyünün yaradılmasına xidmәt etmir?

•

daha әlverişli satış vә mәhsul göndәrmә şәrtlәri tәklif edilmәsi
alıcılara satış prosesindә vә satışdan sonra göstәrilәn xidmәtlәrinin sәviyyәsinin aşağı olması,
tam mәhsul çeşidinin yaradılması
bölüşdürmәticarәt şәbәkәsinin yaradılması, onların sәmәrәli yerlәşdirilmәsi
yüksәk ixtisaslı vә yaxşı hazırlanmış satış heyәti

143 Aşağıda sadalananlardan hansı rәqabәt üstünlüyünün yaradılmasına xidmәt etmir?

•

yüksәk ixtisaslı vә yaxşı hazırlanmış satış heyәti
makromühit amillәrinin tәdqiqi
mәhsul göndәrnәlәrin etibarlılığının vә ahәngdarlığının tәmin edilmәsi,
alıcılara satış prosesindә vә satışdan sonra göstәrilәn xidmәtlәrinin sәviyyәsinin yüksәldilmәsi,
mәhsulların reklamına vә satışın hәvәslәndirilmәsinә sәrf edilәn mәsrәflәri artırmaqla

144 Xәrclәrdә liderliyә әsaslanan rәqabәt strategiyası zamanı rәqabәt üstünlüyü nәyin hesabına әldә edilir?

•

seqmentlәşmә, hәdәflәmә vә müvqelәndirmә prosesini dolğun vә doğru şәkildә icra etmәklә
daha yüksәk mәhsuldarlıq vә xәrclәrә nәzarәt edilmәsi sayәsindә xәrclәrә görә rәqiblәr üzәrindә hökmranlıq
bazarın rәqabәt mühitinin, marketinqin әtraf mühit amillәrinin vә bazar cәlbediciliyinin tәdqiqi
marketinq kompleksi elementlәrinin – mәhsulun, bölüşdürmәnin, irәlilәdilmәnin vә qiymәtin
differensiallaşdırılması vә bunun sayәsindә fәrqli tәlәbatları olan istehlakçıların tәlabat vә istәklәrini daha tam vә
dolğun ödәmәklә
dar miqyaslı differensiallaşdırma strategiyasını vә (vә ya) xәrclәrә görә dar miqyaslı üstünlük strategiyasını tәtbiq
etmәklә

145 Tәmәrküzlәşmәyә vә ya bazar sığınacağına әsaslanan rәqabәt strategiyası zamanı rәqabәt üstünlüyü
nәyin hesabına әldә edilir?

•

seqmentlәşmә, hәdәflәmә vә müvqelәndirmә prosesini dolğun vә doğru şәkildә icra etmәklә
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•

dar miqyaslı differensiallaşdırma strategiyasını vә (vә ya da) b) xәrclәrә görә dar miqyaslı üstünlük strategiyasını
tәtbiq etmәklә
marketinq kompleksi elementlәrinin – mәhsulun, bölüşdürmәnin, irәlilәdilmәnin vә qiymәtin
differensiallaşdırılması vә bunun sayәsindә fәrqli tәlәbatları olan istehlakçıların tәlabat vә istәklәrini daha tam vә
dolğun ödәmәklә
daha yüksәk mәhsuldarlıq vә xәrclәrә nәzarәt edilmәsi sayәsindә xәrclәrә görә rәqiblәr üzәrindә hökmranlıq
bazarın rәqabәt mühitinin, marketinqin әtraf mühit amillәrinin vә bazar cәlbediciliyinin tәdqiqi

146 Differensialaşdırmaya әsaslan rәqabәt strategiyası zamanı rәqabәt üstünlüyü nәyin hesabına әldә edilir?

•

seqmentlәşmә, hәdәflәmә vә müvqelәndirmә prosesini dolğun vә doğru şәkildә icra etmәklә
marketinq kompleksi elementlәrinin – mәhsulun, bölüşdürmәnin, irәlilәdilmәnin vә qiymәtin
differensiallaşdırılması vә bunun sayәsindә fәrqli tәlәbatları olan istehlakçıların tәlabat vә istәklәrini daha tam vә
dolğun ödәmәklә
daha yüksәk mәhsuldarlıq vә xәrclәrә nәzarәt edilmәsi sayәsindә xәrclәrә görә rәqiblәr üzәrindә hökmranlıq
bazarın rәqabәt mühitinin, marketinqin әtraf mühit amillәrinin vә bazar cәlbediciliyinin tәdqiqi
dar miqyaslı differensiallaşdırma strategiyasını vә (vә ya da) b) xәrclәrә görә dar miqyaslı üstünlük strategiyasını
tәtbiq etmәklә

147 Şirkәtә rәqabәt üstünlüyü verәn әsas rәqabәt strategiyalarında daxildir:

•

Hәdәflәmә, yayınma, әvәzlәmә
Xәrclәrә liderlik, fәrqlәndirmә, fokuslanma
Xәrclәrә liderlik, hәdәflәmә, fokuslanma
Seqmentlәşdirmә, hәdәflәmә, fәrqlәndirmә
Әvәzlәmә, tәqib etmә, fokuslanma

148 Rәqabәt mübarizәsinin formaları:

•

tәqib etmә, yarışma, mәhәl qoymama, yarışma
konflikt; yarışma; yanaşı yaşama; әmkdaşlıq, razılaşma
mәhәl qoymama, baş әymә, yarışma, yanaşı yaşama
adaptiv, aqressiv, әmәkdaşlıq, mәhәl qoymama, qorxma
qorxma, baş әymә, mәhәl qoymama, yarışma

149 Rәqabәt davranışı dedikdә nә başa düşülür?

•

rәqabәt aparacaq rәqiblәrin seşilmәsi vә onların cavab reaksiyalarının tәdqiqi
qәrarların qәbul prosesindә müәssisәnin rәqiblәrinә münasibәtdә tutduğu mövqe
rәqiblәrinin imknlarının, güclü vә zәif tәrәflәrinin tәdqiqi
şirkәtә rәqabәt üstünlüyü verәcәk rәqabәt strategiyası
rәqabәt vә mövqelәndirmә strategiyasını müәyyәn etmәsi

150 Rәqiblәrin strategiyalarının qiymәtlәndirilmәsi mәrhәlәsindә hansı işlәr görülür?

•

rәqiblәrin bizim hәrәkәtimizә necә reaksiya verәcәyi qiymәtlәndirilir
rәqiblәrin strategiyalarının әsas istiqamәtlәri müәyyәnlәşdirilir
rәqiblәrin müәyyәnlәşdirdiyklәri hәdәflәri nә üçün әldә etmәk müәyyәnlәşdirilir
rәqiblәrin öz nailiyyәtlәrindәn razı olubolmaması tәyin olunur
rәqiblәrin marketinq aktivlәri vә imkanları qiymәtlәndirilir

151 Rәqiblәrin strategiyalarının qiymәtlәndirilmәsi mәrhәlәsindә hansı işlәr görülür?

•

rәqiblәrin bizim hәrәkәtimizә necә reaksiya verәcәyi qiymәtlәndirilir
rәqiblәrin marketinqi necә tәşkil etdiyi müәyyәnlәşdirilir
rәqiblәrin müәyyәnlәşdirdiyklәri hәdәflәri nә üçün әldә etmәk müәyyәnlәşdirilir
rәqiblәrin öz nailiyyәtlәrindәn razı olubolmaması tәyin olunur
rәqiblәrin marketinq aktivlәri vә imkanları qiymәtlәndirilir

152 Rәqiblәrin resurslarının qiymәtlәndirilmәsi mәrhәlәsindә hansı işlәr görülür?
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•

rәqiblәrin bizim hәrәkәtimizә necә reaksiya verәcәyi qiymәtlәndirilir
rәqiblәrin maliyyә resursları qiymәtlәndirilir
rәqiblәrin istifadә etdiyi marketinq elementlәri müәyyәnlәşdirilir
rәqiblәrin öz nailiyyәtlәrindәn razı olubolmaması tәyin olunur
rәqiblәrin müәyyәnlәşdirdiklәri hәdәflәri nә üçün әldә etmәk müәyyәnlәşdirilir

153 Rәqiblәrin resurslarının qiymәtlәndirilmәsi mәrhәlәsindә hansı işlәr görülür?

•

rәqiblәrin istehsal vә әmәliyyat imkanları qiymәtlәndirilir
rәqiblәrin bizim hәrәkәtimizә necә reaksiya verәcәyi qiymәtlәndirilir
rәqiblәrin müәyyәnlәşdirdiklәri hәdәflәri nә üçün әldә etmәk müәyyәnlәşdirilir
rәqiblәrin istifadә etdiyi marketinq elementlәri müәyyәnlәşdirilir
rәqiblәrin öz nailiyyәtlәrindәn razı olubolmaması tәyin olunur

154 Rәqiblәrin imkanlarının müәyyәn edilmәsi mәrhәlәsindә rәqiblәrin hansı xüsusiyyәtlәri tәdqiq edilir?

•

rәqiblәrin kim oluğunu
rәqiblәrinin mümkün cavab reaksiyalarnı
imkan vә qabiliyyәtlәrini
tәchizatçılarla münasibәtini
rәqabәt mübarizәsinin kәskinliyi

155 Rәqabәtin durumunun vә rәqiblәrin fәaliyyәtinin tәhlili müәssisәyә nәlәri müәyyәn etmәyә imkan verir?

•

tәdqiqat mәqsәdinin seçilmәsi, mәmnun müştәrilәrinin sayını, rәqiblәrin hansı imkan vә resurslara malik
olduqlarını, rәqiblәrin cavab reaksiyalarını
rәqiblәrin strateji mәqsәdlәri vә niyyәtlәrini, hәdәf bazarının tәyin edilmәsi, rәqiblәrin hansı inkişaf vә ya artım
strategiyalarından istifadә etdiklәrini,
rәqiblәrin kim oldğunu, rәqiblәrin güclü vә zәif tәrәflәrini, rәqiblәrin hansı imkan vә resurslara malik olduqlarını,
rәqiblәrin cavab reaksiyalarını
bazar sığınacağını aşkar etmәyi, doğru rәqabәt strategiyasının seçilmәsini, şirkәtin zәif tәrәflәrinin aşkar
edilmәsini
şirkәtin maliyyә imkanlarının tәhlili, şirkәtin missiyasını , rәqiblәrin güclü vә zәif tәrәflәrini, rәqiblәrin cavab
reaksiyalarını

156 Rәqabәt mübarizәsinin strukturu sahәnin müәssisәlәri arasında rәqabәtin kәskinliyinә necә tәsir edir?

•

başqa müәssisәlәr tәrәfindәn istehsal edilmәsi çәtin olan yüksәk sәviyyәdә differensiallaşdırılmış mәhsulların
mövcudluğu rәqabәtin intensivliyinin aşağı salır
müәssisәnin daxil olduğu biznes sahәsindәn çıxmasına әngәl olan amillәr çox vә güclü olduğu hallarda rәqabәtin
intesivliyi yüksәk olur
sahәdә xәrclәrә görә böyük üstünlüklәrә malik lider olduğu halda rәqabәt mübarizәsinin intensivliyi zәif olur
Rәqiblәr artım strategiyası tәtbiq etdiyi hallarda rәqabәtin intensidliyi daha yüksәk olur
bazarda iri şirkәtlәrin mpvcudluğu vә mәhsulların differensiallaşma sәviyyәsinin yüksәk olması rәqabәt
intensivliyini artırır

157 Rәqabәt mübarizәsinin strukturu sahәnin müәssisәlәri arasında rәqabәtin kәskinliyinә necә tәsir edir?

•

müәssisәnin daxil olduğu biznes sahәsindәn çıxmasına әngәl olan amillәr çox vә güclü olduğu hallarda rәqabәtin
intesivliyi yüksәk olur
çoxlu sayda kiçik vә ya güclәri tәxminәn bәrabәr olan müәyyәn sayda rәqiblәr fәaliyyәt göstәrdiyi hallarda
rәqabәt mübarizәsinin intensivliyi daha yüksәk olur.
başqa müәssisәlәr tәrәfindәn istehsal edilmәsi çәtin olan yüksәk sәviyyәdә differensiallaşdırılmış mәhsulların
mövcudluğu rәqabәtin intensivliyinin aşağı salır
bazarda iri şirkәtlәrin mpvcudluğu vә mәhsulların differensiallaşma sәviyyәsinin yüksәk olması rәqabәt
intensivliyini artırır
Rәqiblәr artım strategiyası tәtbiq etdiyi hallarda rәqabәtin intensidliyi daha yüksәk olur

158 Sahәnin müәssisәlәri arasında rәqabәtin kәskinliyi hansı amillәrlә müәyyәn edilir?

•

Şirkәtin brend imici, şirkәtin rәqabәt strategiyası, rәqabәt mübarizәsinin strukturu
Xәrclәrin qruluşu (strukturu), differensiallaşdırmanın sәviyyәsi, rәqabәt mübarizәsinin strukturu
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•

Alıcıların sayının çox olması, tәchizatçıların hakim mövqedә olması, differensiallaşdırmanın sәviyyәsi
Rәqabәt mübarizәsinin strukturu, Oriyentasiyanın (istiqmәtin) dәyişdirilmәsi xәrclәri, yenidәn profillәşmә xәrclәri
Oriyentasiyanın (istiqmәtin) dәyişdirilmәsi xәrclәri, Әvәzedici mәhsulların mövcudluğu

159 Sahәnin müәssisәlәri arasında rәqabәtin kәskinliyi hansı amillә müәyyәn edilmir?

•

Oriyentasiyanın (istiqmәtin) dәyişdirilmәsi xәrclәri
Differensiallaşdırmanın sәviyyәsi
Şirkәtin mәhsul siyasәti
Rәqabәt mübarizәsinin strukturu
Xәrclәrin qruluşu (strukturu)

160 Alıcıların mövqeyi nә zaman zәif olur?

•

istehlkçının әks inteqrasiya imkanı mövcud olduğu halda
mәhsul göndәrәnlәr alıcılar üçün әsas mәhsul göndәrәnlәr qrupuna aid olmadığı halda
alıcılar (istehlakçılar) qrupu daha çox tәmәrküzlәşdikdә vә onlar satıcının satış hәcmi ilә müqayisәdә daha iri
partiyalarla mәhsul aldıqda.
alıcıların sayı az, mәhsul gondәrәnlәrin, satıcıların sayı çox olduğu halda
mәhsullar standart olmadığı vә ya differensiallaşdırıldığı halda

161 Alıcıların bazar mövqeyi hansı halda daha güclü olur?

•

mәhsullar standart olmadığı vә ya differensiallaşdırıldığı halda
alıcıların sayı çox, mәhsul gondәrәnlәrin, satıcıların sayı az olduğu halda
alıcılar (istehlakçılar) qrupu daha çox tәmәrküzlәşdikdә vә onlar satıcının satış hәcmi ilә müqayisәdә daha iri
partiyalarla mәhsul aldıqda.
mәhsul göndәrәnlәr alıcılar üçün әsas mәhsul göndәrәnlәr qrupuna aid olduğu halda
istehlkçının әks inteqrasiya imkanı mövcud oldumadığı halda

162 Miqyas effekti nәyә deyilir?

•

Әldә edlmiş tәçrübәyә әsaslanaraq rәqib şirkәtlәrә qarşı uğurlula mübarizә aparmaq vә rәqabәt üstünlüyü әldә
etmәk
mәhsul vahidinә düşәn vә sabit pul vahidi ilә ifadә olunan xәrclәr istehsalın kumulyativ (toplam) hәcminin hәr
iki qat artmasına uyğun olaraq sabit faiz miqdarında azalması.
mәhsulun yaradılması vә onun istehsalının tәşkili rәqib vә rәqiblәr üçün әlçatmaz hәcmdә investisya tәlәb etmәsi
mәhsul istehsalının vә satışının hәcminin artması sayәsindә mәhsul vahidinә düşәn xәrclәrin vә ya onun maya
dәyәrinin aşağı olması
bazarın potensial iştirakçısının bazara çıxmasına mövcud müәssisәlәrin kәskin cavab reaksiyası

163 Tәcrübә effekti nәyә deyilir?

•

mәhsul istehsalının vә satışının hәcminin artması sayәsindә mәhsul vahidinә düşәn xәrclәrin vә ya onun maya
dәyәrinin aşağı olması
mәhsul vahidinә düşәn vә sabit pul vahidi ilә ifadә olunan xәrclәr istehsalın kumulyativ (toplam) hәcminin hәr iki
qat artmasına uyğun olaraq sabit faiz miqdarında azalması.
әldә edlmiş tәçrübәyә әsaslanaraq rәqib şirkәtlәrә qarşı uğurlula mübarizә aparmaq vә rәqabәt üstünlüyü әldә
etmәk
mәhsulun yaradılması vә onun istehsalının tәşkili rәqib vә rәqiblәr üçün әlçatmaz hәcmdә investisya tәlәb etmәsi
bazarın potensial iştirakçısının bazara çıxmasına mövcud müәssisәlәrin kәskin cavab reaksiyası

164 Sahәyә yeni rәqiblәrin daxil olması vә ya sahәyә daxilolma maneәlәrinә aid edilә bilmәz:

•

sahәyә yeni rәqiblәrin daxil olmasına rәqiblәrin cavab tәdbirlәri
tәcrübә effekti
fәaliyyәtin istiqamәtinin dәyişdirilmәsi vә ya yenidәn profillәşmә xәrclәrinin hәcmi
әvәzedici mәhsulların yaratdığı tәhlükә
miqyas effekti

165 Sahәyә yeni rәqiblәrin daxil olması vә ya sahәyә daxilolma maneәlәrinә aid edilә bilmәz:
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•

sahәyә yeni rәqiblәrin daxil olmasına rәqiblәrin cavab tәdbirlәri
fәaliyyәtin istiqamәtinin dәyişdirilmәsi vә ya yenidәn profillәşmә xәrclәrinin hәcmi
investisyaya (kapitala) olan tәlәbat.
tәcrübә effekti
bәzi mәhsullar istehlakçılar tәrәfindәn yüksәk qiymәtlәndirilmәsi

166 Mәhsul göndәrәnlәr bazarda nә zaman zәif mövqeyә malik olurlar?

•

Şirkәtin mәhsulu alıcı müәssisә üçün vacib ilkin resurs olduqda
istehlakçılar mәhsul göndәrmә sferasında әks inteqrasiya yarada bilmәdikdә
bәzi mәhsullar istehlakçılar tәrәfindәn yüksәk qiymәtlәndirildikdә
әvәzedici (substitut) mәhsullar tәrәfindәn tәhlükә hiss etdikdә
mәhsul alan müәssisәlәr mәhsul göndәrәnlәr üçün әsas sifarişçilәr olmadıqda

167 Mәhsul göndәrәnlәr bazarda nә zaman möhkәm mövqeyә malik olurlar?

•

әvәzedici (substitut) mәhsullar tәrәfindәn tәhlükә hiss etdikdә
bәzi mәhsullar istehlakçılar tәrәfindәn aşağı qiymәtlәndirildikdә
istehlakçılar mәhsul göndәrmә sferasında әks inteqrasiya yarada bildikdә
şirkәtin mәhsulu alıcı müәssisә üçün vacib ilkin resurs olduqda
mәhsul alan müәssisәlәr mәhsul göndәrәnlәr üçün әsas sifarişçilәr olduqda

168 Mәhsul göndәrәnlәr bazarda nә zaman möhkәm mövqeyә malik olurlar?

•

mәhsul alan müәssisәlәr mәhsul göndәrәnlәr üçün әsas sifarişçilәr olduqda
istehlakçılar mәhsul göndәrmә sferasında әks inteqrasiya yarada bildikdә
bәzi mәhsullar istehlakçılar tәrәfindәn aşağı qiymәtlәndirildikdә
istehlakçıların sayı çox vә әksinә, mәhsul göndәrәnlәrin sayı az olduqda
әvәzedici (substitut) mәhsullar tәrәfindәn tәhlükә hiss etdikdә

169 Mәhsul göndәrәnlәr bazarda nә zaman möhkәm mövqeyә malik olmurlar?

•

әvәzedici (substitut) mәhsullar tәrәfindәn tәhlükә hiss etdikdә
bәzi mәhsullar istehlakçılar tәrәfindәn yüksәk qiymәtlәndirdikdә
mәhsul alan müәssisәlәr mәhsul göndәrәnlәr üçün әsas sifarişçilәr olmadıqda
istehlakçıların sayı çox vә әksinә, mәhsul göndәrәnlәrin sayı az olduqda
istehlakçılar mәhsul göndәrmә sferasında әks inteqrasiya yarada bilmәdikdә

170 Әvәzedici mәhsulların yaratdığı tәhlükә aşağıdakı amillәri daxil etmir:

•

Әvәzedici mәhsulun daha münasib vә funksional olması
alıcıların bir mәhsul markasından digәrinә keçidi ilә әlaqәdar olan xәrclәrin (fiziki vә psixoloji xәrclәrin)
sәviyyәsi
alıcıların bir mәhsul markasından digәr markaya keçmәyә hazır olması sәviyyәsi
istehlakçılar mәhsul göndәrmә sferasında әks inteqrasiya yarada bilmәsi
әvәzedici mәhsulların qiymәtinin vә xarakteristikalarının müqayisәsi

171 M. Porter tәrәfindәn tәklif olunan rәqabәtin beş güç amilinә daxil deyil:

•

Alıcıların bazar gücü
Әvәzedici (substitut) mәhsulların yaratdığı tәhlükә
Sahәyә daxilolma maneәlәri
Mәhsul göndәrәnlәrin bazar gücü.
Ölkәdә mövcud qanunverici baza

172 Şirkәtә rәqabәt üstünlüyü verәn strategiyaların hazırlanması mәhlәlәlәrinә daxil deyil:
rәqabәtә davamlı strategiyanın vә ya strategiyaların seçilmәsi
rәqabәtin xüsusiyyәtlәrinin müәyyәn edilmәsi
25/105

22.12.2016

•

rәqiblәr haqqında informasiyanın toplanması vә onların tәhlili
şirkәtin üzlәşdiyi marketinq problemlәrinin tәdqiqi
rәqabәt strategiyalarının mümkün varinantlarının aşkar edilmәsi

173 Әvәzedici mәhsullar nәyә deyilir?

•

Yeni texnologiyalardan istifadә etmәklә yeni tәlәbatı ödәyәn mәhsullar
Birbaşa rәqiblәr hesab olunan şirkәtlәr әrәfindәn hazırlanan mәhsullar
Yeni funksiyanı yerinә yetirәn vә eyni texnologiyadan istifadә etmklә hazırlanan mәhsullar
Eyni bir istehlakçı qrupu üçün eyni funksiyanı yerinә yetirәn, lakin başqa texnologiyalardan istifadә etmәklә
hazırlanan mәhsullardır
Yeni texnologiyalardan istifadә etmәklә yeni funksiyanı yerinә yetirәn mәhsullar

174 Aşağıdakı sadalananlardan hansı amil olduqda sahәdә rәqabәtin intensiv olduğunu ehtimal etmәk olar:

•

bir tәchizatçıdan digәrinә keçid alıcıdan aşağı xәrclәr tәlәb etdikdә
Sabit xәrclәr aşağıdırsa
bazardan çıxmaq üçün aşağı maneәlәr mövcuddursa
bir istehsalçıdan digәrinә keçmәk aşağı xәrclәr tәlәb etdikdә
bazara girmәk üçün yüksәk maneәlәr mövcuddursa

175 Aşağıdakı sadalananlardan hansı amil olduqda sahәdә rәqabәtin intensiv olduğunu ehtimal etmәk olar:

•

bazardan çıxmaq üçün aşağı maneәlәr mövcuddursa
bir istehsalçıdan digәrinә keçid alıcıdan yüksәk xәrclәr tәlәb etdikdә
bir tәchizatçıdan digәrinә keçmәk yüksәk xәrclәr tәlәb etdikdә
bazara girmәk üçün yüksәk maneәlәr mövcuddursa
sabit xәrclәr aşağıdırsa

176 Aşağıdakı sadalananlardan hansı amil olduqda sahәdә rәqabәtin intensiv olduğunu ehtimal etmәk olar:

•

bazardan çıxmaq üçün aşağı maneәlәr mövcuddursa
bir tәchizatçıdan digәrinә keçmәk aşağı xәrclәr tәlәb etdikdә
bir istehlakçıdan digәrinә keçid alıcıdan yüksәk xәrclәr tәlәb etdikdә
Sabit xәrclәr yüksәkdirsә
bazara girmәk üçün yüksәk maneәlәr mövcuddursa

177 Aşağıdakı sadalananlardan hansı amil olduqda sahәdә rәqabәtin intensiv olduğunu ehtimal etmәk olar:

•

bazara girmәk üçün yüksәk maneәlәr mövcuddursa
bir tәchizatçıdan digәrinә keçid alıcıdan yüksәk xәrclәr tәlәb etdikdә
bir tәchizatçıdan digәrinә keçmәk aşağı xәrclәr tәlәb etdikdә
tәkliflәrin kifayәt qәdәr differensiasiyalı olmaması
bazardan çıxmaq üçün aşağı maneәlәr mövcuddursa

178 Sahәdә rәqabәtin vәziyyәtinә tәsir edәn yeni iştirakçıların bazara daxil olma ehtimalı hansı halda daha
azdır:

•

Bazarda xidmәt göstәrilmәyәn “boşluqlar” mövcud deyilsәMövcud vә ya yeni bölüşdürmә kanallarından istifadә
imkanı mövcuddursa
Tәkliflәr arasında aşağı sәviyyәli differensiasiya olduqda
Rәqiblәr tәrәfindәn zәif reaksiya gözlәnildikdә
Bazarda xidmәt göstәrilmәyәn “boşluqlar” mövcud deyilsә
Bazara daxil olma xәrci aşağıdırsa

179 Sahәdә rәqabәtin vәziyyәtinә tәsir edәn yeni iştirakçıların bazara daxil olma ehtimalı hansı halda daha
azdır:
Mövcud vә ya yeni bölüşdürmә kanallarından istifadә imkanı mövcuddursa
Bazarda xidmәt göstәrilmәyәn “boşluqlar” mövcuddursa
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•

Rәqiblәr tәrәfindәn zәif reaksiya gözlәnildikdә
Tәkliflәr arasında yüksәk differensiasiya olduqda
Bazara daxil olma xәrci aşağıdırsa

180 Sahәdә rәqabәtin vәziyyәtinә tәsir edәn yeni iştirakçıların bazara daxil olma ehtimalı hansı halda daha
azdır:

•

Bazara daxil olma xәrci aşağıdırsa
Bazarda xidmәt göstәrilmәyәn “boşluqlar” mövcuddursa
Tәkliflәr arasında aşağı sәviyyәli differensiasiya olduqda
Rәqiblәr tәrәfindәn güclü әks reaksiya gözlәnildikdә
Mövcud vә ya yeni bölüşdürmә kanallarından istifadә imkanı mövcuddursa

181 Sahәdә rәqabәtin vәziyyәtinә tәsir edәn yeni iştirakçıların bazara daxil olma ehtimalı hansı halda daha
azdır:

•

Bazarda xidmәt göstәrilmәyәn “boşluqlar” mövcuddursa
Tәkliflәr arasında aşağı sәviyyәli differensiasiya olduqda
Daxil olma xәrci aşağıdırsa
Rәqiblәr tәrәfindәn zәif reaksiya gözlәnildikdә
Mövcud vә ya yeni bölüşdürmә kanallarından istifadә imkanı mәhduddursa

182 Sahәdә rәqabәtin vәziyyәtinә tәsir edәn yeni iştirakçıların bazara daxil olma ehtimalı hansı halda daha
azdır:

•

Bazarda xidmәt göstәrilmәyәn “boşluqlar” mövcuddursa
Mövcud vә ya yeni bölüşdürmә kanallarından istifadә imkanı mövcuddursa
Rәqiblәr tәrәfindәn zәif reaksiya gözlәnildikdә
Bazara daxil olma xәrci yüksәkdirsә
Tәkliflәr arasında aşağı sәviyyәli differensiasiya olduqda

183 Aşağıdakı sadalananlardan hansı sahәdә rәqabәti intensivlәşdirәn amil hesab edilmir:

•

bazar artımının yavaş olduğu vaxt
sahәdә fәaliyyәt göstәrәn rәqibәr tәxminәn eyni vәziyyәtә vә bazar payına malikdirlәrsә
sabit xәrclәr nisbәtәn yüksәkdirsә
mәhsullar aşağı differensiasiyaya malikdirsә
әgәr bazardan çıxmaq üçün maneәlәr kifayәt qәdәr zәifdirsә

184 Aşağıdakı sadalananlardan hansı sahәdә rәqabәti intensivlәşdirәn amil hesab edilmir:

•

әgәr bazardan çıxmaq üçün maneәlәr kifayәt qәdәr yüksәkdirsә
sahәdә fәaliyyәt göstәrәn rәqibәr tәxminәn eyni vәziyyәtә vә bazar payına malikdirlәrsә
mәhsullar aşağı differensiasiyaya malikdirsә
bazar artımı yüksәkdirsә
sabit xәrclәr nisbәtәn yüksәkdirsә

185 Aşağıdakı sadalananlardan hansı sahәdә rәqabәti intensivlәşdirәn amil hesab edilmir:

•

әgәr bazardan çıxmaq üçün maneәlәr kifayәt qәdәr yüksәkdirsә
bazar artımının yavaş olduğu vaxt
mәhsullar aşağı differensiasiyaya malikdirsә
sahәdә fәaliyyәt göstәrәn rәqibәr kәskin fәrlәnәn vәziyyәtә vә bazar payına malikdirlәrsә
sabit xәrclәr nisbәtәn yüksәkdirsә

186 Aşağıdakı sadalananlardan hansı sahәdә rәqabәti intensivlәşdirәn amil hesab edilmir:

•

bazar artımının yavaş olduğu vaxt
mәhsullar yüksәk differensiasiyaya malikdirsә
27/105

22.12.2016

sabit xәrclәr nisbәtәn yüksәkdirsә
әgәr bazardan çıxmaq üçün maneәlәr kifayәt qәdәr yüksәkdirsә
sahәdә fәaliyyәt göstәrәn rәqibәr tәxminәn eyni vәziyyәtә vә bazar payına malikdirlәrsә

187 Aşağıdakı sadalananlardan hansı sahәdә rәqabәtin vәziyyәtini müәyyәnlәşdirәn amillәrә aid edilmir:

•

yerli özünü idarәetmә orqanlarının tәzyiqlәri
yeni iştirakçılar tәrәfindәn tәhlükә
tәchizatçıların bazar gücü
alıcıların bazar gücü
әvәzedicilәr tәrәfindәn tәhlükә

188 Aşağıdakı sadalananlardan hansı sahәdә rәqabәtin vәziyyәtini müәyyәnlәşdirәn amillәrә aid edilmir:

•

tәchizatçıların bazar gücü
yeni iştirakçılar tәrәfindәn tәhlükә
әvәzedicilәr tәrәfindәn tәhlükә
yerli ictimaiyyәtin tәzyiqlәri
alıcıların bazar gücü

189 Fokusalnma strategiyasında müәssisә hәm satışın hәcmini, hәm dә bazar payını artırmağa aşağıdakı
amillәr hesabına nail olmağa çalışır:

•

әlavә investisiyalar qoymaq vә istehsalın madditexniki bazasını güclәndirmәk hesabına;
istehsal edilәn mәhsulların istehlak xüsusiyyәtlәrini müxtәlif bazar seqmentlәrinin tәlәbatlarına uyğunlaşdırılması
vә mәhsulların differensiallaşdırılması hesabına;
mәhsula çәkilәn xәrclәri azaltmaq hesabına;
fәaliyyәtini subseqmentlәrdә cәmlәşdirmәk vә hәmin seqment üçün mәhsul istehsal edilmәsi hesabına;
әlavә investisiyalar qoymaq vә istehsal texnologiyasının tәkmillәşdirilmәsi hesabına;

190 Differensialaşdırma strategiyasında müәssisә hәm satışın hәcmini, hәm dә bazar payını artırmağa
aşağıdakı amillәr hesabına nail olmağa çalışır:

•

әlavә investisiyalar qoymaq vә istehsal texnologiyasının tәkmillәşdirilmәsi hesabına;
mәhsulların istehlak xüsusiyyәtlәrini tәkmillәşdirmәk vә fәaliyyәtini subseqmentlәrdә cәmlәşdirmәk hesabına;
mәhsula çәkilәn xәrclәri azaltmaq hesabına;
әlavә investisiyalar qoymaq vә istehsalın madditexniki bazasını güclәndirmәk hesabına;
istehsal edilәn mәhsulların istehlak xüsusiyyәtlәrini müxtәlif bazar seqmentlәrinin tәlәbatlarına uyğunlaşdırılması
vә mәhsulların differensiallaşdırılması hesabına;

191 Xәrclәr üzrә liderlik strategiyasında müәssisә hәm satışın hәcmini, hәm dә bazar payını artırmağa
aşağıdakı amillәr hesabına nail olmağa çalışır:

•

әlavә investisiyalar qoymaq vә istehsalın madditexniki bazasını güclәndirmәk hesabına;
mәhsulların istehlak xüsusiyyәtlәrini tәkmillәşdirmәk vә fәaliyyәtini subseqmentlәrdә cәmlәşdirmәk hesabına;
mәhsulların istehlak xüsusiyyәtlәrini tәkmillәşdirmәk vә istehsal edilәn mәhsulların differensiallaşdırılması;
mәhsula çәkilәn xәrclәri azaltmaq hesabına;
әlavә investisiyalar qoymaq vә istehsal texnologiyasının tәkmillәşdirilmәsi hesabına;

192 Xәrclәr üzrә liderlik strategiyasında rәqabәt üstünlüyünә bu amil hesabına nail olur:

•

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

193 Differensiallaşdırma strategiyasında rәqabәt üstünlüyünә bu amil hesabına nail olur:
mәhsul satışının hәcmini artırmaqla
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•

xәrclәrin hәcmini ixtisar etmәklә
mәhsulun qiymәtini aşağı salmaqla
mәhsulun xüsusiyyәtlәrini tәkmillәşdirmәklә
rәqiblәrin bazar payını әlә keçirmәklә

194 Әsas rәqaәt strategiyalarından hansının tәtәbiqi şirkәtә mәhsulun istehlak xüsusiyyәtlәrini
tәkmillәşdirmәklә rәqabәt üstünlüyü әldә etmәyә imkan verir:

•

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

195 Әsas rәqaәt strategiyalarından hansının tәtәbiqi zamanı şirkәtin marketinq vәrdişlәrinә malik olması o
qәdәr dә vacib deyil:

•

differensiallaşdırma strtageyasının
fәrdi marketinq strategiyasının
Fokuslanma strategiyasının
bazar sığınacağı strategiyasının
xәrclәr üzrә liderlik strategiyasının

196 Şirkәt ona rәqabәt üstünlüyü verәcәk rәqabәt strategiyası hazırlaması üçün rәqiblәrin bazar payı ilә bağlı
әldә etmәk istәdiyi mәlumata hansı tip informasiyaya daxildir:

•

Müşahidә vasitәsi ilә toplanılan informasiyaya
Müәssisәdәnkәnar informasiyaya
İlkin informasiya
Müәssisәdaхili tәkrar informasiyaya
Sorğular vasitәsi ilә toplanılan informasiyaya

197 Şirkәt ona rәqabәt üstünlüyü verәcәk rәqabәt strategiyası hazırlaması üçün rәqiblәrin bazar payı ilә bağlı
mәlumata ehtiyacı var. Bu tip mәlumatı әldә etmәk üçün hansı tәdqiqat layihәsindәn istifadә etmәk daha
mәqsәdәuyğundur:

•

Delfi vә testlәşdirmә
Tәsviri tәdqiqatlar
Sәbәbin tәyininә yönәlik (causal) tәdqiqatlar
Kәşfiyyat tәdqiqatları
Gizli vә açıq müşahidә

198 Müәssisәdәnkәnar tәkrar informasiyaya vasitәlәrinә daxil deyil:

•

dövri mәtbuatda verilәn mәlu matlar
şirkәtin müştәrilәrinin kredit tarixçәlәri
dövlәt vә beynәlхalq tәşkilatların hesabatları vә nәşrlәri
tәdris, elmitәdqiqat, layihә institutlarının vә elmiteхniki tәşkilatların nәşrlәri
simpozium, konfrans vә konqreslәrin nәticәlәri

199 ..............informasiyanın toplanmasının ekspert qiymәtlәndirmәlәri metodudur.

•

Fokusqrup
Delfi
Sorğu
İmitasiya
Müşahidә
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200 ..............metodunda seçilmiş qrupun tәmsilçilәrindәn heç bir şey soruşulmur, onlara sual verilmir vә
әmәkdaşlıq edilmir. Tәdqiqatçı yalnız onların davranışı vә ya davranışının nәticәlәrini izlәyir.

•

İmitasiya
Müşahidә
Sorğu
Eksperiment
Fokusqrup

201 ............ qarşıya qoyulmuş mәqsәdә uyğun olaraq hәr bir informatora (respondentә) suallar vermәklә
onun biliyini, baхışlarını, nәyә üstünlük vermәsini vә ya davranışını müәyyәn etmәk vә bunlara aid
informasiya toplamaq metodudur.

•

İmitasiya
Sorğu
Müşahidә
Eksperiment
Fokusqrup

202 ............ tәdqiqat obyektinin fәaliyyәtinә tәsir edәn bütün amillәr üzәrindә nәzarәt etmәsi vasitәsilә
obyektin davranışı haqqında informasiya toplanması metodudur.

•

İmitasiya
Eksperiment
Müşahidә
Sorğu
Fokusqrup

203 Marketinq tәdqiqatlarının aparılmasına qöyulan tәlәblәrә daxil deyil:

•

informator informasiyanın toplanmasının istәnilәn mәrhәlәsindә informasiya verilmәsindәn imtina etmә imkanına
malik olmalı
informatorun istәyi olmadan belә ondan toplanmış mәlumatlar tәdqiqat prosesindә istifadә edilә bilәr
toplanmış şәхsi vә gizli informasiyalar onu verәn şәхsin icazәsi olmadan başqa bir şәхsә vә ya tәşkilata
verilmәmәli vә başqa mәqsәdlәr üçün istifadә olunmamalıdır
tәdqiqat prosesindә toplanmış şәхsi vә gizli informasiyalar onu verәn şәхsin әksinә istifadә olunmamalıdır
informatorun anonimliyi gözlәnilmәli, onun şәхsiyyәtini müәyyәn etmәyә imkan verәn informasiya heç kәsә
bildirilmәmәlidir

204 Marketinq tәdqiqatlarının aparılmasına qöyulan tәlәblәrә daxil deyil:

•

informasiya könüllülük prinsipi әsasında toplanmalıdır
informatorun anonimliyi gözlәnilmәsinә ehtiyac yoxdur
qәbul edilmiş elmi metodlar vә etik normalar әsasında aparılmalıdır
marketinq tәdqiqatları könüllülük әsasında aparılmalıdır
haqlı rәqabәt prinsipi әsasında aparılmalıdır

205 Marketinq tәdqiqatlarının vәzifәlәrinә daxil deyil:

•

Bazar, istehlakçılar, rәqiblәr, bazarın firma strukturu, mәhsullar, qiymәt, mәhsulların bölüşdürülmәsi vә satışı
kanalları, satışın hәvәslәndirilmәsi vә reklam fәaliyyәti, müәssisәnin idarәetmә quruluşu vә makromühit amillәri
tәdqiqi
Mәhsulun seçilmәsi vә alınması ilә әlaqәdar situasiyalarda vә bilavasitә mәhsulun alınması zamanı onlara хas olan
hәrәkәtlәrin mәcmusu, onların özlәrini aparması başa düşülür.
Bütünlükdә marketinq fәaliyyәtindә yol verilmiş qeyridәqiq informasiyaların vә qiymәtlәndirmәlәrin, riskin vә
bütün növ qeyrimәhsuldar хәrclәrin vә itkilәrin aradan qaldırılması
Müәssisәnin imkanlarını bazarın imkanlarına vә istehlakçıların, alıcıların tәlәbatına uyğun laşdırılması üzrә
tövsiyәlәrin hazırlanması.
Müәssisәnin marketinq fәaliyyәtinin strategiyası vә taktikasının hazırlanması, seçilmәsindә vә realizasiyasında
istifadә edilәcәk tövsiyәlәrin vә tәdbirlәrin hazırlan ması
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206 İnformasiyanın toplanmasında istifadә edilәn meхaniki qurğulara daxil deyil:

•

audiometr
kinokamera
qalvano metr
anket
ştriхli kodları oхuyan skanyerlәr

207 Aşağıda qeyd olunanlardan hansı respondentlәrlә әlaqә yaratmaq üsullarından biri deyil:

•

Onlayn әlaqә qurmaqla
Delfi metodundan istifadә etmәklә
Telefon vasitәsi ilә
Üzbәüz müsahibә
Mәktub göndәrmәklә

208 Şirkәt alıcılarının mәhsulun keyfiyyәti ilә bağlı düşüncәlәrini araşdırmaq niyyәtindәdir. Bu zaman hansı
tәdqiqat metodundan istifadә etmәk daha mәqsәdәuyğundur:

•

elmitәdqiqat vә elmiteхniki tәşkilatların nәşrlәri
sorğu, açıq vә gizli müşahidә, fokusqrup
delfi vә testlәşdirmә, elmi tәdqiqatların tәhlili
hesabatlar, kitablar, müşahidә
daxili vә xaciri mәlumat bazalarının tәhlili

209 Şirkәt alıcılarının davranıçlarına tәsir göstәrәn amillәri vә onların tәsirgöstәrmә çәkisini araşdırmaq
niyyәtindәdir. Bu zaman hansı tәdqiqat layihәsindәn istifadә etmәk daha mәqsәdәuyğundur:

•

elmitәdqiqat vә elmiteхniki tәşkilatların nәşrlәri
sorğu, eksperiment, müşahidә, fokusqrup
delfi vә testlәşdirmә, elmi tәdqiqatların tәhlili
hesabatlar, kitablar, müşahidә
daxili vә xaciri mәlumat bazalarının tәhlili

210 Şirkәt qiymәtdә 10% azalmanın bazaar payının 5% artmasına sәbәb olub olmayacağını araşdırmaq
istәyindәdir. Bu zaman hansı tәdqiqat metodundan istifadә etmәk daha mәqsәdәuyğundur:

•

elmitәdqiqat vә elmiteхniki tәşkilatların nәşrlәri
sorğu, eksperiment, fokusqrup
delfi vә testlәşdirmә, elmi tәdqiqatların tәhlili
hesabatlar, kitablar, müşahidә
daxili vә xaciri mәlumat bazalarının tәhlili

211 Şirkәt hazırladığı iki reklam kompaniyasından hansının daha effektiv olacağını tәyin etmәk istәyir. Bu
zaman hansı tәdqiqat metodundan istifadә etmәk daha mәqsәdәuyğundur:

•

elmitәdqiqat vә elmiteхniki tәşkilatların nәşrlәri
sorğu, eksperiment, fokusqrup
delfi vә testlәşdirmә, elmi tәdqiqatların tәhlili
hesabatlar, kitablar, müşahidә
daxili vә xaciri mәlumat bazalarının tәhlili

212 Şirkәt yeni rebrendinq siyasıtinin onun müştәri loyallığı sәviyyәsinә necә tәsir göstәrәcәyini tәyin etmәk
niyyәtindәdir. Bu zaman hansı tәdqiqat metodundan istifdә etmәk daha mәqsәdәuyğundur:

•

elmitәdqiqat vә elmiteхniki tәşkilatların nәşrlәri
sorğu, müşahidә, fokusqrup
delfi vә testlәşdirmә, elmi tәdqiqatların tәhlili
hesabatlar, kitablar, müşahidә
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daxili vә xarici mәlumat bazalarının tәhlili

213 Şirkәt yaxınlarda hәyata keçirmәyi planlaşdlrdığı rebrendinq strategiyasının şirkәtin imicinә müsbәt tәsir
göstәrib göstәrmәyәcәyini tәyin etmәk istәyir. Bu zaman hansı tәdqiqat metodundan istifadә etmәk daha
mәqsәdәuyğundur:

•

elmitәdqiqat vә elmiteхniki tәşkilatların nәşrlәri
sorğu, eksperiment, fokusqrup
delfi vә testlәşdirmә, elmi tәdqiqatların tәhlili
hesabatlar, kitablar, müşahidә
daxili vә xarici mәlumat bazalarının tәhlili

214 Şirkәt hazırladığı iki reklam kompaniyasından hansının daha effektiv olacağını tәyin etmәk istәyir. Bu
zaman hansı tәdqiqat medotundan istifadә etmәk daha mәqsәdәuyğundur:

•

elmitәdqiqat vә elmiteхniki tәşkilatların nәşrlәri
sorğu, eksperiment, fokusqrup
delfi vә testlәşdirmә, elmi tәdqiqatların tәhlili
hesabatlar, kitablar, müşahidә
daxili vә xarici mәlumat bazalarının tәhlili

215 Tәkrar informasiyanın toplanılması metodlarına daxil deyil:

•

delfi vә testlәşdirmә
sorğu, müşahidә, eksperiment
imitasiya, fokusqrup
elmitәdqiqat vә elmiteхniki tәşkilatların nәşrlәri
hesabatlar, kitablar, müşahidә

216 İlkin informasiyanın toplanılması metodlarında daxil deyil

•

delfi vә testlәşdirmә
elmitәdqiqat vә elmiteхniki tәşkilatların nәşrlәri
imitasiya, fokusqrup
sorğu, müşahidә, eksperiment
hesabatlar, kitablar, müşahidә

217 Şirkәt yaxınlarda hәyata keçirmәyi planlaşdlrdığı rebrendinq strategiyasının şirkәtin imicinә müsbәt tәsir
göstәrib göstәrmәyәcәyini tәyin etmәk istәyir. Bu zaman hansı tәdqiqat layihәsindәn istifadә etmәk daha
mәqsәdәuyğundur:

•

Delfi vә testlәşdirmә
Sәbәbin tәyininә yönәlik (causal) tәdqiqatlar
Kәşfiyyat tәdqiqatları
Tәsviri tәdqiqatlar
Gizli vә açıq müşahidә

218 Şirkәt yaxınlarda hәyata keçirdiyi rebrendinq strategiyasından sonra şirkәtin imicinә müsbәt tәsir
göstәrib göstәrmәdiyini tәyin etmәk istәyir. Bu zaman hansı tәdqiqat layihәsindәn istifadә etmәk daha
mәqsәdәuyğundur:

•

Delfi vә testlәşdirmә
Tәsviri tәdqiqatlar
Sәbәbin tәyininә yönәlik (causal) tәdqiqatlar
Kәşfiyyat tәdqiqatları
Gizli vә açıq müşahidә

219 Şirkәt yeni rebrendinq siyasıtinin onun müştәri loyallığı sәviyyәsinә necә tәsir göstәrәcәyini tәyin etmәk
niyyәtindәdir. Bu zaman hansı tәdqiqat layihәsindәn istifadә etmәk daha mәqsәdәuyğundur:
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•

Tәsviri tәdqiqatlar
Gizli vә açıq müşahidә
Sәbәbin tәyininә yönәlik (causal) tәdqiqatlar
Kәşfiyyat tәdqiqatları
Delfi vә testlәşdirmә

220 Şirkәt hazırladığı iki reklam kompaniyasından hansının daha effektiv olacağını tәyin etmәk istәyir. Bu
zaman hansı tәdqiqat layihәsindәn istifadә etmәk daha mәqsәdәuyğundur:

•

Delfi vә testlәşdirmә
Sәbәbin tәyininә yönәlik (causal) tәdqiqatlar
Tәsviri tәdqiqatlar
Kәşfiyyat tәdqiqatları
Gizli vә açıq müşahidә

221 Şirkәt qiymәtdә 10% azalmanın bazaar payının 5% artmasına sәbәb olub olmayacağını araşdırmaq
istәyindәdir. Bu zaman hansı tәdqiqat layihәsindәn istifadә etmәk daha mәqsәdәuyğundur:

•

Gizli vә açıq müşahidә
Sәbәbin tәyininә yönәlik (causal) tәdqiqatlar
Tәsviri tәdqiqatlar
Kәşfiyyat tәdqiqatları
Delfi vә testlәşdirmә

222 Şirkәt alıcılarının davranıçlarına tәsir göstәrәn amillәri vә onların tәsirgöstәrmә çәkisini araşdırmaq
niyyәtindәdir. Bu zaman hansı tәdqiqat layihәsindәn istifadә etmәk daha mәqsәdәuyğundur:

•

Delfi vә testlәşdirmә
Kәşfiyyat tәdqiqatları
Sәbәbin tәyininә yönәlik (causal) tәdqiqatlar
Tәsviri tәdqiqatlar
Gizli vә açıq müşahidә

223 Şirkәt alıcılarının davranıçlarına tәsir göstәrәn amillәri vә onların tәsirgöstәrmә çәkisini araşdırmaq
niyyәtindәdir. Bu zaman hansı tәdqiqat metodundan istifadә etmәk daha mәqsәdәuyğundur:

•

Daxili mәlumat bazalarını araşdırmaqla
Sorğu, focusqrup, müşahidә
İllik statistik mәcmuәlәr vә hesabatları araşdırılması
Eksperiment, müşahidә vә әdәbiyyatın tәhlili
Delfi vә testlәşdirmә metodlarından istifadә etmәklә

224 Şirkәt münasib turizm strategiyasının tәrtibi üçün ölkәnin turizm potensialını tәdqiq etmәk
niyyәtindәdir. Bu zaman hansı tәdqiqat layihәsindәn istifadә etmәk daha mәqsәdәuyğundur:

•

Delfi vә testlәşdirmә
Tәsviri tәdqiqatlar
Sәbәbin tәyininә yönәlik (causal) tәdqiqatlar
Kәşfiyyat tәdqiqatları
Gizli vә açıq müşahidә

225 Şirkәt göstәrdiyi xidmәt üzrә müştәrilәrinin mәmnuniyyәt sәviyyәsiti tәdqiq etmәk istәyir. Bu zaman
hansı tәdqiqat layihәsindәn istifadә etmәk daha mәqsәdәuyğundur:

•

Delfi vә testlәşdirmә
Tәsviri tәdqiqatlar
Sәbәbin tәyininә yönәlik (causal) tәdqiqatlar
Kәşfiyyat tәdqiqatları
Gizli vә açıq müşahidә
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226 Şirkәt göstәrdiyi xidmәt üzrә qiymәtlәri yüksәltmәyi düşünür vә bunun tәlәbә neqativ tәsir göstәrәcәyini
fәrz edir. Bu fәrziyyәni yoxlamaq üçün hansı tәdqiqat layihәsindәn (mәqsәdindәn) istifadә etmәk daha
münasib olar:

•

Delfi vә testlәşdirmә
Sәbәbin tәyininә yönәlik (causal) tәdqiqatlar
Tәsviri tәdqiqatlar
Kәşfiyyat tәdqiqatları
Gizli vә açıq müşahidә

227 Şirkәt göstәrdiyi xidmәt üzrә qiymәtlәri yüksәltmәyi düşünür vә bu halın tәlәbә necә tәsir edәcәyini
bilmәk istәyir. Bu zaman hansı tәdqiqat layihәsindәn (mәqsәdindәn) istifadә etmәk daha münasib olar:

•

Delfi vә testlәşdirmә
Sәbәbin tәyininә yönәlik (causal) tәdqiqatlar
Tәsviri tәdqiqatlar
Kәşfiyyat tәdqiqatları
Gizli vә açıq müşahidә

228 Şirkәt göstәrdiyi xidmәt üzrә qiymәtlәri yüksәltmәyi düşünür vә bu halın tәlәbә necә tәsir edәcәyini
bilmәk istәyir. Bu zaman hansı tәdqiqat üsulundan istifadә etmәk daha münasib olar:

•

Gizli vә açıq müşahidәlәr keçirmәklә
Konkret bir bazarda eksperiment aparmaqla
İllik statistik mәcmuәlәr vә hesabatları araşdırmaqla
Fokusqrup tәdqiqat metodlarından istifadә etmәklә
Delfi vә testlәşdirmә metodlarından istifadә etmәklә

229 Şirkәt göstәrdiyi xidmәt üzrә müştәrilәrinin mәmnuniyyәt sәviyyәsini tәyin etmәk istәyir. Bu zaman
hansı tәdqiqat üsulundan istifadә etmәk daha münasib olar:

•

Müştәrilәrinin demoqrafiq vә maliyyә vәziyyәtini tәyin etmәklә
Müştәrilәrinә sorğu anketlәri göndәrmәklә
İmitasiya, fokusqrup tәdqiqat metodlarından istifadә etmәklә
Delfi vә testlәşdirmә metodlarından istifadә etmәklә

230 Tәqdidatçılar istehlakcıların bilacasitә satın alma zamanı sәrgilәdiklәri davranışları tәdqiqi etmәk üçün
hansı vasitәlәrdәn istifadә edә bilәr:

•

Delfi vә testlәşdirmә metodlarından istifadә etmәklә
illik statistik mәcmuәların vә hesabatların tәdqiqi
elmitәdqiqat, layihә institutlarının vә elmiteхniki tәşkilatların nәşrlәrini araşdırmaqla
müşahidә, eksperiment,sorğu
imitasiya, fokusqrup, panel vasitәsi ilә

231 Ilkin informasiya dedikdә:

•

tәdqiqatçının tәdqiqat obyektinin fәaliyyәtinә tәsir edәn bütün amillәr üzәrindә nәzarәt etmәsi vasitәsilә obyektin
davranışı haqqında toplanılan informasiya nәzәrdә tutulur
konkret marketinq tәdqiqatları üçün vә ya hәr hansı bir mәqsәdlә ilk dәfә toplanılan informasiya başa düşülür
dövlәt vә beynәlхalq tәşkilatların, ticarәtsәnaye palatasının, tәdris, elmitәdqiqat, layihә institutlarının vә elmi
teхniki tәşkilatların nәşrlәrindә öz әksini tapan mәlumatlardır
әvvәllәr hәr hansı bir mәqsәdlә heç olmasa bir dәfә toplanmış vә artıq mövcud (çap edilmiş, elan edilmiş vә ya
söylәnnilmiş) olan informasiya nәzәrdә tutulur.
illik statistik mәcmuәlәr vә hesabatlarda, kitablarda, mәqalәlәrdә, simpozium, konfrans vә konqreslәrin
nәticәlәrindә, dövri mәtbuatda verilәn mәlumatlardır

232 Tәkrarn informasiya dedikdә:
konkret marketinq tәdqiqatları üçün vә ya hәr hansı bir mәqsәdlә ilk dәfә toplanılan informasiya başa düşülür
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•

tәdqiqatçının tәdqiqat obyektinin fәaliyyәtinә tәsir edәn bütün amillәr üzәrindә nәzarәt etmәsi vasitәsilә obyektin
davranışı haqqında toplanılan informasiya nәzәrdә tutulur
әvvәllәr hәr hansı bir mәqsәdlә heç olmasa bir dәfә toplanmış vә artıq mövcud (çap edilmiş, elan edilmiş vә ya
söylәnnilmiş) olan informasiya nәzәrdә tutulur.
sorğu, müşahidә, eksperiment, imitasiya, fokusqrup, panel, Delfi vә testlәşdirmә metodlarından istifadә etmәklә
toplanılan informasiya nәzәrdә tutulur
müxtәlif növ hesabatların hazrlanmasında istifadә edilәn mәlumatlar nәzәrdә tutulur.

233 Tәkrar informasiyanın çatışmamazlığı nәdir?

•

Müәssisәnin imicini korlaya bilәr
Tәdqiqat mәqsәdinә uyğun gәlmәyә bilәr
Toplanılması daha az müddәt tәlәb edir
Toplanılması daha az vәsait tәlәb edir
Çox vaxt bir neçә mәnbәdәn әldә etmәk olur

234 Tәkrar informasiyanın üstünlüyü nәdir?

•

Tәdqiqat mәqsәdinә hәmişә uyğun olur
toplanılması daha az müddәt tәlәb edir
Akyuallığını hәmişә saxlayır
Hәmişә tәdqiqat mәqsәdinә uyğun gәlir
Keyfiyyәti hәmişә yüksәk olur

235 Maretinqin informasiya sistemi çәrçivәsindә gәrәkli mәlumatlar hansı mәnbәlәrdәn әldә edilir (daha
dolğun cavabı seçin):

•

Marketinq tәdqiqatları, bazar izlәmәsi mәlumatları, mexaniki qurğulardan istifadә etmәklә
Daxili databazalar, marketinq tәdqiqatları, bazar izlәmәsi mәlumatları
Marketinq tәdqiqatları, fokusqrupların yaradılmasından, müştәrilәrin davranışlarının izlәnilmәsindәn
Mәliyyә bölmәsindәn, rәqib şirkәtlәrin bazalarından, marketinq üzrә menecerlәrlә müsahibәdәn
Müştәrilәrin davranışlarının izlәnilmәsindәn, mövcud fәrziyyәlәrin yoxlanılmasından

236 Marketinqin informasiya sistemi aşağıdakı fәaliyyәtlәrdәn birini daxil etmir:

•

Marketinq qәrarlarının qәbul edilmәsi üçün zәruri informasiya bazarsının yaradılması
Şirkәtin optimal tәşkilatı quruluşunun tәyini vә tәşkili
Gәrәkli informasiyanın toplanılması vә yaradılması
İnformasiyaya olan ehtiyacın tәyin edilmәsi
Qәrar verәn şәxslәrin vaxtlı, yararlı vә doğru mәlumatlarla tәchiz edilmәsi

237 Marketinqin informasiya sisteminin tәrkib hissәlәri:

•

Mәlumat bazaları, audit, tәdqiqat şirkәtlәri, gәrәkli prosedurlar
Insanlar, avadalıqlar, proqram tәminatı, prosedurlar
Proqram tәminaltları, insanlar, nәzarәt sistemi, audit proseduru
İnsanlar, şirkәtlәr, tәdqiqay şirkәtlәri, qurğular
Tәşkilatı quruluşu, nәzarәt sistemi, rәqabәt strategiyaları

238 Marketinqin informasiya sisteminin effektli fәaliyyәti üçün aşağıdakıların olması zәruridir:

•

mükәmmәl idarәetmә strukturu vә istisaslı satış heyyәti
informasiyanın toplanması vә işlәnmәsi sahәsindә tәcrübәsi olan mütәxәssislәr, zәruri avadanlıq vә tәlimatlar
informasiyanın tәhlili metodları vә tәhlil üçün zәruri tәlimatların mövcudluğu
mükәmmәl nәzarәt vә planlaşdırma sisteminin mövcudluğu
mükәmmәl idarәetmә strukturu vә informasiyanın tәhlili metodları

239 Marketinq informasiya sisteminin formalaşdırılmasında mәqsәd:

•

şirkәtin fәaliyyәt göstәridi bazarın rәqabәt mühitinin tәdqiqi vә dolğun rәqabәt strategiyasının hazırlanması
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•

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

240 Marketinq informasiya sisteminin formalaşdırılmasında mәqsәd:

•

müәssisәnin fәaliyyәtinin qiymәtlәndirilmәsi vә ona nәzarәtin hәyta keçirilmәsi
marketinq üzrә menecerlәrin informasiya ilә tәmin olunması
marketinq fәaliyyәtinә dair informasiyanın obyektivliyinin qiymәtlәndirilmәsi
marketinq konsepsiyasının vә onun funksiyalarının realizasiyası
şirkәtin fәaliyyәt göstәridi bazarın rәqabәt mühitinin tәdqiqi vә dolğun rәqabәt strategiyasının hazırlanması

241 Marketinq informasiya sisteminin fәaliyyәtinin nәticәsi (daha dolğun cavabı seçin):

•

müәssisәnin missiyasını formalaşdırmaqda yardımçı olur
müәssisәnin marketinq mühitinin vәziyyәti barәdә mәlumatlar bazası vә marketinq tәdqiqatı hesabatları
formalaşdırır, şirkәtin üzlәşdiryi problemlәr üzrә qәrar qәbuluna yardımçı olur
modellәr vә metodlar bankının tәyin edilmәsinә yardımçı olur
ilkin vә tәkrar informasiya mәnbәlәrini formalaşdırır
planlaşdırma sistemini gәrәkli mәlumatlarla tәçhiz edir

242 Marketinq informasiya sisteminin fәaliyyәt göstәrmәsi üçün nәlәr edilmәlidir:

•

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

243 Marketinq informasiya sisteminin layihәlәşdirilmәsinә nәdәn başlanır:

•

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

244 Marketinq tәdqiqatları:

•

marketinq informasiya sisteminin yaradılması prosesidir
marketinq fәaliyyәtindә meydana çıxan problemlәr üzrә mәlumatların toplanması, tәhlili vә tövsiyyәlәrin
hazırlanması prosesidir
mövcud informasiyanın toplanması vә tәhlili, marketinq informasiya sisteminin yaradılması prosesidir
intiusiyaya әsaslanmaqla marketinq fәaliyyәtinә dair idarәetmә qәrarların qәbulu prosesidir
mövcud informasiyanın toplanması vә tәhlilinә әsaslanmaqla mәhsulların satınalınmasına dair idarәetmә
qәrarların qәbulu prosesidir

245 Istehlakçı bahalı xalçaların, antikvar әşyaların alması zmanı hansı növ satınalma qәrarı verir?

•

Әnәnәyә әsaslanan satınalma qәrarı
Mәmnun qalmama halını azaldan satınalma qәrarı
Mürәkkәb satınalma qәrarı
Vәrdişә әsaslanan satınalma qәrarı
Müxtәliflik axtarışında olan satınalma davranışı

246 Istehkalçı duz, şәkәr tozu vә ya mineral su alması zmanı hansı növ satınalma qәrarı verir?

•

Әnәnәyә әsaslanan satınalma qәrarı
Vәrdişә әsaslanan satınalma qәrarı
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•

Mәmnun qalmama halını azaldan satınalma qәrarı
Mürәkkәb satınalma qәrarı
Müxtәliflik axtarışında olan satınalma davranışı

247 Yeni komputerin alması zmanı hansı növ satınalma qәrarı verir?

•

Әnәnәyә әsaslanan satınalma qәrarı
Mürәkkәb satınalma qәrarı
Mәmnun qalmama halını azaldan satınalma qәrarı
Vәrdişә әsaslanan satınalma qәrarı
Müxtәliflik axtarışında olan satınalma davranışı

248 İşgüzar istehlakçılar bazarı:

•

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

249 Istehlakçı davranışı mәhfumu bunu ifadә edir:

•

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

250 Münasibәt istehlakçıların davranışına tәsi edәn bu amillәr qrupuna aiddir

•

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

251 Bu amil mәdәniyyәt amillәrinә aiddir:

•

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

252 İstehlakçıların tipologiyası mәhfumu bunu ifadә edir:

•

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

253 İnsanların özünә, birbirinә vә cәmiyyәtә münasibәti istehlakçıların davranışına tәsir edәn bu amillәr
qrupuna aiddir:
iqtisadi amillәrә
hәyat sәviyyәsi amillәrinә
sosial amillәrә
psixoloji amillәrә

•
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•

mәdәniyyәt amillәrinә

254 İstehlakçı satınalmaya dair qәrarların qabul edilmәsinin hansı mәrhәlәsindә satınalma fәaliyyәtin
qiymәtlәndirilmәsi hәyata keçirilir

•

İnformasiya toplanılması
Satınalmadan sonrakıdavranış
Tәlәbatın yaranması
Satınalma qәrarının verilmәsi
Alternativ seçimlәrin dәyәrlәndirilmәsi

255 İstehlakçı satınalmaya dair qәrarların qabul edilmәsinin hansı mәrhәlәsindә qәbul edilmiş qәrara uyğun
olaraq bilavasitә mәhsulun vә ya mәhsulların satın alınması hәyata keçirilir.

•

Satınalmadan sonrakıdavranış
Satınalma qәrarının verilmәsi
Alternativ seçimlәrin dәyәrlәndirilmәsi
Tәlәbatın yaranması
İnformasiya toplanılması

256 İstehlakçı satınalmaya dair qәrarların qabul edilmәsinin hansı mәrhәlәsindә toplanmış mәlumatlara
әsaslanaraq mövcud seçim imkanlarını dәyәrlәndirir

•

Satınalmadan sonrakıdavranış
Alternativ seçimlәrin dәyәrlәndirilmәsi
İnformasiya toplanılması
Tәlәbatın yaranması
Satınalma qәrarının verilmәsi

257 İstehlakçı satınalmaya dair qәrarların qabul edilmәsinin hansı mәrhәlәsindә daxili vә xarici stimullar onu
tәlәbatı ödәmәk yolarını axtarmağa sövq edir.

•

Satınalmadan sonrakıdavranış
Tәlәbatın yaranması
Alternativ seçimlәrin dәyәrlәndirilmәsi
İnformasiya toplanılması
Satınalma qәrarının verilmәsi

258 Son istehlakçıların satınalma zamanı sәrgilәdiklәri әsas davranış növlәrinә daxildir.

•

Mәmnun qalma satınalma davranışı
Mürәkkәb satınalma davranışı
Vәrdişә әsaslanan satınalma davranışı
Mәmnun qalamam halının azaldan satınalma davranışı
Müxtәliflik axtarışında olan satınalma davranışı

259 Şәxsiyyәt tipi dedidә nә nәzәrdә tutulur

•

insanların nәyә hörmәt etdiyi, bu isә onların hәyat stili
insanın әtraf mühitә, onu әhatә edәn ictimaiyyәtә dayanıqlı vә tәkrar münasibәti ilә müәyyәn edilәn psixoloji
xüsusiyyәtlәrin mәcmusu
obyekt haqqında olan informasiyanın istehlakçılar tәrәfindәn nizamlanması vә dәrk edilmәsi vә bunların әsasında
onu әhatә edәn mühitә dair tәsәvvürlәrinin formalaşdırılması
fәrdin özünün keçmiş tәcrübәsinә vә toplanmış informasiyaya әsaslanaraq bәzi obyektlәri qavramasını, ona
inamını vә duyğusunu tәşkil etdiyi vә gәlәcәk davranışını müәyyәnlәşdirdiyi әqli, tәfәkkür prosesi
davranışı tәlәbatların ödәnilmәsinә cәhdlә әlaqәlәndirmәklә onu şәrtlәndirәn daxili güclәr vә ya hәr hansı bir
tәlәbatın ödәnilmәsi üçün hәrәkәtә meyillilik

260 Münasibәt dedikdә nә nәzәrdә tutulur
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•

insanın әtraf mühitә, onu әhatә edәn ictimaiyyәtә dayanıqlı vә tәkrar münasibәti ilә müәyyәn edilәn psixoloji
xüsusiyyәtlәrin mәcmusu
fәrdin özünün keçmiş tәcrübәsinә vә toplanmış informasiyaya әsaslanaraq bәzi obyektlәri qavramasını, ona
inamını vә duyğusunu tәşkil etdiyi vә gәlәcәk davranışını müәyyәnlәşdirdiyi әqli, tәfәkkür prosesi
davranışı tәlәbatların ödәnilmәsinә cәhdlә әlaqәlәndirmәklә onu şәrtlәndirәn daxili güclәr vә ya hәr hansı bir
tәlәbatın ödәnilmәsi üçün hәrәkәtә meyillilik
obyekt haqqında olan informasiyanın istehlakçılar tәrәfindәn nizamlanması vә dәrk edilmәsi vә bunların әsasında
onu әhatә edәn mühitә dair tәsәvvürlәrinin formalaşdırılması
insanların nәyә hörmәt etdiyi, bu isә onların hәyat stili

261 Qavrama dedikdә nә nәzәrdә tutulur

•

insanın әtraf mühitә, onu әhatә edәn ictimaiyyәtә dayanıqlı vә tәkrar münasibәti ilә müәyyәn edilәn psixoloji
xüsusiyyәtlәrin mәcmusu
obyekt haqqında olan informasiyanın istehlakçılar tәrәfindәn nizamlanması vә dәrk edilmәsi vә bunların әsasında
onu әhatә edәn mühitә dair tәsәvvürlәrinin formalaşdırılması
insanların nәyә hörmәt etdiyi, bu isә onların hәyat stili
davranışı tәlәbatların ödәnilmәsinә cәhdlә әlaqәlәndirmәklә onu şәrtlәndirәn daxili güclәr vә ya hәr hansı bir
tәlәbatın ödәnilmәsi üçün hәrәkәtә meyillilik
fәrdin özünün keçmiş tәcrübәsinә vә toplanmış informasiyaya әsaslanaraq bәzi obyektlәri qavramasını, ona
inamını vә duyğusunu tәşkil etdiyi vә gәlәcәk davranışını müәyyәnlәşdirdiyi әqli, tәfәkkür prosesi

262 Motiv dedikdә nәnәzәrdә tutulur

•

insanın әtraf mühitә, onu әhatә edәn ictimaiyyәtә dayanıqlı vә tәkrar münasibәti ilә müәyyәn edilәn psixoloji
xüsusiyyәtlәrin mәcmusu
davranışı tәlәbatların ödәnilmәsinә cәhdlә әlaqәlәndirmәklә onu şәrtlәndirәn daxili güclәr vә ya hәr hansı bir
tәlәbatın ödәnilmәsi üçün hәrәkәtә meyillilik
insanların nәyә hörmәt etdiyi, bu isә onların hәyat stili
obyekt haqqında olan informasiyanın istehlakçılar tәrәfindәn nizamlanması vә dәrk edilmәsi vә bunların әsasında
onu әhatә edәn mühitә dair tәsәvvürlәrinin formalaşdırılması
fәrdin özünün keçmiş tәcrübәsinә vә toplanmış informasiyaya әsaslanaraq bәzi obyektlәri qavramasını, ona
inamını vә duyğusunu tәşkil etdiyi vә gәlәcәk davranışını müәyyәnlәşdirdiyi әqli, tәfәkkür prosesi

263 Referent qruplar, status vә rol istehlakçı davranışı ilә bağlı hansı hansı amillәrә aiddir.

•

İstehlakçı davranışı ilә bağlı demoqrafiq amillәrә
İstehlakçı davranışı ilә bağlı sosial amillәrә
İstehlakçı davranışı ilә bağlı mәdәni amillәrә
İstehlakçı davranışı ilә fәrdi psixoloji amillәrә
İstehlakçı davranışı ilә fәrdi amillәrә

264 Şәxsiyyәt tipi, gәlir sәviyyәsi, yaş qrupu istehlakçı davranışı ilә bağlı hansı hansı amillәrә aiddir.

•

İstehlakçı davranışı ilә bağlı demoqrafiq amillәrә
İstehlakçı davranışı ilә fәrdi psixoloji amillәrә
İstehlakçı davranışı ilә fәrdi amillәrә
İstehlakçı davranışı ilә bağlı mәdәni amillәrә
İstehlakçı davranışı ilә bağlı sosial amillәrә

265 Mәdәni dәyәrlәr vә submәdәni amillәr istehlakçı davranışı ilә bağlı hansı hansı amillәrә aiddir.

•

İstehlakçı davranışı ilә bağlı demoqrafiq amillәrә
İstehlakçı davranışı ilә bağlı mәdәni amillәrә
İstehlakçı davranışı ilә fәrdi amillәrә
İstehlakçı davranışı ilә fәrdi psixoloji amillәrә
İstehlakçı davranışı ilә bağlı sosial amillәrә

266 Münasibәt, qavrama, dәyәrlәr sistemi istehlakçı davranışı ilә bağlı hansı hansı amillәrә aiddir.

•

İstehlakçı davranışı ilә fәrdi psixoloji amillәrә
İstehlakçı davranışı ilә bağlı mәdәni amillәrә
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İstehlakçı davranışı ilә bağlı demoqrafiq amillәrә
İstehlakçı davranışı ilә bağlı sosial amillәrә
İstehlakçı davranışı ilә fәrdi amillәrә

267 İstehlakçı davranışı ilә fәrdi amillәrә aiddir:

•

referent qruplar, status vә rol
şәxsiyyәt tipi, gәlir sәviyyәsi, yaş qrupu
mәdәni dәyәrlәr vә submәdәni amillәr
münasibәt, qavrama, dәyәrlәr sistemi
münasibәt, qavrama, dәyәrlәr sistemi

268 İstehlakçı davranışı ilә bağlı psixoloji amillәrә aiddir:

•

yaş qrupu, mәşğuliyyәt növü, hәyat tәrzi
münasibәt, qavrama, dәyәrlәr sistemi
şәxsiyyәt tipi, gәlir sәviyyәsi, yaş qrupu,
referent qruplar, status vә rol
mәdәni dәyәrlәr vә submәdәni amillәr

269 İstehlakçı davranışı ilә bağlı mәdәni amillәrә daxildir:

•

yaş qrupu, mәşğuliyyәt növü, hәyat tәrzi
mәdәni dәyәrlәr vә submәdәni amillәr
motiv, munasibәt, markaya inam
referent qruplar, status vә rol
münasibәt, qavrama, dәyәrlәr sistemi

270 İstehlakçı davranışı ilә bağlı sosial amillәrә aiddir:

•

yaş qrupu, mәşğuliyyәt növü, hәyat tәrzi
motiv, munasibәt, markaya inam
münasibәt, qavrama, dәyәrlәr sistemi
referent qruplar, status vә rol
mәdәni dәyәrlәr vә submәdәni amillәr

271 Satınalma zamanı qәrar qәbul edәn şәxs:

•

mәhsulu bilavasitә istifadә vә istehlak edәn şәxsdir
bu vә ya digәr mәhsulun alınmasına dair son qәrar vermәk vә maliyyә vәsaitlәrinә sәrәncam vermәk sәlahiyyәtinә
malik olan şәxsdir
satınalma qәrarlarının qәbuluna tәsir edә bilәn vә ya tәdarükat mәrkәzinin digәr üzvlәrini konkret bir mәhsulun
alınmasına inandıran şәxsdir
bu vә ya digәr mәhsulun alınması ideyanı irәli sürәn şәxsdir
bilavasitә mәhsulu alan şәxsdir

272 Satınalma qәrarlarında tәsir edәn şәxs:

•

mәhsulu bilavasitә istifadә vә istehlak edәn şәxsdir
satınalma qәrarlarının qәbuluna tәsir edә bilәn vә ya tәdarükat mәrkәzinin digәr üzvlәrini konkret bir mәhsulun
alınmasına inandıran şәxsdir
bu vә ya digәr mәhsulun alınmasına dair son qәrar vermәk vә maliyyә vәsaitlәrinә sәrәncam vermәk sәlahiyyәtinә
malik olan şәxsdir
bu vә ya digәr mәhsulun alınması ideyanı irәli sürәn şәxsdir
bilavasitә mәhsulu alan şәxsdir

273 Mәhsulu bilavasitә istifadә vә istehlak edәn şәxs:

•

alıcı
istifadәçi
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tәsir edәn şәxs
tәşәbbüskar
qәrar qәbul edәn şәxs

274 Bilavasitә mәhsulu alan şәxs

•

istifadәçi
alıcı
tәsir edәn şәxs
tәşәbbüskar
qәrar qәbul edәn şәxs

275 Bu vә ya digәr mәhsulun alınmasına dair son qәrar vermәk vә maliyyә vәsaitlәrinә sәrәncam vermәk
sәlahiyyәtinә malik olan şәxs:

•

istifadәçi
qәrar qәbul edәn şәxs
tәsir edәn şәxs
tәşәbbüskar
alıcı

276 Satınalma qәrarlarının qәbuluna tәsir edә bilәn vә ya tәdarükat mәrkәzinin digәr üzvlәrini konkret bir
mәhsulun alınmasına inandıran şәxs:

•

istifadәçidir
tәsir edәn şәxsdir
qәrar qәbul edәn şәxsdir
tәşәbbüskardır
alıcıdır

277 Bu vә ya digәr mәhsulun alınması ideyanı irәli sürәn şәxs:

•

istifadәçidir
tәşәbbüskardır
qәrar qәbul edәn şәxsdir
tәsir edәn şәxsdir
alıcıdır

278 Yeni tәsis edilmiş müәssisә istehsalın tәşkil edilmәsi üçün әsas avadanlıqlar almağı nәzәrdә tutur. Әsas
avadanlığın satın alınması bu satınalmalara aiddir:

•

әnәnәvi stınalmalara
yeni satınalmalara
modifikasiya olunmuş satınalmalara
sadә satınalmalara
dәstlәşdirici avadanlıqların satınalmalarına

279 Bu satınalmalara dair qәrarlrın qәbulunda tәdarükat mәrkәzinin satınalmalara mәsul olan üzvlәri iştrak
edir

•

yeni satınalamalara
kömәkçi avadanlıqların satın alınmasına
kömәkçi materialların satın alınmasına
sadә satınalmalara
modfikasiya olunmuş satınalmalara

280 Sadә satın almalara dair qәrarların qәbulunda tәdarükat mәrkәzinin bu üzvlәri iştrak edir:
maliyyә şöbәsinin işçilәri

•
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•

tәdarükat mәrkәzinin tәdarükata mәsul olan üzvlәri
tәchizat şöbәsinin işçilәri
tәdarükat mәrkәzinin bütün üzvlәri
istehsal şöbәsinin işçilәri

281 Bu satınalmalara dair qәrarlrın qәbulunda tәdarükat mәrkәzinin bütün üzvlәri iştrak edir

•

kömәkçi avadanlıqların satın alınmasına
yeni satınalamalara
sadә satınalmalara
modfikasiya olunmuş satınalmalara
kömәkçi materialların satın alınmasına

282 İşgüzar istehlakçılarda satınalma qәrarlarının qәbulunda bu şәxslәr iştirak edirlәr:

•

sex rәislәri, tәşәbbüskar, qәrar qәbul edәn şәxs, nüfuzlu şәxslәr, alıçı vә informasiya vasitәçilәri
tәşәbbüskar, istifadәçi, qәrar qәbul edәn şәxs, nüfuzlu şәxslәr, alıçı vә informasiya vasitәçilәri
tәşәbbüskar, istifadәçi, qәrar qәbul edәn şәxs, informasiya vasitәçilәri, alıçı vә ödәyiçi
tәşәbbüskar, istifadәçi, qәrar qәbul edәn şәxs, nüfuzlu şәxslәr, alıçı vә ödәyiçi
sex rәislәri, istifadәçi, qәrar qәbul edәn şәxs, nüfuzlu şәxslәr, alıçı vә informasiya vasitәçilәri

283 Tәdarükat prosesini bu şәxs başlayır:

•

istifadәçi
tәşәbbüskar
qәrar qәbul edәn şәxs
nüfuzlu şәxslәr
alıcı

284 Tәdarükat mәrkәzinin üzvü olan tәşәbbüskar:

•

mәhsulu satın alan şәxsdir
tәdarükat prosesini başlayan şәxsdir
seçim meyarlarını müәyyәn edәn şәxsdir
tәdarükat mәrkәzinin üzvlәrini informasiya ilә tәmin şәxsdir
mәhsulu istehlak edәn şәxsdir

285 Son istehlakçılar mürәkkәb satınalma qәrarlarını bu ardıcıllıqla qәbul edir:

•

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

286 Son istehlakçılar mәmnun qalmama halını azaldan satınalma qәrarlarını bu halda qәbul edir:

•

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

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

Әnәnәyә әsaslanan satınalma qәrarı
Vәrdişә әsaslanan satınalma qәrarı
Mürәkkәb satınalma qәrarı
Müxtәliflik axtarışında olan satınalma qәrarı
Mәmnun qalmama halını azaldan satınalma qәrarı

288 Son istehlakçılar vәrdişә әsaslan satınalma qәrarlarını bu halda qәbul edir:

•

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

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

•

Mürәkkәb satınalma qәrarı
Mәmnun qalmama halını azaldan satınalma qәrarı
Müxtәliflik axtarışında olan satınalma qәrarı
Vәrdişә әsaslanan satınalma qәrarı
Әnәnәyә әsaslanan satınalma qәrarı

290 Son istehlakçılar müxtәliflik axtarışında olan satınalma qәrarlarını bu halda qәbul edir:

•

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

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

•

Mürәkkәb satınalma qәrarı
Müxtәliflik axtarışında olan satınalma qәrarı
Mәmnun qalmama halını azaldan satınalma qәrarı
Vәrdişә әsaslanan satınalma qәrarı
Әnәnәyә әsaslanan satınalma qәrarı

292 Markalarının xüsusiyyәtlәri arasındakı fәrqlәr yüksәk, istehlakçı cәlbediciliyi güclü olduqda qәbul
edilәn qәrarlar:

•

Müxtәliflik axtarışında olan satınalma qәrarı
Mәmnun qalmama halını azaldan satınalma qәrarı
Mürәkkәb satınalma qәrarı
Vәrdişә әsaslanan satınalma qәrarı
Әnәnәyә әsaslanan satınalma qәrarı

293 Son istehlakçılar mürәkkәb satınalma qәrarlarını bu halda qәbul edir:

•

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

294 İstehlak tәyinatlı mәhsullar bazarı ibarәtdir:
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•

hazır mәhsul istehsal edәn firmalardan
şәxsi istehlak üçün alan alıcılardan
sonradan satmaq üçün alan adamlardan
sonradan satmaq üçün alan müәssisәlәrdәn
sәnaye malları alan ayrıayrı şәxslәrdәn

295 İstehlak intensivliyi hansı amillәrә aiddir?

•

psixoloji amillәrә
şәxsi amillәrә
alıcının mәdәni sәviyyәsi ilә bağlı amillәrә
sosial amillәrә
iqtisadi amillәrә

296 Stimul, motivlәr hansı amillәrә aiddir?

•

iqtisadi amillәrә
psixoloji amillәrә
alıcının mәdәni sәviyyәsi ilә bağlı amillәrә
sosial amillәrә
şәxsi amillәrә

297 Tәhsil sәviyyәsi hansı amillәrә aiddir?

•

psixoloji amillәrә
sosial amillәrә
şәxsi amillәrә
alıcının mәdәni sәviyyәsi ilә bağlı amillәrә
iqtisadi amillәrә

298 Yaş, cins hansı amillәrә aiddir?

•

psixoloji amillәrә
şәxsi amillәrә
sosial amillәrә
alıcının mәdәni sәviyyәsi ilә bağlı amillәrә
iqtisadi amillәrә

299 Dini qrupa bağlılıq hansı amillәrә aiddir?

•

psixoloji amillәrә
sosial amillәrә
şәxsi amillәrә
alıcının mәdәni sәviyyәsi ilә bağlı amillәrә
iqtisadi amillәrә

300 İstehlakçının gәlir sәviyyәsi hansı amillәrә aiddir?

•

psixoloji amillәrә
sosial amillәrә
şәxsi amillәrә
alıcının mәdәni sәviyyәsi ilә bağlı amillәrә
iqtisadi amillәrә

301 Mәhsula bağlılıq hansı amillәrә aiddir?

•

psixoloji amillәrә
şәxsi amillәrә
sosial amillәrә
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alıcının mәdәni sәviyyәsi ilә bağlı amillәrә
iqtisadi amillәrә

302 İctimai sinfә mәxsusluq hansı amillәrә aiddir?

•

şәxsi amillәrә
sosial amillәrә
iqtisadi amillәrә
psixoloji amillәrә
alıcının mәdәni sәviyyәsi ilә bağlı amillәrә

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

•

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

304 Istehlakçı davranışı mәhfumu bunu ifadә edir:

•

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

305 İstehlakçılar PUMA şirkәtinin saytına daxil omaqla istәdiklәri material vә dizny vermәklә öz zövlqәrinә
uyğun PUMA ayaqqabısı yarda vә әldә edә bilәr. Bu zaman şirkәt hansı hәdәflәmә strategiyalarndan istifadә
edir?

•

Kütlәvi marktinq strategiyası
Fәrdi (Individual) marketinq strategiyası
Bazar sığınacağı strategiyası
Fәrqlәndirilmәmiş marketinq strategiyası
Fәrqlәndirilmiş marketinq strategiyası

306 Dell, HP, vә Apple şirkәtlәri fәrdi müştәrilәrin istәklәrinә uyğun komputerlәrdә hazirlayır. Bu zaman
şirkәt hansı hәdәflәmә strategiyalarndan istifadә edir?

•

Bazar sığınacağı strategiyası
Fәrqlәndirilmәmiş marketinq strategiyası
Kütlәvi marktinq strategiyası
Fәrdi (Individual) marketinq strategiyası
Fәrqlәndirilmiş marketinq strategiyası

307 P&G şirkәti ölkә әrazisindә altı müxtәlif yuyucu tozu brendi tәklif edir ki, bu da şirkәtin ................
tәtbiq etdiyini göstәrir.

•

Bazar sığınacağı strategiyası
Xәrclәrә liderlik strategiyası
Fәrqlәndirilmәmiş marketinq strategiyası
Kütlәvi marktinq strategiyası
Fәrqlәndirilmiş marketinq strategiyası

308 Mövqeәndirmә xәritәsinin tәrtibi nәyә xidmәt edir
Rәqib şirkәt vә ya brendlәrin hәdf bazarlarının müqaisә edilmәsinә
rәqib şirkәt vә ya brendlәrin gәlirlәr üzrә böglüsünü tәyin etmәyә
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•

Rәqib şirkәt vә ya brendlәrin sloqanlarının tәyin edilmәsinә
Şirkәtin vә ya brendin rәqib şirkәtlәr vә ya brendlәr ilә müqaisәdә hansı mövqe tutduqlarını vizuallaşdırmağa
Rәqib şirkәt vә ya brendlәrin müştәrilәrin gözlәntilәrinә nә dәrәcәdә dolğun cavab verdiyini tәyin etmәyә

309 Qeyd olunanlardan hansı hәdәflәmә strategiyalarına daxil deyil

•

Bazar sığınacağı strategiyası
Kütlәvi marketinq strategiyasә
Fәrqlәndirilmiş marketinq strategiyası
Xәrclәrә liderlik strategiyası
Fәrqlәndirilmәmiş marketinq strategiyası

310 Qeyd olunanlardan hansı istehlak mәhsulları bazarının seqmentlәşdirilmәsi amillәrinә daxil deyil:

•

Davranış
Psixoqrafiq
Demoqrafik;
Siaysihüquqi
Coğrafi

311 Aşağıda qeyd olunanlardan hansı seqmentlәşdirmәnin üstüklüklәrinә aid deyil:

•

İstehlakçıların psixoloji vәziyyәtinin tәyin edilmәsi
Şirkәtin resurslardan düzgün istifadә edilmәsi vә bölüşdürülmәsi
rәqabәt üstünlüyünün bütün aspektlәrindәn tam istifadә edilmәsi
Daha münasib marketinq proqramlarının işlәnib hazırlanmasına
alıcıların (istehlakcsların) tәlәbatlarının vә davranışının daha yaxşı dәrk edilmәsi

312 Aşağıda qeyd olunanlardan hansı hәdәf bazarının seçilmәsinә tәsir edәn amillәrdәn biri deyil:

•

Şirkәtin maliyyә imkanları
Bazar payı
Şirkәtin mәqsәdi
Reklamlar
Bazardakı rәqabәt sәviyyәsi

313 VF şirkәti premium tәbәqәyә hәdәflәnәn otuzda çox brend adda müxtәlif tәyinatlı mәhsullar tәklif edir.
Bu zaman şirkәt hansı hәdәflәmә strategiyasından istifadә edir.

•

Seqmentlәşdirilmiş marketinq strategiyası
Kütlәvi marketinq strategiyası
Fәrqlәndirilmәmiş marketinq strategiyası
Bazar sığınacağı marketinq strategiyası
Fәrqlәndirilmiş marketinq strategiyası

314 Şirkәtin vә ya brendin rәqiblәr vә ya rәqib brendlәr ilә müqaisәdә müştәrilәrin gözündә tutduğu fәrqli vә
ya xüsusi yeri onun ............... adlanır.

•

Bazar seqmenti
İstehsal gücü
Hәdәf bazarı
Mövqeyi
Marketinq miksi

315 Şirkәt öz mәhsullarını rәqiblәrin mәhsullarından fәrqlәndirmәsi mәrhәlәsindә hansı suallara cavab
vermәlidir?
Hansı qiymәt strategiyasından istifadә etmәsi
Bazarı hansı amillәr üzrә seqmentlәşdirmәsi
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•

Bazara daxil olma ilә bağlı hansı maneәlәrin mövcud olduğu
Necә әlamәti vә hansı әlamәtlәri fәrqlәndirmәsi
Rәqiblәrinin kim olduğunun müәyyәn edilmәsi

316 Effektiv mövqelәndirmә strategiyası rәqiblәrlә müqaisәdә müştәrilәrә daha üstün dәyәr yaradılması
mәqsәdi ilә şirkәtin mәhsul vә ya xidmәtlәrinin ................. Ilә başlanılır.

•

İqtisadi tәhlili
Mövqelәndirilmәsi
Seqmentlәşdirilmәsi
Fәrqlәndirilmәsi
Hәdәflәmәsi

317 Saturn şirkәtinin "Fәrqli şirkәt. Fәrqli maşın" vә ya Hummer şirkәtinin "Başa heç nәyә bәnzәmәz" kimi
sloqan şirkәtin ................. ehtiva edir.

•

Mәhsul portfelini
Bazar mövqeyini
Bazar sığınaçağını
Hәdәf bazarını
Strategiyasını

318 Sadalananlardan biri şirkәt özünü vә ya tәklif etdiyi xidmәt vә ya mәhsulu fәrqlәndirmә yollarından biri
deyil:

•

Imicini fәrqlәndirmәklә
Bölüşdürmә kanallarını fәrqlәndirmәklә
Mәhsulunu fәrqlәndirmәklә
Xidmәti fәrqlәndirmәklә
İstehsal yerini fәrqlәndirmәklә

319 Marketinq strategiyasının tәrtib edilmәsinin bu mәrhәlәsindә seqmentlәrin cәlbediciliyinin tәhlili vә bir
vә ya bir neçә hәdәf seqmentin seçilmәsi hәyata keçirilir

•

Fәrqlәndirmә
Seqmentlәşdirmә
SWOT tәhlil
Mövqelәndirmә
Hәdәflәmәm

320 Şirkәt hansı seqmentdә daha sәmәrәli fәaliyyәt göstәrә bilәcәyini anlamaq üçün bazarı hissәlәrә bölmәyi
düşünür. Şirkәt bu prosesi hansı ardıcıllıqla aparmalıdır?

•

HәdәflәmәSeqmentlәşdirmә Mövqelәndirmә
Mövqelәndirmә  Hәdәflәmә seqmentlәşdirmә
Seqmentlәşdirmә Mövqelәndirmә  Hәdәflәmә
Seqmentlәşdirmә Hәdәflәmә  Mövqelәndirmә
MövqelәndirmәSeqmentlәşdirmәhәdәflәmә

321 Bazar seqmentinin cәlbediciliyinin müәyyәnlәşdilmәsi amillәrinә aşağıdakılardan hansı ai deyil:

•

tәlәbin tsiklliyi
bazarın artım tempi
differensiasiya dәrәcәsi
alıcının bazaar gücü
bazarın hәcmi

322 Fәrqlәndirmә (diversifikasiya) dedikdә nә nәzәrdә tutulur?
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•

müәsisәnin fәklif etdiyi mәhsullarda heç bir dәyişiklik etmәdәn yeni bazarlara çıxılması
müәssisәnin marketinq fәaliyyәti vasitәsi ilә cәlb etmәk, xidmәt göstәrmәk vә fәaliyyәt göstәrmәk istәdiyi bazar
seqmenti
müәssisәyә müxtәlif marketinq alәtlәrindәn istifadә etmәklә (mәsәlәn, aqressiv vә mәqsәdyönlü irәlilәdilmә
proqramlarından istifadә etmәklә) mövcud bazarlarda rәqiblәrin bazar payının müәyyәn hissәsini әlә keçirilmәsi
vә bunun sayәsindә mәhsul satışının hәcmini vә bazar payının artırılması
müәssisәlәr özlәrinin mövcud mәhsullarının yeni istifadә üsullarını hazırlaması vә ya yeni bazarlara çıxılması.
müәssisәnin istehsal etdiyi mövcud mәhsullarından fәrqli yeni mәhsullar istehsal etmәsi

323 Bazarlara nüfuz etmә (mәnimsәmә) dedikdә nә nәzәrdә tutulur?

•

mövcud bazarlara yeni vә ya tәkmillәşdirilmiş mәhsulların tәklif edilmәsi
müәssisәlәr özlәrinin mövcud mәhsullarının yeni istifadә üsullarını hazırlaması vә ya yeni bazarlara çıxılması.
müәssisәnin istehsal etdiyi mövcud mәhsullarından fәrqli yeni mәhsullar istehsal etmәsi
müәssisәnin marketinq fәaliyyәti vasitәsi ilә cәlb etmәk, xidmәt göstәrmәk vә fәaliyyәt göstәrmәk istәdiyi bazar
seqmenti
müәssisәyә müxtәlif marketinq alәtlәrindәn istifadә etmәklә (mәsәlәn, aqressiv vә mәqsәdyönlü irәlilәdilmә
proqramlarından istifadә etmәklә) mövcud bazarlarda rәqiblәrin bazar payının müәyyәn hissәsini әlә keçirilmәsi
vә bunun sayәsindә mәhsul satışının hәcmini vә bazar payının artırılması

324 Bazarların genişlәndirilmәsi dedikdә nә nәzәrdә tutulur?

•

müәssisәnin istehsal etdiyi mövcud mәhsullarından fәrqli yeni mәhsullar istehsal etmәsi
müәssisәnin marketinq fәaliyyәti vasitәsi ilә cәlb etmәk, xidmәt göstәrmәk vә fәaliyyәt göstәrmәk istәdiyi bazar
seqmenti
mövcud bazarlara yeni vә ya tәkmillәşdirilmiş mәhsulların tәklif edilmәsi
müәssisәyә müxtәlif marketinq alәtlәrindәn istifadә etmәklә (mәsәlәn, aqressiv vә mәqsәdyönlü irәlilәdilmә
proqramlarından istifadә etmәklә) mövcud bazarlarda rәqiblәrin bazar payının müәyyәn hissәsini әlә keçirilmәsi
vә bunun sayәsindә mәhsul satışının hәcmini vә bazar payının artırılması
müәssisәlәr özlәrinin mövcud mәhsullarının yeni istifadә üsullarını hazırlaması vә ya yeni bazarlara çıxılması.

325 Müәssisә yalnız bir çeşiddә mәhsul istehsal edir vә bütün bazar seqmentlәrindә onu eyni qiymәtә satır.
Onun reklamı da eyni tiplidir vә bütün istehlakçılar üçün nәzәrdә tutulmuşdur. Bu halda müәssisәnin
marketinq fәaliyyәti marketinq hansı formasına uyğun gәlir:

•

aktiv marketinq formasına;
Fәrqlәndirilmiş marketinq formasına;
birbaşa marketinq formasına;
Fәrqlәndirilmәiş marketinq formasına;
Bazar sığınacağı marketinq formasına;

326 Bazar sığınacağı strategiyası dedikdә

•

müxtәlif marketinq planı vә strategiyalarının tәrtib edilmәsi nәzәrdә tutulur
bütün bazarın hәdәf seqmenti kimi seçilmәsi nәzәrdә tutulur.
müxtәlif bazar seqmentlәrinә müxtәlif marketinq planları ilә daxil olma nәzәrdә tutulur.
bütün bazara bir mәhsul vә marketinq planı ilә daxil olma nәzәrdә tutulur
böyük bir seqmentin kiçik bir hissәsini hәdәflәmәk nәzәrdә tutulur.

327 Fәrqlәndirilmiş marketinq strategiyası dedikdә:

•

bütün bazarın hәdәf seqmenti kimi seçilmәsi nәzәrdә tutulur.
bütün bazara bir mәhsul vә marketinq planı ilә daxil olma nәzәrdә tutulur
Bazar sığınaçağı strategiyasından istifaadәni nәzәrdә tutulur.
müxtәlif bazar seqmentlәrinә müxtәlif marketinq planları ilә daxil olma nәzәrdә tutulur.
böyük bir seqmentin kiçik bir hissәsini hәdәflәmәk nәzәrdә tutulur.

328 Fәrqlәndirilmәmiş (kütlәvi) marketinq strategiyası dedikdә:
böyük bir seqmentin kiçik bir hissәsini hәdәflәmәk nәzәrdә tutulur.
müxtәlif bazar seqmentlәrinә müxtәlif marketinq planları ilә daxil olma nәzәrdә tutulur.
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•

Bazar sığınaçağı strategiyasından istifaadәni nәzәrdә tutulur.
müxtәlif marketinq planı vә strategiyalarının tәrtib edilmәsi nәzәrdә tutulur
bütün bazara bir mәhsul vә marketinq planı ilә daxil olma nәzәrdә tutulur

329 Bazara daxil olarkәn fәrqlәndirilmiş marketinq strategiyasından istifadә etmәk mәqsәdәuyğun deyil,
әgәr:

•

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

330 Müәssisә bütün bazar seqmentlәrinә eyni qiymәtlә yalnız bir növ mәhsul tәklif edir vә onun reklamı
bazarın bütün seqmentlәrinә yönәlmişdir. Bu halda müәssisәnin bazarı әlә keçirmәsi üçün hansı marketinq
formasından istifadә etmәsi mәqsәdәuyğundur:

•

Lokal marketinq strategiyası
Fәrqlәndirilmiş marketinq strategiyası
Bazar sığınaçağı strategiyası
Birbaşa marketinq strategiyası
Fәrqlәndirilmәmiş vә ya kütlәvimarketinq strategiyası

331 KFC kompaniyası Bakı şәhәrindә yerlәşәn resttoranları ilә yanaşı Gәncә şәhәrindә dә restoran açmağı
qәrara alır, bu zaman yeni mәhsul brendinin dә yerli ictimaiyyәtә tәqdim etmәyi planlaşdırır. Bu zaman o
hansı strategiyanı tәtbiq etmiş olur?

•

Diversifikasiya vә bazara nüfuz etmә
bazarın inkişaf etdirilmәsi vә bazara nüfuz etmә
bazara nüfuz etmә vә üfiqi inteqrasiya
mәhsulun inkişaf etdirilmәsi vә bazarın inkişaf etdirilmәsi
üfiqi inteqrasiya vә diversifikasiya

332 KFC kompaniyası Bakı şәhәrindә yerlәşәn restoranlarında yeni mәhsulu tәqdim etmәyi planlaşdırır. Bu
zaman o hansı strategiyanı tәtbiq etmiş olur?

•

diversifikasiya
bazarın genişlәndirilmәsi
bazara nüfuz etmә
mәhsulun inkişaf etdirilmәsi
üfiqi interasiya

333 KFC kompaniyası Bakı şәhәrindә yerlәşәn restoranları ilә yanaşı Gәncә şәhәrindә dә restoran açmağı
qәrara alır. Bu zaman o hansı strategiyanı tәtbiq etmiş olur?

•

bazara nüfuz etmә
mәhsulun inkişaf etdirilmәsi
diversifikasiya
üfiqi interasiya
bazarın inkişaf etdirilmәsi vә ya genişlәndirilmәsi

334 Hәdәf bazarı:

•

bütün mәhsullar bazarıdır
istehsal tәyinatlı mәhsullar bazarıdır
müәssisәnin fәaliyyәt göstәrmәsi üçün istiqamәtlәndiyi bazardır
imkanlılar bazarıdır
sәriştәli imkanlılar bazarıdır
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335 Bazarın cәlbediciliyinin tәhlilinin mәqsәdi budur:

•

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

336 Mәhsulun mövqelәşdirilmәsi:

•

onun qablaşdırmasının dizaynıdır
mәhsulun rәqabәtli üstünlüyünün tәmini vә uyğun marketinq kompleksinin hazırlanmasıdır
onun rәqabәqabiliyyәtliliyidir
onun qiymәtinin müәyyәnlәşdirilmәsidir
onun seqmentlәşdirmәsidir

337 Bazarın seqmentlәşdirilmәsinin verdiyi üstünlüyә aid deyil:

•

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

338 Bazarın seqmentlәşdirilmәsinin verdiyi üstünlüyә aid deyil:

•

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

339 Bazarın seqmentlәşdirilmәsinin verdiyi üstünlüyә aid deyil:

•

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

340 Bazarın seqmentlәşdirilmәsinin verdiyi üstünlüyә aid deyil:

•

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

341 Mәhsulda axtarılan sәmәrә» hansı seqmentlәşdirmә kriteriyasına aiddir:

•

mәdәniyyәt;
psixoqrafik;
sosial;
demoqrafik;
iqtisadi;

342 Aşağıdakılardan hansı bazarın seqmentlәşdirilmәsinin demoqrafik amillәrinә aiddir:
hәyat tәrzi, şәxsiyyәtin tipi

•
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•

ailәlәrin sayı, ailәnin hәyat tsikli;
istehlakçını bazara adaptasiyası;
istehlakçının peşәsi, statusu;
sosial vә referent qruplar

343 Müәssisә A mәhsulunun satışının hәcminin azalması ilә әlaqәdar olaraq marketinq proqramına yenidәn
baxmaq qәrarına gәlmişdir. Aparılmış tәdqiqatlar göstәrdi ki, seqmentlәşdirmәnin demoqrafik meyarlarından
istifadә edildiyindәn mәqsәd bazarlarının seçilmәsi vaxtı sәhvә yol verilmişdir. Buna görә dә o,
seqmentlәşdirilmәnin demoqrafik meyarları әvәzinә davranışa görә seqmentlәşdirmәdәn istifadә etmәk
qәrarına gәlir. Bu halda müәssisә hansı amillәrdәn istifadә edәcәkdir:

•

ailәnin hәyat tsikli, ailәdә uşaqların sayı, istehlakçının tәhsili, istehlakçının peşәsi amillәrindәn
istehlakçıların mәhsula adaptasiyası, markaya loyallıq sәviyyәsi, mәhsulda axtarılan sәmәrә
әhalinin yaş tәrkibi, ailәlәrin sayı, әhalinin cins tәrkibi amillәrindәn
inzibati әrazi vahidlәri, iqlim qurşaqları
sosialiqtisadi, mәdәniyyәt amillәrindәn

344 Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı institutsional istehlakçılar bazarının psixoqrafik seqmentlәşdirmә
meyarlarına aiddir:

•

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

345 Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı son istehlakçılar bazarının psixoqrafik seqmentlәşdirmә meyarlarına
aiddir:

•

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

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

•

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

347 Aşağıdakı amillәrdәn hansı mәhsulun mövqelәndirilmәsi üçün әsasdır?

•

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

348 Aşağıdakı amillәrdәn hansı mәhsulun mövqelәndirilmәsi üçün әsasdır?

•

alıcıların maddi vәziyyәti
alıcıların mәhsulu dәrki
alıcıların alışdan sonra davranışı
alıcıların alış zamanı davranışı
alıcıların alış niyyәti
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349 İnsanların gündәlik hәyatının xüsusiyyәtlәrinә vә xüsusiyyәtlәrin onların fәaliyyәtindә, maraqlarında,
davranışlarında vә baxışlarında oynadığı rola görә seqmentlәşdirmә hansı seqmentlәşdirmә meyarına
uyğundur:

•

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

350 İstehlakçıların yeniliyi qәbul etmәsinә görә seqmentlәşdirmә hansı seqmentlәşdirmә meyarına
uyğundur:

•

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

351 İstehlakçıların tәhslinә, gәlirlәrinә, milli mәnsubluğuna görә seqmentlәrә bölünmlәsi hansı
seqmentlәşdirmә meyarına uyğundur:

•

Mәhsulda axtarılan faydaya görә seqmentlәşdirmә
Demoqrafik әlamәtә görә seqmentlәşdirmә
Psixoqrafik әlamәtә görә seqmentlәşdirmә
Coğrafi әlamәtә görә seqmentlәşdirmә
Istehlakçıların hәyat tәrzinә görә seqmentlәşdirmә

352 İstehlakçıların cinsi, yaş tәrkibinә, ailәnin hәyat tsikli vә ailәdә uşaqların sayına görә seqmentlәşdirmә
hansı seqmentlәşdirmә meyarına uyğundur:

•

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

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

•

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

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

•

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

355 Aşağıdakıların hansı bazarın seqmentlәşdirilmәsinә qoyulan tәlәblәrә daxil deyil?

•

Müәssisәnin marketinq kompleksini (mәhsul, qiymәt, satış, hәvәslәndirmә) differensiallaşdırmaq imkanı olmalıdır
Seqment bir meyar әsasında seqmentlәşdirilmәlidir
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Hәr bir seqment kifayәt qәdәr stabil, tutumlu vә inkişaf perspektivinә malik olmalıdır
Seqmentin kәmiyyәt vә keyfiyyәt xarakteriskası qiymәtlәndirilә bilәn, ölçülә bilәn olmalıdır
Hәr bir seqment kifayәt qәdәr tәsvir edilә bilәn olmalıdır

356 Aşağıdakıların hansı bazarın seqmentlәşdirilmәsinә qoyulan tәlәb daxil deyil?

•

Müәssisәnin marketinq kompleksini (mәhsul, qiymәt, satış, hәvәslәndirmә) differensiallaşdırmaq imkanı olmalıdır
Seqmentlәrdә alıcı sayı bәrabәr olmalıdır
Hәr bir seqment kifayәt qәdәr stabil, tutumlu vә inkişaf perspektivinә malik olmalıdır
Seqmentin kәmiyyәt vә keyfiyyәt xarakteriskası qiymәtlәndirilә bilәn, ölçülә bilәn olmalıdır
Hәr bir seqment kifayәt qәdәr tәsvir edilә bilәn olmalıdır

357 Seqmentlәşdirmәyә qoyulan tәlәblәrә daxil deyil:

•

Fәaliyyәt göstәrilmәsi mümkün olmalıdır
Çox böyük olmalıdır
Fәrqlәndirilә bilәn olmalıdır
Ölçülәbilәn olması
Daxil olması mümkün olmalıdır

358 Markaların alıcıların gözündә rәqiblәrә nisbәtdә fәrqli vә xüsusi yer tutuması nәyi ehtiva edir?

•

Mәhsulun rәqabәt qabiliyyәtliliyini
Mәhsulun mövqeyini
Hәdәflәmәni
Seqmentlәşdirmәni
Mәhsulun hәyat dövranını

359 “Markanın alıcılar tәrәfindәn qavranılmasının öyrәnilmәsi, uyğun marketinqin komplekslәrinin
hazırlanması” seqmentlәşdirmә proqramının hansı mәrhәlәsindә hәyata keçirilir:

•

Uyğun marketinq miks kompozisiyasının seçilmәsi
Hәdәflәmә
Seqmentlәşdirmә
Marketinq proqramının hazırlanması
Mövqelәndirmә

360 Bazarın seqmetlәşdirilmәsi proqramı aşağdakı ardıcıllqdan ibarәtdir:

•

MövqelәndirmәSeqmentlәşdirmәhәdәflәmә
Seqmentlәşdirmә Hәdәflәmә  Mövqelәndirmә
Mövqelәndirmә  Hәdәflәmә seqmentlәşdirmә
Seqmentlәşdirmә Mövqelәndirmә  Hәdәflәmә
HәdәflәmәSeqmentlәşdirmә Mövqelәndirmә

361 Bazarın seqmentlәşdirilmәsinin mәqsәdi

•

Tәlәbatın növünün müәyyәnlәşdirilmәsidir
Seqmentә uyğun gәlәn vә rәqabәtli üstünlüyü tәmin edәn marketinq strategiyası vә taktikasının hazırlanmasıdır
Bazarın hәcminin müәyyәnlәşdirilmәsidir
Bazarın öyrәnilmәsidir
Istehlakçıların öyrәnilmәsidir

362 Oxşar tәlәbatların aşkarlanması, bazarın homogen kiçik bazarlara bölünmәsi

•

Mәhsulin bölüşdürülmәsidir
Bazarın seqmetlәşdirilmәsidir
Mәhsulun mövqelәşdirilmәsidir
Mәqsәd bazarının seçilmәsidir
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Mәhsulun irәlilәdilmәsidir

363 Bazarın seqmentlәşdirilmәsi

•

bazara selektiv yanaşmadır
bazarın homogen bazarlara bölünmәsidir
bazarın differensiallaşdırılmasıdır
bazarın heterogen bazarlara bölünmәsidir
bazarın tәmәrküzlәşdirilmәsidir

364 Honda şirkәti gәlir baxımından daha aşağı tәbәqәni hәdәflәmәk üçün Honda Fit brand adı altında yeni
avtomobil çeşidini buraxması hansı strategiyaya nümuәdir?

•

Mәhsul çeşidinin mәhdudlaşdırılması
Mәhsul çeşidinin aşağıya doğru genişlәndirilmәsi
Mәhsul çeşidinin hәm aşağıya hәm dә yuxarıya doğru genişlәndirilmәsi.
Mәhsul çeşidinin yuxarıya doğru genişlәndirilmәsi
Mәhsul çeşidinin ixtisar edilmәsi

365 Nissan şirkәtinin premium tәbәqәni hәdәflәmәk üçün İnfiniti brand adı altında yeni avtomobil çeşidini
buraxması hansı strategiyaya nümuәdir?

•

Mәhsul çeşidinin mәhdudlaşdırılması
Mәhsul çeşidinin yuxarıya doğru genişlәndirilmәsi
Mәhsul çeşidinin hәm aşağıya hәm dә yuxarıya doğru genişlәndirilmәsi.
Mәhsul çeşidinin aşağıya doğru genişlәndirilmәsi
Mәhsul çeşidinin ixtisar edilmәsi

366 Toyota şirkәtinin premium tәbәqәni hәdәflәmәk üçün Lexus brand adı altında yeni avtomobil çeşidini
buraxması hansı strategiyaya nümuәdir?

•

Mәhsul çeşidinin mәhdudlaşdırılması
Mәhsul çeşidinin yuxarıya doğru genişlәndirilmәsi
Mәhsul çeşidinin hәm aşağıya hәm dә yuxarıya doğru genişlәndirilmәsi.
Mәhsul çeşidinin aşağıya doğru genişlәndirilmәsi
Mәhsul çeşidinin ixtisar edilmәsi

367 Mәhsul çeşidinin aşağıya doğru genişlәndirilmәsi dedikdә nә nәzәrdә tutulur?

•

Eyni tәlәbatları ödәmәk üçün nәzәrdә tutulan qohum, oxşar mәhsul çeşidlәrinin, markalarının mәcmusu
Müәssisә fәaliyyәt göstәrdiyi bazar seqmenti ilә yanaşı bazarın aşağı  gәliri daha az olan  subseqmenti
(seqmentlәri) üçün mәhsullar tәklif etmәsi.
Eyni bir istehlakçı qrupu üçün eyni funksiyanı yerinә yetirәn, eyni bir tәlәbatı ödәyә bilәn müxtәlif mәhsullar
istehsalı
Müәssisә fәaliyyәt göstәrdiyi bazar seqmenti ilә yanaşı hәmin seqmentlә müqayisәdә bazarın yüksәk  daha
gәlirli seqmentinә (vә ya seqmentlәrinә) mәhsullar tәklif etmәsi .
Müәssisә tәrәfindәn bazara tәklif edilәn bütün mәhsul pozisiyalarının (mәhsul növlәrinin, mәhsul modellәrinin,
mәhsul çeşidi vahidlәrinin) toplumu

368 Mәhsul çeşidinin yuxarıya doğru genişlәndirilmәsi dedikdә nә nәzәrdә tutulur?

•

Eyni tәlәbatları ödәmәk üçün nәzәrdә tutulan qohum, oxşar mәhsul çeşidlәrinin, markalarının mәcmusu
Müәssisә fәaliyyәt göstәrdiyi bazar seqmenti ilә yanaşı hәmin seqmentlә müqayisәdә bazarın yüksәk  daha
gәlirli seqmentinә (vә ya seqmentlәrinә) mәhsullar tәklif etmәsi .
Eyni bir istehlakçı qrupu üçün eyni funksiyanı yerinә yetirәn, eyni bir tәlәbatı ödәyә bilәn müxtәlif mәhsullar
istehsalı
Müәssisә fәaliyyәt göstәrdiyi bazar seqmenti ilә yanaşı bazarın aşağı  gәliri daha az olan  subseqmenti
(seqmentlәri) üçün mәhsullar tәklif etmәsi.
Müәssisә tәrәfindәn bazara tәklif edilәn bütün mәhsul pozisiyalarının (mәhsul növlәrinin, mәhsul modellәrinin,
mәhsul çeşidi vahidlәrinin) toplumu
54/105

22.12.2016

369 Mәhsul çeşidi hәr iki istiqamәtә genişlәndirilmәsi dedikdә nә nәzәrdә tutulur?

•

Mәhsul nomenklaturasına daxil olan mәhsul çeşidlәrinin yaxınlığı, uyğunluğu, birbirini әvәz edә bilmәsi
Şirkәtin mәhsul çeşidinin hәm aşağıya hәm dә yuxarıya doğru genişlәndirilmәsi
Müәssisә tәrәfindәn bazara tәklif edilәn bütün mәhsul pozisiyalarının (mәhsul növlәrinin, mәhsul modellәrinin,
mәhsul çeşidi vahidlәrinin) toplumu
Eyni bir istehlakçı qrupu üçün eyni funksiyanı yerinә yetirәn, eyni bir tәlәbatı ödәyә bilәn müxtәlif mәhsullar
istehsalı
Eyni tәlәbatları ödәmәk üçün nәzәrdә tutulan qohum, oxşar mәhsul çeşidlәrinin, markalarının mәcmusu

370 Univeler şirkәti Lipton brend adı altında buraxdığı mәhsul çeşidinin tәrkibinә Lipton İced Tea Mongo
adda mәhsulu daxil etmәk qәrarına gәldi. Bu hansı strategiyaya nümunәdir?

•

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

371 P&G şirkәti Lenor brend adı altında buraxdığı mәhsul çeşidinin tәrkibinә LenotOcean Escape modelini
daxil etmәk qәrarına gәldi. Bu hansı strategiyaya nümunәdir?

•

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

372 P&G şirkәti gözәllik mәhsulları çeşidi sirasından Olay çeşidinin çıxarılması qәrarını aldı. Bu hansı
strategiyaya nümunәdir?

•

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

373 P&G şirkәti Lenor brand adı altında buraxdığı mәhsul çeşidinin tәrkibindәn LenotOcean Escape
modelinin isthesalını dayandırmaq qәrarına gәldi. Bu hansı strategiyaya nümunәdir?

•

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

374 Univeler şirkәti Lipton brand adı altında buraxdığı mәhsul çeşidinin tәrkibindәn Lipton İced Tea Mongo
adda mәhsulunu çıxarmaq qәrarına gәldi. Bu hansı strategiyaya nümunәdir?

•

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

375 Unilever şirkәti tәklif etdiyi dondurma çeşidlәri sırasından Vienetta çeşidinin çıxarması hansı
strategiyaya nümunәdir?

•

mәhsul çeşidinin genişlәndirilmәsi strategiyasıdır
mәhsul çeşidinin sabitlәşdirilmәsi strategiyasıdır
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•

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

376 Unilever şirkәti dondurma kateqoriyasına Magnum, Cornetto, Carte d’Or brendlәri ilә yanaşı Vienetta
brendinin daxil edilmәsi hansı strategiyaya nümunәdir?

•

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

377 Mәhsul çeşidinin genişliyinin artırılması nәyә deyilir?

•

Eyni bir mәhsul markası ilә buraxılan müxtәlif ölçüyә, modelә, rәngә vә digәr fәrqlәndirici istehlak
xüsusiyyәtlәrinә malik olan mәhsulların mәcmusu
Yeni mәhsul çeşidi qrupları hesabına mәhsul çeşidinin sayının artırılması, çeşid müxtәlifliyinin tәmin edilmәsi,
yәni mövcud mәhsul çeşidinә yeni çeşid qrupunun vә ya markasının daxil edilmәsi
Müәssisәnin mәhsul nomenklatursnı tәşkil edәn mәhsul çeşidinә daxil olan müxtәlif mәhsul markalarının,
modellәrinin vә ya variantlarının orta sayı
Müәssisәnin bazara tәklif etdiyi mәhsul pozisiyalarını (mәhsul növlәrinin, mәhsul çeşidi vahidlәrinin) ümumi sayı
Eyni tәlәbatları ödәmәk üçün nәzәrdә tutulan qohum, oxşar mәhsul çeşidlәrinin, markalarının mәcmusu

378 Mәhsul çeşidinin dәrinliyinin artırılması nәyә deyilir?

•

Eyni bir mәhsul markası ilә buraxılan müxtәlif ölçüyә, modelә, rәngә vә digәr fәrqlәndirici istehlak
xüsusiyyәtlәrinә malik olan mәhsulların mәcmusu
Eyni mәhsul çeşidi qrupuna daxil olan mәhsulların müxtәlif modellәrinin, tipnövölçülәrinin vә s. hazırlanması
vә onun hesabına çeşid vahidlәrinin sayının artırılması
Müәssisәnin mәhsul nomenklatursnı tәşkil edәn mәhsul çeşidinә daxil olan müxtәlif mәhsul markalarının,
modellәrinin vә ya variantlarının orta sayı
Müәssisәnin bazara tәklif etdiyi mәhsul pozisiyalarını (mәhsul növlәrinin, mәhsul çeşidi vahidlәrinin) ümumi sayı
Eyni tәlәbatları ödәmәk üçün nәzәrdә tutulan qohum, oxşar mәhsul çeşidlәrinin, markalarının mәcmusu

379 Mәhsul çeşidinin genişliyi nәyә deyilir?

•

Müәssisәnin mәhsul nomenklatursnı tәşkil edәn mәhsul çeşidinә daxil olan müxtәlif mәhsul markalarının,
modellәrinin vә ya variantlarının orta sayı
Mәhhsul kateqoriyasında vә ya mәhsul nomeklaturasına daxil olan mәhsul çeşidlәrinin sayı
Müәssisәnin mәhsul nomenklatursnı tәşkil edәn mәhsul çeşidinә daxil olan müxtәlif mәhsul markalarının,
modellәrinin vә ya variantlarının orta sayı
Eyni mәhsul çeşidi qrupuna daxil olan mәhsulların müxtәlif modellәrinin, tipnövölçülәrinin vә s. hazırlanması
vә onun hesabına çeşid vahidlәrinin sayının
Mәhsul nomenklaturasına daxil olan mәhsul çeşidlәrinin yaxınlığı, uyğunluğu, birbirini әvәz edә bilmәsi

380 Mәhsul çeşidinin dәrinliyi dedikdә nә nәzәrdә tutulur?

•

Müәssisәnin mәhsul nomenklatursnı tәşkil edәn mәhsul çeşidinә daxil olan müxtәlif mәhsul markalarının,
modellәrinin vә ya variantlarının orta sayı
Eyni mәhsul çeşidi qrupuna daxil olan müxtәlif ölçüyә, modelә, rәngә vә digәr fәrqlәndirici istehlak
xüsusiyyәtlәrinә malik olan mәhsulların mәcmusu
Eyni tәlәbatları ödәmәk üçün nәzәrdә tutulan qohum, oxşar mәhsul çeşidlәrinin, markalarının mәcmusu
Müәssisәnin bazara tәklif etdiyi mәhsul pozisiyalarını (mәhsul növlәrinin, mәhsul çeşidi vahidlәrinin) ümumi sayı
Müәssisә tәrәfindәn bazara tәklif edilәn bütün mәhsul pozisiyalarının (mәhsul növlәrinin, mәhsul modellәrinin,
mәhsul çeşidi vahidlәrinin) hәndәsi ortası

381 Mәhsul nomenklaturasının uyğunluğu nәyә deyilir?

•

Müәssisә tәrәfindәn bazara tәklif edilәn bütün mәhsul pozisiyalarının (mәhsul növlәrinin, mәhsul modellәrinin,
mәhsul çeşidi vahidlәrinin) hәndәsi ortası
Mәhsul nomenklaturasına daxil olan mәhsul çeşidlәrinin yaxınlığı, uyğunluğu, birbirini әvәz edә bilmәsi
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•

Müәssisәnin mәhsul nomenklatursnı tәşkil edәn mәhsul çeşidinә daxil olan müxtәlif mәhsul markalarının,
modellәrinin vә ya variantlarının orta sayı
Müәssisәnin bazara tәklif etdiyi mәhsul pozisiyalarını (mәhsul növlәrinin, mәhsul çeşidi vahidlәrinin) ümumi sayı
Eyni tәlәbatları ödәmәk üçün nәzәrdә tutulan qohum, oxşar mәhsul çeşidlәrinin, markalarının mәcmusu

382 Mәhsul nomenklaturasının genişliyi nәyә deyilir?

•

Eyni tәlәbatları ödәmәk üçün nәzәrdә tutulan qohum, oxşar mәhsul çeşidlәrinin, markalarının mәcmusu
Müәssisәnin bazara tәklif etdiyi mәhsul pozisiyalarını (mәhsul növlәrinin, mәhsul çeşidi vahidlәrinin) ümumi sayı
Eyni tәlәbatları ödәmәk üçün nәzәrdә tutulan qohum, oxşar mәhsul çeşidlәrinin, markalarının mәcmusu
Müәssisәnin mәhsul nomenklatursnı tәşkil edәn mәhsul çeşidinә daxil olan müxtәlif mәhsul markalarının,
modellәrinin vә ya variantlarının orta sayı
Müәssisә tәrәfindәn bazara tәklif edilәn bütün mәhsul pozisiyalarının (mәhsul növlәrinin, mәhsul modellәrinin,
mәhsul çeşidi vahidlәrinin) hәndәsi ortası

383 Mәhsul nomenklaturasının dәrinliyi nәyә deliyir?

•

Eyni bir mәhsul markası ilә buraxılan müxtәlif ölçüyә, modelә, rәngә vә digәr fәrqlәndirici istehlak
xüsusiyyәtlәrinә malik olan mәhsulların mәcmusu
Müәssisәnin mәhsul nomenklatursnı tәşkil edәn mәhsul çeşidinә daxil olan müxtәlif mәhsul markalarının,
modellәrinin vә ya variantlarının orta sayı
Eyni tәlәbatları ödәmәk üçün nәzәrdә tutulan qohum, oxşar mәhsul çeşidlәrinin, markalarının mәcmusu
Müәssisәnin bazara tәklif etdiyi mәhsul pozisiyalarını (mәhsul növlәrinin, mәhsul çeşidi vahidlәrinin) ümumi sayı
Müәssisә tәrәfindәn bazara tәklif edilәn bütün mәhsul pozisiyalarının (mәhsul növlәrinin, mәhsul modellәrinin,
mәhsul çeşidi vahidlәrinin) hәndәsi ortası

384 P&G şirkәtinin tәrkibinә daxil olan BrAun, Gillette vә Venus markalarının ümumi xüsusiyyәti:

•

Eyni satış qiymәtinә malik olması
Eyni mәhsul kateqoriyasında daxil olması.
Eyni mәhsul markasına daxil olması.
Eyni mәhsul çeşidinә daxil olması.
Eyni bazar payına malik olması.

385 Unilever şirkәtinin tәrkibinә daxil olan Cif, Domestos, Omo vә Percil markalarının ümumi xüsusiyyәti:

•

Eyni satış qiymәtinә malik olması
Eyni mәhsul kateqoriyasında daxil olması.
Eyni mәhsul markasına daxil olması.
Eyni mәhsul çeşidinә daxil olması.
Eyni bazar payına malik olması.

386 Lipton ticatәr markasının tәrkibinә daxil olan Green Tea, Black Tea, İced Tes vә Tea&Honey
mәhsullarının ümumi xüsusiyyәti:

•

Eyni satış qiymәtinә malik olması
Eyni mәhsul çeşidinә daxil olması.
Eyni mәhsul markasına daxil olması.
Eyni mәhsul kateqoriyasında daxil olması.
Eyni bazar payına malik olması.

387 Unilever şirkәtinin tәrkibinә daxil olan Magnum, Cornetto, Carte d’Or markalarının ümumi xüsusiyyәti:

•

Eyni satış qiymәtinә malik olması
Eyni mәhsul kateqoriyasında daxil olması.
Eyni mәhsul markasına daxil olması.
Eyni mәhsul çeşidinә daxil olması.
Eyni bazar payına malik olması.

388 Nestle şirәtinin tәrkibinә daxil olan Garnier, Vichy, Maybelline markalarının ümumi xüsusiyyәti:
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•

Eyni satış qiymәtinә malik olması
Eyni mәhsul kateqoriyasında daxil olması.
Eyni mәhsul markasına daxil olması.
Eyni mәhsul çeşidinә daxil olması.
Eyni bazar payına malik olması.

389 Unilever şirkәtinin tәrkibinә daxil olan AXE, Dove, Sunsilk, Clear vә Rexona markalarının ümumi
xüsusiyyәti:

•

Eyni satış qiymәtinә malik olması
Eyni mәhsul kateqoriyasında daxil olması.
Eyni mәhsul markasına daxil olması.
Eyni mәhsul çeşidinә daxil olması.
Eyni bazar payına malik olması.

390 Mәhsul nomeklaturası nәyә deyilir?

•

Istehlakları qarşılıqlu surәtdә biririndaәn asılı olan, biri olmadan digәrinin istifadәsi mümkün olmayan
mәhsullardır.
Müәssisә tәrәfindәn bazara tәklif edilәn bütün mәhsul pozisiyalarının (mәhsul növlәrinin, mәhsul modellәrinin,
mәhsul çeşidi vahidlәrinin) toplumu
Eyni bir istehlakçı qrupu üçün eyni funksiyanı yerinә yetirәn, eyni bir tәlәbatı ödәyә bilәn müxtәlif mәhsullardır.
Eyni tәlәbatları ödәmәk üçün nәzәrdә tutulan qohum, oxşar mәhsul çeşidlәrinin, markalarının mәcmusu.
Eyni bir mәhsul markası ilә buraxılan müxtәlif ölçüyә, modelә, rәngә vә digәr fәrqlәndirici istehlak
xüsusiyyәtlәrinә malik olan mәhsulların mәcmusu

391 Mәhsul kateqoriyası nәyә deyilir?

•

Eyni bir istehlakçı qrupu üçün eyni funksiyanı yerinә yetirәn, eyni bir tәlәbatı ödәyә bilәn müxtәlif mәhsullardır.
Eyni tәlәbatları ödәmәk üçün nәzәrdә tutulan qohum, oxşar mәhsul çeşidlәrinin, markalarının mәcmusu.
Müәssisә tәrәfindәn bazara tәklif edilәn bütün mәhsul pozisiyalarının (mәhsul növlәrinin, mәhsul modellәrinin,
mәhsul çeşidi vahidlәrinin) toplumu
Eyni bir mәhsul markası ilә buraxılan müxtәlif ölçüyә, modelә, rәngә vә digәr fәrqlәndirici istehlak
xüsusiyyәtlәrinә malik olan mәhsulların mәcmusu
Istehlakları qarşılıqlu surәtdә biririndaәn asılı olan, biri olmadan digәrinin istifadәsi mümkün olmayan
mәhsullardır.

392 Tamamlayıcı mәhsullar nәyә deyilir?

•

Müәssisә tәrәfindәn bazara tәklif edilәn bütün mәhsul pozisiyalarının (mәhsul növlәrinin, mәhsul modellәrinin,
mәhsul çeşidi vahidlәrinin) toplumu
Istehlakları qarşılıqlu surәtdә biririndәn asılı olan, biri olmadan digәrinin istifadәsi mümkün olmayan
mәhsullardır.
Eyni bir mәhsul markası ilә buraxılan müxtәlif ölçüyә, modelә, rәngә vә digәr fәrqlәndirici istehlak
xüsusiyyәtlәrinә malik olan mәhsulların mәcmusu
Eyni bir istehlakçı qrupu üçün eyni funksiyanı yerinә yetirәn, eyni bir tәlәbatı ödәyә bilәn müxtәlif mәhsullardır.
Eyni tәlәbatları ödәmәk üçün nәzәrdә tutulan qohum, oxşar mәhsul çeşidlәrinin, markalarının mәcmusu

393 Әvәzedici (alternativ vә ya substitut) mәhsullar nәyә deyilir?

•

Istehlakları qarşılıqlu surәtdә biririndaәn asılı olan, biri olmadan digәrinin istifadәsi mümkün olmayan
mәhsullardır.
Eyni bir istehlakçı qrupu üçün eyni funksiyanı yerinә yetirәn, eyni bir tәlәbatı ödәyә bilәn müxtәlif mәhsullardır.
Eyni tәlәbatları ödәmәk üçün nәzәrdә tutulan qohum, oxşar mәhsul çeşidlәrinin, markalarının mәcmusu
Eyni bir mәhsul markası ilә buraxılan müxtәlif ölçüyә, modelә, rәngә vә digәr fәrqlәndirici istehlak
xüsusiyyәtlәrinә malik olan mәhsulların mәcmusu
Müәssisә tәrәfindәn bazara tәklif edilәn bütün mәhsul pozisiyalarının (mәhsul növlәrinin, mәhsul modellәrinin,
mәhsul çeşidi vahidlәrinin) toplumu

394 Mәhsul çeşidi nәyә deyilir?

•

Eyni bir istehlakçı qrupu üçün eyni funksiyanı yerinә yetirәn, eyni bir tәlәbatı ödәyә bilәn müxtәlif mәhsullardır.
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•

Eyni bir mәhsul markası ilә buraxılan müxtәlif ölçüyә, modelә, rәngә vә digәr fәrqlәndirici istehlak
xüsusiyyәtlәrinә malik olan mәhsulların mәcmusu
Müәssisә tәrәfindәn bazara tәklif edilәn bütün mәhsul pozisiyalarının (mәhsul növlәrinin, mәhsul modellәrinin,
mәhsul çeşidi vahidlәrinin) toplumu
Eyni tәlәbatları ödәmәk üçün nәzәrdә tutulan qohum, oxşar mәhsul çeşidlәrinin, markalarının mәcmusu
Istehlakları qarşılıqlu surәtdә biririndaәn asılı olan, biri olmadan digәrinin istifadәsi mümkün olmayan
mәhsullardır.

395 Starbucks şirkәtinin kofe satışını hәyata keçirәk mağazalar açmağa başlaması bu şirkәtin ...............
Istifadә etdiyini göstәrir.

•

üfiqi inteqrasiya
difersifikasiya
bazarın inkişaf etdirilmәsi
bazara nüfuz etmә
mәhsulun inkişaf etdirilmәsi

396 Starbucks vә Lego şirkәtlәrinin öz mәhsullarını Mәrkәzi Asia bazarlarına çıxarması onların ....................
istifadә etdiklәrini göstәrir.

•

üfiqi inteqrasiya
bazarın inkişaf etdirilmәsi
difersifikasiya
bazara nüfuz etmә
mәhsulun inkişaf etdirilmәsi

397 Xidmәtin xüsusiyyәtlәrinә aid deyil:

•

Toplanılmasının mümkün olmaması
İstehsal vә istehlakının xәrqli zamanlarda olması
Toxunmanın mümkün olmaması
Xidmәti göstәrәndәn ayrılmaz olması
Xidmәt sәviyyәsinin dәyişkәn olması

398 Xidmәtin xüsusiyyәtlәrinә aid deyil:

•

Toplanılmasının mümkün olmaması
Xidmәt göstәrәndәn ayrıla bilmәsi
Toxunmanın mümkün olmaması
İstehsal olunduğu an istehlak olunması
Xidmәt sәviyyәsinin dәyişkәn olması

399 Xidmәtin xüsusiyyәtlәrinә aid deyil:

•

Toplanılmasının mümkün olmaması
Toxunula bilәn olması
Xidmәti göstәrәndәn ayrılmaz olması
İstehsal olunduğu an istehlak olunması
Xidmәt sәviyyәsinin dәyişkәn olması

400 Xidmәtin xüsusiyyәtlәrinә aid deyil:

•

Xidmәt sәviyyәsinin dәyişkәn olması
Toxunmanın mümkün olmaması
İstehsal olunduğu an istehlak olunması
Xidmәti göstәrәndәn ayrılmaz olması
Toplanıla bilmәsi

401 Mәhsulun sәviyyәlәrinә aiddir:
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•

Real mәhsul, potensial mәhsul vә gözlәnilәn mәhsul
Mәzmunca mәhsul, real mәhsul vә genişlәndirilmiş mәhsul
Gözlәnilәn mәhsul, potensialmәhsul vә azaldılmış mәhsul
Real mәhsul, potensial mәhsul vә әsas mәhsul
Mәzmunca mәhsul, real mәhsul vә göndәrilәn mәhsul

402 Samsung şirkәti istehsal etdiyi televiozor vә soyuducular üzrә üç illik zәmanәt, tәmir vә çatdırılama
xidmәtlәri dә tәklif edir. Bu nümunә mәhsulun hansı sәviyyәsinә aiddir.

•

situasiyadan asılı olaraq fәrqli ola bilәr
genişlәndirilmiş mәhsula
real mәhsula
mәzmunca mәhsula
müәssisәnin mәqsәdindәn asılı olaraq fәrqli ola bilәr

403 Samsung, Apple, Arçelik şirkәtәri oz mәhsullarını ölkә әrazisindә satışının tәşkilindә bazarın әhatә
olunmasının bu formasından istifadә edirlәr:

•

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

404 BENTLY, Ferrary vә Lamborghini şirkәtlәri istehsal etdiklәri maşınları Bakıda yalnız bir vasitәçiyә
hәvalә etdiyi satış forması bazarın әhatә olunmsının bu formasına aiddir:

•

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

405 Xüsusi tәlәbat mәhsullarının satışının tәşkilindә bazarın әhatә olunmasının bu formasından istifadә
etmәk daha mәqsәdәuyğundur:

•

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

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

•

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

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

•

birbaşa satışdan
selektiv (seçmә) satışdan
fәrdi satışdan
intensiv satışdan
eksklyuziv satışdan
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408 Gündәlik tәlәbat mәhsullarının satışının tәşkilindә bazarın әhatә olunmasının bu formasından istifadә
etmәk daha mәqsәdәuyğundur:

•

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

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

•

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

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

•

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

411 Mәhsulun ideyası, onun hansı mәqsәdlәrә xidmәt edәcәyi vә ya hansı problemlәri hәll etmәk üçün
nәzәrdә tutulduğu mәhsulun hansı hansı sәviyyәinә aiddir?

•

situasiyadan asılı olaraq fәrqli ola bilәr
mәzmunca mәhsula
genişlәndirilmiş mәhsula
real mәhsula
müәssisәnin mәqsәdindәn asılı olaraq fәrqli ola bilәr

412 Mәhsulla bәrabәr servisin xidmәtinin tәqdimi mәhsulun hansı hansı sәviyyәinә aiddir?

•

situasiyadan asılı olaraq fәrqli ola bilәr
genişlәndirilmiş mәhsula
real mәhsula
mәzmunca mәhsula
müәssisәnin mәqsәdindәn asılı olaraq fәrqli ola bilәr

413 Mәhsulun quraşdırılması mәhsulun hansı hansı sәviyyәinә aiddir?

•

genişlәndirilmiş mәhsula
mәzmunca mәhsula
situasiyadan asılı olaraq fәrqli ola bilәr
müәssisәnin mәqsәdindәn asılı olaraq fәrqli ola bilәr
real mәhsula

414 Mәhsulun zәmanәt müddәti mәhsulun hansı hansı sәviyyәinә aiddir?

•

situasiyadan asılı olaraq fәrqli ola bilәr
genişlәndirilmiş mәhsula
real mәhsula
mәzmunca mәhsula
müәssisәnin mәqsәdindәn asılı olaraq fәrqli ola bilәr
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415 Satışdansonrakı xidmәt tәminatı mәhsulun hansı sәviyyәinә aiddir?

•

situasiyadan asılı olaraq fәrqli ola bilәr
genişlәndirilmiş mәhsula
real mәhsula
mәzmunca mәhsula
müәssisәnin mәqsәdindәn asılı olaraq fәrqli ola bilәr

416 Әgәr müәssisә hazırda satdığı mәhsuldan vә bazardan fәrqli mәhsulla vә tamamilә yeni bazara daxil
olmağa qәrar verirsә bu hansı strategiyadır?

•

üfiqi inteqrasiya
difersifikasiya
bazarın inkişaf etdirilmәsi
bazara nüfuz etmә
mәhsulun inkişaf etdirilmәsi

417 Ancaq biznes sektoruna fәrdi kompyuter satan müәssisә onu son istehlakçılara da satmaq qәrarı verir, bu
strategiya hansıdır?

•

üfiqi inteqrasiya
bazarın inkişaf etdirilmәsi
difersifikasiya
bazara nüfuz etmә
mәhsulun inkişaf etdirilmәsi

418 Bu amil rәqabәt qabiliyyәtliliyini müәyyәn edәn marketinqin amilinә aid deyildir:

•

kommunikasiya sisteminin mövcudluğu
mәhsulların istehsal texnologiyası
mәhsul markasının patent mühafizәsi
mәhsulların differensiallaşdırılması imkanları
satış şәbәkәsinә daxilolma imkanları

419 Keyfiyyәtin yüksәldilmәsi әsasında mәhsulun modifikasiyası bu halda mәqsәdәuyğundur:

•

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

420 Müәssisә mәhsul kateqoriyasından müәyyәn mәhsul çeşidi qruplarının çıxarılması vә bunun sayәsindә
mәhsul çeşidinin genişliyinin azaldılmasına dair qәrar qәbul edir. Bu:

•

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

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

•

mәhsul çeşidinin sabitlәşdirilmәsi strategiyasıdır
mәhsul çeşidinin ixtisar edilmәsi strategiyasıdır
mövcud mәhsul marakasının saxlanması strategiyasıdır
mәhsul çeşidinin artırılması strategiyasıdır
mәhsul çeşidinin mәhdudlaşdırılması strategiyasıdır
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422 Müәssisә mәhsul çeşidinә daxil etdiyi yeni mәhsuluna artıq bazar uğuru qazanmış mәhsulunun marka
adını verir. Bu:

•

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

423 Müәssisә mәhsul çeşidini ona yeni mәhsul qruplarının, yeni mәhsul modellәrinin, tiplәrinin vә s. әlavә
edilmәsi hesabına artırır. Bu:

•

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

424 İstehlakçılar Harley Devidson's HD1 fәrdilәşmә proqramından istifadә etmәklә öz zövqlәrinә uyğun
Harley Devidson modeli yarada vә sifariş edә bilәr. Bu zaman şirkәt hansı hәdәflәmә strategiyalarndan
istifadә edir?

•

Fәrdi (Individual) marketinq strategiyası
Fәrqlәndirilmәmiş marketinq strategiyası
Bazar sığınacağı strategiyası
Fәrqlәndirilmiş marketinq strategiyası
Kütlәvi marktinq strategiyası

425 Marka adının genişlәndirilmәsinә nümunәni seçin:

•

Turkish airlines şirkәtinin yeni uçuş istiqamәti tәklif etmәsi.
Starbucks şirkәtinin yeni çay evlәrinә vә qablaşdırılmış kofelәrә Sratbucks adını vermәsi.
Unilever şirkәtinin yeni Solero dondurma brendini istehsal etmәsi
Nestle şirkәtinin yeni Milo brend adında içkinin istehsalı.
Unilever şirkәtinin BlueBand markasının istehsalını dayandırması

426 Marka kapitalı:

•

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

427 Multibrand strtategiyasına nümunәni seçin:

•

Turkish airlines şirkәtinin yeni uçuş istiqamәti tәklif etmәsi.
PepsiCo şirkәtinin sәkkiz adda sәrinlәşdirici işki brendi istehsal etmәsi.
Apple şirkәtinin mәişәt әşyaları istehsalına başlaması
Starbucks yeni çay evlәrinә vә qablaşdırılmış kofelәrә Sratbucks adını vermәsi.
Apple şirkәtinin iPhone çeşidinә yeni model telefon daxil etmәsi.

428 Marka adının genişlәndirilmәsi strategiyası nәyi daxil edir?
Mәhsul çeşidinә eyni marka adında yeni mәhsulun daxil edilmәsi.
Yeni mәhsul kateqoriyasına yeni marka adının verilmәsi
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•

Mövcud mәhsul çesidinә daxil olan marka adının dәyişdirilmәsi
Yeni mәhsul kateqoriyasına eyni marka adının verilmәsi
Müxtәlif mәhsul çeşidәrinә müxtlif marka adlarının verilmәsi.

429 Ümumi ticarәt markası strategiyası:

•

Şirkәt brendlәşmiş ev brand arxitekturasından istifadә etmәsi.
Müәssisәnin (firmanın) adı ilә mәhsulun adının әlaqәlәndirilmәsinә әsaslanan ticarәt markası strategiyası.
Müәssisәnin istehsal etdiyi hәr bir mәhsula müxtәlif fәrdi ticarәt markası adının verilmәsi
Müxtәlif mәhsul çeşidlәrinә müxtәlif ticarәt markalarının verilmәsi strategiyası.
İstehsal etdiyi bütün mәhsullara (mәhsul nomenklaturasına) ümumi, eyni ticarәt markası adının verilmәsi.

430 Fәrdi ticarәt markası strategiyası:

•

Şirkәt brandlәşmiş ev brend arxitekturasından istifadә etmәsi.
İstehsal etdiyi bütün mәhsullara (mәhsul nomenklaturasına) ümumi, eyni ticarәt markası adının verilmәsi.
Müxtәlif mәhsul çeşidlәrinә müxtәlif ticarәt markalarının verilmәsi strategiyası.
Müәssisәnin istehsal etdiyi hәr bir mәhsula müxtәlif fәrdi ticarәt markası adının verilmәsi
Müәssisәnin (firmanın) adı ilә mәhsulun adının әlaqәlәndirilmәsinә әsaslanan ticarәt markası strategiyası.

431 Hansı şirkәt Brandlәşmiş ev brand arxitekturasından istifadә etmir?

•

Mitsubishi
İntel
BMW
Procter&Gamble
FedEx

432 Hansı şirkәt Brandlәşmiş ev brand arxitekturasından istifadә etmir?

•

FedEx
Apple
Canon
General Motors
Mitsubishi

433 Hansı şirkәt brandlәr evi brand arxitekturasından istifadә etmir?

•

Apple
Marriott
Azersun
Nestle
General Motors

434 Hansı şirkәt brandlәr evi brand arxitekturasından istifadә etmir?

•

General Motors
Procter&Gamble
Unilever
Canon
Azersun

435 Ticarәt markasına qoyulan tәlәblәrә aid deyil:

•

istehlakçının üstünlük verdiyi, öz fәaliyyәtindә nәzәrә aldığı dәyәrlәr sistemini әks etdirmәli.
fәrdiliyә malik olmalı, istifadәçinin fәrdi xüsusiyyәtlәrini vә statusunu әks etdirmәli.
mәhsulun üstünlüklәrini göstәrәn, istehlakçıda müsbәt assosiasiya doğuran xüsusiyyәtlәrә malik olması.
istehlakçıya funksional vә emosional fayda tәklif etmәsi.
şirkәtin davranışı ilә ticarәt markasının istehlakçıya verdiyi vәdin uzlaşmaması.
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436 Marka adının malik olmalı olduğu xüsusiyyәtlәrә aiddir:

•

Çәtin tanınan olması.
Digәr şirkәtin istifadә etdiyi marka adını daşıması
Çәtin tәlәffüz olunması
Genişlәndirә imkanının olması
Beynәlxalq miqyasa istifadәsinin problemli olması

437 Marka adının malik olmalı olduğu xüsusiyyәtlәrә adi deyil:

•

Genişlәndirә imkanı olması
Fәrqli, yaddaqalan olması
Asan tәlәffüz olunması
Digәr şirkәtin istifadә etdiyi marka adını daşıması
Tәrcümәdә sıxıntı rayatmaması

438 Vasitәçilәrin ticarәt markası dedikdә nә nәzәrdә tutulur?

•

Gәlirin artırılması vә xәrclәrә qәnaәt edilmәsi mәqsәdi iki şirkәtin birgә rekalm fәaliyyәti.
Istehsalçı şirkәt tәrәfindәn hazırlana mәhsullar vә onlara verilәn marka adı.
İstehsalçı vә vasitәçilәrin birgә әmәkdaşlığı әsasında yaradılan markalar.
Hansı istehsalçı müәsisә tәrәfindәn istehsal olunmasından asılı olmayaraq hüquqları vasitәçilrә mәxsus olan
markalar.
İki şirkәt tәrәfindәn birgә әmәkdaşlıq sayәsindә hazırlanan vә üzәrindә hәr iki şirkәtin attributlarını daşıyan
markalar.

439 Istehsalçının ticarәt markası dedikdә nә nәzәrdә tutulur?

•

Istehsalçı şirkәt tәrәfindәn hazırlana mәhsullar vә onlara verilәn marka adı.
Hansı istehsalçı müәsisә tәrәfindәn istehsal olunmasından asılı olmayaraq hüquqları vasitәçilrә mәxsus olan
markalar.
Gәlirin artırılması vә xәrclәrә qәnaәt edilmәsi mәqsәdi iki şirkәtin birgә rekalm fәaliyyәti.
İki şirkәt tәrәfindәn birgә әmәkdaşlıq sayәsindә hazırlanan vә üzәrindә hәr iki şirkәtin attributlarını daşıyan
markalar.
İstehsalçı vә vasitәçilәrin birgә әmәkdaşlığı әsasında yaradılan markalar.

440 Әmtәә nişanı nәyә deyilir?

•

Şirkәtin istehsal etdiyin markaların arxitekturası.
İstehlakçıların şirkәt vә onun mәhsulları haqqında düşüncә vә tәәssüratları.
Ticarәt markası satıcının vә ya satıcılar qrupunun mәhsul vә xidmәtlәrinin identifikasiyası vә onların rәqiblәrin
mәhsul vә xidmәtlәrindәn fәrqlәndirilmәsi üçün nәzәrdә tutulan ad, termin, simvol, şәkil vә ya onların
kombinasiyasıdır.
Ticarәt markasının adının vә (vә ya) embleminin, simvollarının digәr müәssisәlәr tәrәfindәn istifadә edilmәsinin,
tәqlid edilmәsinin qarşısını almaq mәqsәdi ilә onların hüquqi müdafiәsi.
Şirkәtin korporativ stili vә bu stilin şirkәtin imicinә tәsiri.

441 Ticarәt (mәhsul) markası nәyә deyilir?

•

Ticarәt markasının adının vә (vә ya) embleminin, simvollarının digәr müәssisәlәr tәrәfindәn istifadә edilmәsinin,
tәqlid edilmәsinin qarşısını almaq mәqsәdi ilә onların hüquqi müdafiәsi.
İstehlakçıların şirkәt vә onun mәhsulları haqqında düşüncә vә tәәssüratları.
Şirkәtin istehsal etdiyin markaların arxitekturası.
Şirkәtin korporativ stili vә bu stilin şirkәtin imicinә tәsiri.
Ticarәt markası satıcının vә ya satıcılar qrupunun mәhsul vә xidmәtlәrinin identifikasiyası vә onların rәqiblәrin
mәhsul vә xidmәtlәrindәn fәrqlәndirilmәsi üçün nәzәrdә tutulan ad, termin, simvol, şәkil vә ya onların
kombinasiyasıdır.

442 İstehsalçının mәhsulun qiymәtini 4% aşağı salma qәrarı satışın hәcmini 4% artırdı. Demәli mәhsula olan
tәlәb:
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•

doğru cavab yoxdur
elastikliyi birә bәrabәrdir
elastikdir
qeyrielastikdir
mütlәq elastikdir

443 İstehsalçının mәhsulun qiymәtini 4% aşağı salma qәrarı satışın hәcmini 6% artırdı. Demәli mәhsula olan
tәlәb:

•

doğru cavab yoxdur
elastikdir
elastikliyi birә bәrabәrdir
qeyrielastikdir
mütlәq elastikdir

444 İstehsalçının mәhsulun qiymәtini 6% aşağı salma qәrarı satışın hәcmini 4% artırdı. Demәli mәhsula olan
tәlәb:

•

doğru cavab yoxdur
qeyrielastikdir
elastikliyi birә bәrabәrdir
elastikdir
mütlәq elastikdir

445 Müәssisә bazara yeni mәhsul çıxartmağı planlaşdırıır. Sabit xәrclәrin 10 mln AZN, dәyişәn xәrclәrin isә
mәhsulun maya dәyәrindә 10 AZN olduğu müәyyәnlәşdirilmişdir. Qiymәt 30AZN olarsa şirkәt çüzi dә olsa
gәlir әldә etmәk üçün nә qәdәr mәhsul satmalıdır?

•

400002.0
500001.0
450001.0
500002.0
400001.0

446 Müәssisә bazara yeni mәhsul çıxartmağı planlaşdırıır. Sabit xәrclәrin 5 mln AZN, dәyişәn xәrclәrin isә
mәhsulun maya dәyәrindә 10 AZN olduğu müәyyәnlәşdirilmişdir. Qiymәt 20AZN olarsa şirkәt çüzi dә olsa
gәlir әldә etmәk üçün nә qәdәr mәhsul satmalıdır?

•

400002.0
500001.0
450001.0
500002.0
400001.0

447 Müәssisә bazara yeni mәhsul çıxartmağı planlaşdırıır. Sabit xәrclәrin 1 mln AZN, dәyişәn xәrclәrin isә
mәhsulun maya dәyәrindә 10 AZN olduğu müәyyәnlәşdirilmişdir. Qiymәt 14AZN olarsa şirkәt çüzi dә olsa
gәlir әldә etmәk üçün nә qәdәr mәhsul satmalıdır?

•

250002.0
260001.0
200001.0
300001.0
250001.0

448 Bir neçә mәhsul brlәşdirilәrәk müştәriyә bir mәhsul kimi tklif olunması vә qiymәtin mәhsul dәstinә ona
daxil olan mәhsulların qiymәtinin cәbri cәmindәn aşağı tәyin edilmәsi strategiyası:

•

Tamamlayıcı mәhsullar üzrә qiymәtqoyma strategiyası
Mәhsul dәsti üzrә qiymәtqoyma strategiyası
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•
Dinamik qiymәtqoyma strategiyası
Seqmentlәşdirilmiş qiymәtqoyma strategiyası
Qaymağın yığılması strategiyası

449 Qiymәt tәnzimlәnmәsi strategiyalarına daxildir:

•

Mәhsul dәsti üzrә qiymәtqoyma strategiyası vә dinamik qiymәtqoyma strategiyası
Seqmentlәşdirilmiş qiymәtqoyma strategiyası vә dinamik qiymәtqoyma strategiyası
Bazara daxilolma (nüfuzetmә) strategiyası vә Qaymağın yığılması strategiyası .
Mәhsul dәsti üzrә qiymәtqoyma strategiyası vә Tamamlayıcı mәhsullar üzrә qiymәtqoyma strategiyası
Qaymağın yığılması strategiyası vә mәhsul dәsti üzrә qiymәtqoyma strategiyası.

450 Mәhsul nomeklaturası üzrә tәtbiq edilәn qiymәtqoyma strtegiyalarına daxildir:

•

Mәhsul dәsti üzrә qiymәtqoyma strategiyası vә dinamik qiymәtqoyma strategiyası
Mәhsul dәsti üzrә qiymәtqoyma strategiyası vә Tamamlayıcı mәhsullar üzrә qiymәtqoyma strategiyası
Qaymağın yığılması strategiyası vә mәhsul dәsti üzrә qiymәtqoyma strategiyası.
Bazara daxilolma (nüfuzetmә) strategiyası vә Qaymağın yığılması strategiyası .
Seqmentlәşdirilmiş qiymәtqoyma strategiyası vә dinamik qiymәtqoyma strategiyası

451 Yeni mәhsullar üzrә qiymәtqoyma strategiyasında daxildir:

•

Mәhsul dәsti üzrә qiymәtqoyma strategiyası vә dinamik qiymәtqoyma strategiyası
Bazara daxilolma (nüfuzetmә) strategiyası vә Qaymağın yığılması strategiyası .
Mәhsul dәsti üzrә qiymәtqoyma strategiyası vә Tamamlayıcı mәhsullar üzrә qiymәtqoyma strategiyası
Qaymağın yığılması strategiyası vә mәhsul dәsti üzrә qiymәtqoyma strategiyası.
Seqmentlәşdirilmiş qiymәtqoyma strategiyası vә dinamik qiymәtqoyma strategiyası

452 Aşağıdakilardan hansı yalnışdır:

•

Qitmәt elastikliyi vahidә bәrabәr olduqda qiymәt nә qәdәr artacaqsa tәlәb o qәdәr azalacaq.
Tamamilә qeyrielastik tәlәb zamanı elastiklik әmsalı 0a bәrabәrdir.
Tәlәbatın elastikliyi yüksәk olduqda qiymәtin sәviyyәsinin azalması (artması) satışın hәcminin böyük hәcmdә
artmasına (azalmasını) sәbәb olur.
Qiymәt elastikliyi qiymәtin sәviyyәsinin azalması (artması) satışın hәcminin böyük hәcmdә artmasını (azalmasını)
xarakterizә edir;
Tәlәbat qeyri elastik olduqda qiymәtin azalması nәticәsindә satışın ümumi hәcmi demәk olar ki, sabit qalır vә ya
çüzi artır;

453 Aşağıdakilardan hansı yalnışdır:

•

Qitmәt elastikliyi vahidә bәrabәr olduqda qiymәt nә qәdәr artacaqsa tәlәb o qәdәr azalacaq.
Tamamilә qeyrielastik tәlәb zamanı elastiklik әmsalı 1ә bәrabәrdir.
Tәlәbatın elastikliyi yüksәk olduqda qiymәtin sәviyyәsinin azalması (artması) satışın hәcminin böyük hәcmdә
artmasına (azalmasını) sәbәb olur.
Qiymәt elastikliyi qiymәtin sәviyyәsinin azalması (artması) satışın hәcminin böyük hәcmdә artmasını (azalmasını)
xarakterizә edir;
Tәlәbat qeyri elastik olduqda qiymәtin azalması nәticәsindә satışın ümumi hәcmi demәk olar ki, sabit qalır vә ya
çüzi artır;

454 Yeni mәhsullar üzrә qiymәtqoyma strategiyasına aid olan vә mәhsula yüksәk qiymәt tәyin edilmәsini
daxil edәn qiymәt strategiyası necә adlanır?

•

Dinamik qiymәtqoyma strategiyası.
Qaymağın yığılması strategiyası .
Seqmentlәşdirilmiş qiymәtqoyma strategiyası.
Bazara daxilolma (nüfuzetmә) strategiyası.
Psixoloji qiymәtqoyma strategiyası.
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455 Yeni mәhsullar üzrә qiymәtqoyma strategiyasına aid olan vә tez bir zamanda bazar payını artırmaq
mәqsәdi ilә mәhsula aşağı qiymәt tәyin edilmәsini daxil edәn qiymәt strategiyası necә adlanır?

•

Dinamik qiymәtqoyma strategiyası.
Bazara daxilolma (nüfuzetmә) strategiyası.
Seqmentlәşdirilmiş qiymәtqoyma strategiyası.
Qaymağın yığılması strategiyası .
Psixoloji qiymәtqoyma strategiyası.

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

•

128.0
126.0
124.0
122.0
120.0

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

•

265.0
225.0
245.0
235.0
255.0

458 Müәssisә bazara yeni mәhsul çıxartmağı planlaşdırıır. Sabit xәrclәrin 1 mln AZN, dәyişәn xәrclәrin isә
mәhsulun maya dәyәrindә 15 AZN olduğu müәyyәnlәşdirilmişdir. Qiymәt 11 AZN olarsa zәrәrsizlik
nöqtәsinә çatmaq üçün nә qәdәr mәhsul satılmalıdır?

•

50000.0
250000.0
150000.0
200000.0
500000.0

459 Müәssisә bazara yeni mәhsul çıxartmağı planlaşdırıır. Sabit xәrclәrin 1 mln AZN olduğu
müәyyәnlәşdirilmişdir. Hesablamalar göstәrmişdir ki, bir mәhsul dәyişkәn cәrclәr 12 AZN olarsa zәrәrsizlik
nöqtәsinә çatmaq üçün 500 000 әdәd mәhsul satılmalıdır. Mәhsulun maya dәyәrindә dәyişәn xәrc neçә AZN
dir?

•

16 AZN
18 AZN
10 AZN
12 AZN
14 AZN

460 Müәssisә bazara yeni mәhsul çıxartmağı planlaşdırıır. Sabit xәrclәrin 1 mln AZN olduğu
müәyyәnlәşdirilmişdir. Hesablamalar göstәrmişdir ki, bir mәhsul dәyişkәn cәrclәr 10AZN olarsa zәrәrsizlik
nöqtәsinә çatmaq üçün 250 000 әdәd mәhsul satılmalıdır. Mәhsulun satış qiymәti necә AZNdir?

•

18 AZN
14 AZN
12 AZN
10 AZN
16 AZN
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461 Müәssisә bazara yeni mәhsul çıxartmağı planlaşdırıır. Sabit xәrclәrin 1.2 mln AZN olduğu
müәyyәnlәşdirilmişdir. Hesablamalar göstәrmişdir ki, bir mәhsul dәyişkәn cәrclәr 12 AZN olarsa zәrәrsizlik
nöqtәsinә çatmaq üçün 600 000 әdәd mәhsul satılmalıdır. Mәhsulun satış qiymәti necә AZNdir?

•

18 AZN
14 AZN
12 AZN
10 AZN
16 AZN

462 Müәssisә bazara yeni mәhsul çıxartmağı planlaşdırıır. Sabit xәrclәrin 10 mln AZN, dәyişәn xәrclәrin isә
mәhsulun maya dәyәrindә 10 AZN olduğu müәyyәnlәşdirilmişdir. Әgәr müәssisәnin istehsal gücü 400 000
әdәddirsә zәrәrsizlik nöqtәsinә satmaq üçün qiymәt nә qәdәr tәyin olunmalıdır?

•

40 AZN
35 AZN
25 AZN
20 AZN
30 AZN

463 Müәssisә bazara yeni mәhsul çıxartmağı planlaşdırıır. Sabit xәrclәrin 10 mln AZN, dәyişәn xәrclәrin isә
mәhsulun maya dәyәrindә 10 AZN olduğu müәyyәnlәşdirilmişdir. Qiymәt 30AZN olarsa zәrәrsizlik
nöqtәsinә çatmaq üçün nә qәdәr mәhsul satılmalıdır?

•

1000000.0
500000.0
200000.0
250000.0
150000.0

464 Müәssisә bazara yeni mәhsul çıxartmağı planlaşdırıır. Sabit xәrclәrin 5 mln AZN, dәyişәn xәrclәrin isә
mәhsulun maya dәyәrindә 10 AZN olduğu müәyyәnlәşdirilmişdir. Qiymәt 20AZN olarsa zәrәrsizlik
nöqtәsinә çatmaq üçün nә qәdәr mәhsul satılmalıdır?

•

5000.0
500000.0
150000.0
100000.0
1000000.0

465 Müәssisә bazara yeni mәhsul çıxartmağı planlaşdırıır. Sabit xәrclәrin 1 mln AZN, dәyişәn xәrclәrin isә
mәhsulun maya dәyәrindә 10 AZN olduğu müәyyәnlәşdirilmişdir. Qiymәt 14AZN olarsa zәrәrsizlik
nöqtәsinә çatmaq üçün nә qәdәr mәhsul satılmalıdır?

•

50000.0
250000.0
150000.0
200000.0
500000.0

466 Müәssisә bazara yeni mәhsul çıxartmağı planlaşdırıır. Sabit xәrclәrin 1 mln AZN olduğu
müәyyәnlәşdirilmişdir. Hesablamalar göstәrmişdir ki, qiymәt 14AZN olarsa zәrәrsizlik nöqtәsinә çatmaq
üçün 250 000 әdәd mәhsul satılmalıdır. Mәhsulun maya dәyәrindә dәyişәn xәrc neçә AZNdir?

•

12 AZN
10 AZN
6 AZN
8 AZN
16 AZN
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467 Müәssisә bazara yeni mәhsul çıxartmağı planlaşdırıır. Sabit xәrclәrin 1 mln AZN olduğu
müәyyәnlәşdirilmişdir. Hesablamalar göstәrmişdir ki, qiymәt 14AZN olarsa zәrәrsizlik nöqtәsinә çatmaq
üçün 500 000 әdәd mәhsul satılmalıdır. Mәhsulun maya dәyәrindә dәyişәn xәrc neçә AZNdir?

•

10 AZN
12 AZN
2 AZN
8 AZN
16 AZN

468 Müәssisә bazara yeni mәhsul çıxartmağı planlaşdırıır. Sabit xәrclәrin 1.2 mln AZN olduğu
müәyyәnlәşdirilmişdir. Hesablamalar göstәrmişdir ki, qiymәt 14AZN olarsa zәrәrsizlik nöqtәsinә çatmaq
üçün 600 000 әdәd mәhsul satılmalıdır. Mәhsulun maya dәyәrindә dәyişәn xәrc neçә AZNdir?

•

10 AZN
12 AZN
2 AZN
8 AZN
16 AZN

469 Müәssisә bazara yeni mәhsul çıxartmağı planlaşdırıır. Sabit xәrclәrin 2.4 mln AZN olduğu
müәyyәnlәşdirilmişdir. Hesablamalar göstәrmişdir ki, qiymәt 20AZN olarsa zәrәrsizlik nöqtәsinә çatmaq
üçün 400 000 әdәd mәhsul satılmalıdır. Mәhsulun maya dәyәrindә dәyişәn xәrc neçә AZNdir?

•

10 AZN
14 AZN
8 AZN
2 AZN
16 AZN

470 "Miqyas effekti" nәyә deyilir?

•

yeni texnologiyalardan istifadә nәticәindә xәrclәrin azalması
istehsalın hәcminin artması nәticәsindә mәhsul vahidinә düşәn sabit xәrclәrin hәcminin azalması
yeni satış kanallarına çıxış nәticәsindә xәrclәrin azalması
tәkrarlanan tapşırıqların çoxdәfәli yerinә yetirilmәsi zamanı xәrclәrin azalması
daha çox mәhsul istehsal etdikcә dәyişkәn xәrclәrin artması

471 ”Tәcrübә әyrisi”effekti nәyә deyili?

•

yeni texnologiyalardan istifadә nәticәindә xәrclәrin azalması
tәkrarlanan tapşırıqların çoxdәfәli yerinә yetirilmәsi zamanı xәrclәrin azalması
yeni satış kanallarına çıxış nәticәsindә xәrclәrin azalması
istehsalın hәcminin artması nәticәsindә mәhsul vahidinә düşәn sabit xәrclәrin hәcminin azalması
daha çox mәhsul istehsal etdikcә dәyişkәn xәrclәrin artması

472 Tam xәrclәrә әsaslanan qiymәtqoyma metodunda daxildir:

•

qiymәtlәrin cari sәviyyәsinә görә qiymәtqoyma
mәhsulun maya dәyәrinin üzәrinә satış qiymәtinә nisbәtәn müәyyәn edilәn ticarәt әlavәsinin (vә ya ticarәt
güzәştinin) әlavә edilmәsi
birbaşa xәrclәrin üzәrinә mәhsulun maya dәyәrinә görә müәyyәn edilmiş ticarәt әlavәsinin gәlinmәsi
birbaşa xәrclәrә görә qiymәtqoyma
xәrclәrin rentabelliyi normasına görә qiymәtqoyma

473 Birbaşa xәrclәrә әsaslanan qiymәtqoyma metodunda daxildir:

•

qiymәtlәrin cari sәviyyәsinә görә qiymәtqoyma
birbaşa xәrclәrin üzәrinә mәhsulun maya dәyәrinә görә müәyyәn edilmiş ticarәt әlavәsinin gәlinmәsi
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mәhsulun tam maya dәyәri üstәgәl mәnfәәtin mәblәği
lideri tәqibetmә metodunda
xәrclәrin rentabelliyi normasına görә qiymәtqoyma

474 Rәqabәtә әsaslanan qiymәtqoyma metoduna daxildir:

•

xәrclәrin rentabelliyi normasına görә qiymәtqoyma
lideri tәqibetmә metodunda
birbaşa xәrclәrә görә qiymәtqoyma
mәhsulun tam maya dәyәri üstәgәl mәnfәәtin mәblәği
birbaşa xәrclәrin üzәrinә mәhsulun maya dәyәrinә görә müәyyәn edilmiş ticarәt әlavәsinin gәlinmәsi

475 Rәqabәtә әsaslanan qiymәtqoyma metoduna daxildir:

•

xәrclәrin rentabelliyi normasına görә qiymәtqoyma
qiymәtlәrin cari sәviyyәsinә görә qiymәtqoyma
birbaşa xәrclәrә görә qiymәtqoyma
mәhsulun tam maya dәyәri üstәgәl mәnfәәtin mәblәği
birbaşa xәrclәrin üzәrinә mәhsulun maya dәyәrinә görә müәyyәn edilmiş ticarәt әlavәsinin gәlinmәsi

476 Tam xәrclәrә әsaslanan qiymәtqoyma metodunda daxildir:

•

mәhsulun tam maya dәyәri üstәgәl mәnfәәtin mәblәği
birbaşa xәrclәrә görә qiymәtqoyma
qiymәtlәrin cari sәviyyәsinә görә qiymәtqoyma
xәrclәrin rentabelliyi normasına görә qiymәtqoyma
birbaşa xәrclәrin üzәrinә mәhsulun maya dәyәrinә görә müәyyәn edilmiş ticarәt әlavәsinin gәlinmәsi

477 Әgәr tәlәbin qitmәt elastikliyi vahidә bәrabәrdisә:

•

qiymәtin azalmasında satışın hәcmi dәyişmәyәcәk
qiymәtin әhәmiyyәtli dәyişmәsindә satışın hәcmi әhәmiyyәtli artmayacaq
qiymәtin az dәyişmәsindә satışın hәcmi әhәmiyyәtli artacaq
qiymәt nә qәdәr artacaqsa tәlәb o qәdәr azalacaq
satışın hәcmi hәr zaman sabit qalacaq

478 Bu qiymәtqoyma metodu tәlәbә әsaslanan qymәtqoyma metodlarına aiddr:

•

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

479 Qiymәtqoymanın lideri tәqibetmә metodunda sahәdә lider olan müәssisә mәhsulun qiymәtini dәyişdiyi
halda eyni növ mәhsul istehsal edәn rәqib firmalar mәhsullarının qiymәtini:

•

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

480 Bu qiymәtqoyma metodu rәqabәtә әsaslanan qymәtqoyma metodlarına aiddr:

•

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

481 Bu qiymәtqoyma metodu rәqabәtә әsaslanan qymәtqoyma metodlarına aiddr:

•

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

482 Bu qiymәtqoyma metodu «xәrclәrә әsaslanan qiymәtqoyma» metodudur:

•

mәhsulun keyfiyyәtinә görә qiymәtqoyma metodu
tam xәrclәrә görә qiymәtqoyma metodu;
qiymәtlәrin cari sәviyyәsinә görә qiymәtqoyma metodu
son hәdd qiymәtqoyma metodu;
marketinq strategiyasına әsaslanan qiymәtqoyma metodu;

483 Zәrәrzizlik nöqtәsinә uyğun gәlәn qiymәt:

•

mәhsul satışından әldә edilәn gәlirlәrin hәcminin optimal olmasını tәmin edir
son hәdd gәlirlәrinin hәcminin son hәdd xәrclәrinin hәcminә bәrabәr olmasını tәmin edir
son hәdd gәlirlәrinin hәcminin son hәdd xәrclәrinin hәcmindәn az olmasını tәmin edir
son hәdd gәlirlәrinin hәcminin son hәdd xәrclәrinin hәcmindәn çox olmasını tımin edir
mәhsulun istehsalı vә satışına çәkilәn xәrclәrin hәcminin optimal olmasını tәmin edir

484 Bir mәhsul üzrә tam xәrclәr 16 AZN tәşkil edir. Şirkәt satış qiymәtinin 20% miqdarında gәlir әldә
etmәyi planlaşdırdığını nәzәrә alaraq, bir mәhsu üzrә satış qiymәtini tәyin edin.

•

22.0
20.0
19.0
18.0
21.0

485 Dәyişkәn xәrclәr 10 AZN vә sabit xrclәr 300000 tәşkil edir. Gözlәnilәn satış sayı 50,000 olduğu halda,
şirkәt satış qiymәtinin 20% miqdarında gәlir әldә etmәyi planlaşdırdığını nәzәrә alaraq, satış qiymәtini tәyin
edin.

•

22.0
20.0
19.0
18.0
21.0

486 Dәyişkәn xәrclәr 10 AZN vә sabit xrclәr 300000 tәşkil edir. Gözlәnilәn satış sayı 50,000 olduğu halda,
bir mәhsul üzrә tam xәrcin mәblәğini hesablayın.

•

18.0
16.0
15.0
14.0
17.0

487 Dәyişkәn xәrclәrin 8AZN vә sabit xәrclәrin 50,000AZN olduğunu vә şirkәtin istehsal etdii mәhsulları
10AZNә satmağı planlaşdrıdığını nәzәrә alaraq zәrәrsizlik nöqtәsini hesablayın.

•

25.0
25000.0
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2500.0
250000.0
250.0

488 Bir mәhsul üzrә tam xәrclәr12 AZN tәşkil edir. Şirkәt satış qiymәtinin 30% miqdarında gәlir әldә etmәyi
planlaşdırdığını nәzәrә alaraq, bir mәhsu üzrә satış qiymәtini tәyin edin.

•

19.0
17.0
16.0
15.0
18.0

489 Dәyişkәn xәrclәr 8AZN, sabit xәrclәr: 50,000AZN. Gözlәnilәn satış sayı 10000 әdәd tәşkil edir. Şirkәt
satış qiymәtinin 30% miqdarında gәlir әldә etmәyi planlaşdırdığını nәzәrә alaraq, satış qiymәtini tәyin edin.

•

19.0
17.0
16.0
15.0
18.0

490 Dәyişkәn xәrclәr 8AZN, sabit xәrclәr: 50,000AZN. Gözlәnilәn satış sayı 10000 әdәd tәşkil edir. Bir
mәhsul üzrә tam xәrcin mәblәğini hesablayın.

•

14.0
12.0
11.0
10.0
13.0

491 Fәrz edәk ki, mәhsul istehsalını 200 min әdәdә çatdırılması nәticәsindә, mәhsulun istehsalına çәkilәn
ümumi xәrclәrin hәcmi 600 min man.tәşkil etdi vә hәdәf mәnfәәti isә 120 min man. Olması nәzәrdә tutulub.
Bu şәrtlәr daxilindә mәhsulun qiymәti:

•

4.5
3.5
3.0
2.5
4.0

492 A mәhsulunun istehsalına çәkilәn birbaşa vә qaimә xәrclәrinin ümumi mәblәği 400 min manata, o
cümlәdәn birbaşa xәrclәrin hәcmi 250 min man., sabit xәrclәrin hәcmi 150 min man. tәşkil edir. İstehsalçı
müәssisә il әrzindә 100 min әdәd A mәhsulu istehsal etmәyi vә onun satışından xәrclәrin 20% hәcmindә,
yәni 80 min manat mәnfәәt әldә etmәyi planlaşdırır. Bu halda mәhsulun qiymәti:

•

5.0
4.8
4.7
4.5
4.9

493 Mәhsulun maya dәyәri 150 manat, o cümlәdәn birbaşa xәrclәr 130 manat, qaimә (sabit) xәrclәri 20
manat tәşkil edir. İstehsalçı müәssisә satış qiymәtinin 30%i hәcmindә mәnfәәt әldә edilmәsini nәzәrdә tutur.
Bu halda mәhsulun qiymәti:

•

216.0
214.0
213.0
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212.0
215.0

494 Mәhsulun istehsalına vә marketinqinә çәkilәn xәrclәr 120 manat, o cümlәdәn birbaşa xәrclәr 100 manat,
qaimә (sabit) xәrclәri 20 manat tәşkil edir. İstehsalçı müәssisә birbaşa xәrclәrin 25%i hәcmindә mәnfәәt
әldә edilmәsini nәzәrdә tutur. Bu şәrtlәr daxilindә mәhsulun satış qiymәtini tәyin edin.

•

105.0
125.0
135.0
115.0
143.0

495 Pәrakәndә tacir istehsalçıdan vә ya topdan satış müәssisәsindәn 120 manata aldığı mәhsulun satışından
satış qiymәtinin 50% hәcmindә mәnfәәt әldә etmәyi planlaşdırır. Pәrakәndә ticarәt müәssisәsinin satış
qiymәtini tәyin edin.

•

250.0
240.0
220.0
210.0
230.0

496 Mәhsulun tam maya dәyәri 97,50 manatdır. İstehsalçı müәssisә mәhsulu pәrakәndә ticarәt müәssisәsinә
satmağı vә mәhsulun satış qiymәtinin 25%i hәcmindә mәnfәәt әldә etmәyi nәzәrdә tutur. İstehsalçı
müәssisәnin mәhsulunun satış qiymәtini tәyin edin.

•

120.0
130.0
140.0
110.0
150.0

497 Pәrakәndә ticarәt müәssisәsi 120 AZNә. aldığı, yәni alış qiymәti 120 AZN olan mәhsulun satışından
40% mәnfәәt әldә etmәyi planlaşdırır. Bu halda pәrakәndә ticarәt müәssisәsi hәmin mәhsulu hansı qiymәtә
satacağını tәyin edin.

•

167.0
168.0
169.0
186.0
196.0

498 İstehsalçı müәssisәnin mәhsulunun tam maya dәyәri 100 AZN tәşkil edir. İstehsalçı müәssisә mәhsulun
maya dәyәrinә nisbәtәn 20% mәnfәәt әldә etmәyi nәzәrdә tutur. Bu halda istehsalçı müәssisәnin satış
qiymәtini tәyin edin.

•

150.0
120.0
130.0
210.0
140.0

499 Tәlәbin qiymәtә görә elasyikliyinә tәsir edәn amillәrә daxil deyil:

•

Vaxt amili
Bölüşdürmә kanallarının saviyyәlәri
Әhalinin gәlirlik sәviyyәsi
Rәqib vә әvәzedici mәhsuların mövcudluğu vә çoxluğu
74/105

22.12.2016

İstehlakçıların psixologiyası

500 Tәlәbin qiymәtә görә elasyikliyinә tәsir edәn amillәrә daxil deyil:

•

İstehlakçıların psixologiyası
Әhalinin gәlirlik sәviyyәsi
Rәqib vә әvәzedici mәhsuların mövcudluğu vә çoxluğu
İstehlakçıların tipologiyası
Şirkәtin gәlirlәrinin yüksәk olması

501 Müәssisә bazara yeni mәhsul çıxartmağı planlaşdırıır. Sabit xәrclәrin 500000 AZN, dәyişәn xәrclәrin isә
mәhsulun maya dәyәrindә 40AZN olduğu müәyyәnlәşdirilmişdir. Zәrәrsizlik nöqtәsinin 50000 olduğunu
nzәrә alaraq, mәhsulun satış qiymәtini tәyin edin.

•

45.0
50.0
60.0
55.0
65.0

502 Müәssisә bazara yeni mәhsul çıxartmağı planlaşdırıır. Sabit xәrclәrin 500000 AZN, dәyişәn xәrclәrin isә
mәhsulun maya dәyәrindә 40AZN olduğu müәyyәnlәşdirilmişdir. Әgәr şirkәt mәhsula 50 AZN qiymәt tәyin
etsә şirkәt üçün zәrәrsizlik nöqtәsini tәyin edin.

•

25000.0
50000.0
5000.0
500000.0
500.0

503 Müәssisә bazara yeni mәhsul çıxartmağı planlaşdırıır. Sabit xәrclәrin 1+E69 mln AZN, dәyişәn xәrclәrin
isә mәhsulun maya dәyәrindә 5 AZN olduğu müәyyәnlәşdirilmişdir. Zәrәrsizlik nöqtәsinin 20000 olduğunu
nzәrә alaraq, mәhsulun satış qiymәtini tәyin edin.

•

13.0
10.0
11.0
9.0
12.0

504 Müәssisә bazara yeni mәhsul çıxartmağı planlaşdırıır. Sabit xәrclәrin 1 mln AZN, dәyişәn xәrclәrin isә
mәhsulun maya dәyәrindә 5 AZN olduğu müәyyәnlәşdirilmişdir. Әgәr şirkәt mәhsula 10 AZN qiymәt tәyin
etsә şir+E68kәt üçün zәrәrsizlik nöqtәsini tәyin edin.

•

15000.0
20000.0
200.0
2000.0
40000.0

505 Mәhsulunun qiymәti 12 manat olduqda onun satışının hәcmi 20 әdәd tәşkil etmişdir. Müәssisә
mәhsuluna 10 manat qiymәt tәyin etdikdәn sonra isә 25 әdәd mәhsul satmışdır. Belә olan halda mәhsula tәlә
bin qiymәtә görә elastiklik әmsalı neçәyә bәrabәr olacaqdır?

•

3.0
1.5
2.0
1.0
2.5
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506 Müәssisә bazara yeni mәhsul çıxartmağı planlaşdırıır. Sabit xәrclәrin 5 mln AZN, dәyişәn xәrclәrin isә
mәhsulun maya dәyәrindә 10 AZN olduğu müәyyәnlәşdirilmişdir Әgәr şirkәt mәhsula 20 AZN qiymәt tәyin
etsә şirkәt cüzi dә olsa gәlir әldә etmәk üçün әn azı neçә әdәd mәhsul satmalıdır

•

100003.0
500001.0
500002.0
500000.0
500004.0

507 Müәssisә bazara yeni mәhsul çıxartmağı planlaşdırıır. Sabit xәrclәrin 8 mln AZN, dәyişәn xәrclәrin isә
mәhsulun maya dәyәrindә 10 AZN olduğu müәyyәnlәşdirilmişdir. Әgәr şirkәt mәhsula 18 AZN qiymәt tәyin
etsә şirkәt cüzi dә olsa gәlir әldә etmәk üçün әn azı neçә әdәd mәhsul satmalıdır,,

•

1000004.0
1000001.0
1000002.0
1000000.0
1000003.0

508 Müәssisә bazara yeni mәhsul çıxartmağı planlaşdırıır. Sabit xәrclәrin 5 mln AZN, dәyişәn xәrclәrin isә
mәhsulun maya dәyәrindә 10 AZN olduğu müәyyәnlәşdirilmişdir. Әgәr müәssisәnin istehsal gücü 500 000
әdәddirsә müәssisә mәnfәәt әldә etmәyә başlamaq üçün minimum nә qәdәr qiymәt tәyin olunmalıdır?

•

20 dәn yuxarı
18 dәn yuxarı
30 dan yuxarı
14 dәn yuxarı
35 dәn yuxarı

509 Müәssisә bazara yeni mәhsul çıxartmağı planlaşdırıır. Sabit xәrclәrin 8 mln AZN, dәyişәn xәrclәrin isә
mәhsulun maya dәyәrindә 10 AZN olduğu müәyyәnlәşdirilmişdir. Әgәr müәssisәnin istehsal gücü 1 000 000
әdәddirsә müәssisә mәnfәәt әldә etmәyә başlamaq üçün minimum nә qәdәr qiymәt tәyin olunmalıdır?

•

42 dәn yuxarı
18 dәn yuxarı
30 dan yuxarı
27 dәn yuxarı
35 dәn yuxarı

510 Müәssisә bazara yeni mәhsul çıxartmağı planlaşdırıır. Sabit xәrclәrin 8 mln AZN, dәyişәn xәrclәrin isә
mәhsulun maya dәyәrindә 10 AZN olduğu müәyyәnlәşdirilmişdir. Şirkәt mәhsulunu 18ә satmağı düşünüe.
Zәrәrsizlik nöqtәsini tәyin edin.

•

10.0
1000000.0
10000.0
100000.0
1000.0

511 Müәssisә bazara yeni mәhsul çıxartmağı planlaşdırıır. Sabit xәrclәrin 8 mln AZN, dәyişәn xәrclәrin isә
mәhsulun maya dәyәrindә 10 AZN olduğu müәyyәnlәşdirilmişdir. Әgәr müәssisәnin istehsal gücü 1 000 000
әdәddirsә zәrәrsizlik nöqtәsinә satmaq üçün qiymәt nә qәdәr tәyin olunmalıdır?

•

25.0
18.0
35.0
45.0
30.0
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512 Müәssisә bazara yeni mәhsul çıxartmağı planlaşdırıır. Sabit xәrclәrin 5 mln AZN, dәyişәn xәrclәrin isә
mәhsulun maya dәyәrindә 10 AZN olduğu müәyyәnlәşdirilmişdir. Şirkәt mәhsulunu 20AZNә satmağı
düşünüe. Zәrәrsizlik nöqtәsini tәyin edin.

•

250000.0
500000.0
500.0
5000.0
100000.0

513 Müәssisә bazara yeni mәhsul çıxartmağı planlaşdırıır. Sabit xәrclәrin 5 mln AZN, dәyişәn xәrclәrin isә
mәhsulun maya dәyәrindә 10 AZN olduğu müәyyәnlәşdirilmişdir. Әgәr müәssisәnin istehsal gücü 500 000
әdәddirsә zәrәrsizlik nöqtәsinә satmaq üçün qiymәt nә qәdәr tәyin olunmalıdır?

•

20.0
50.0
35.0
30.0
25.0

514 Qiymәtdә 10% azalma, satıın 20% artmasına sәbәb olacaq. Qiymәtin 10 AZN olduqda satışın 1000 әdәd
olduğunu nәzәrә alaraq, qiymәt 9AZNә endiyini halda satışın necә әdәd artacağını hesablayın.

•

500.0
200.0
100.0
300.0
400.0

515 Qiymәtdә 10% azalma, satıın 20% artmasına sәbәb olacaq. Qiymәtin 10 AZN olduqda satışın 1000 әdәd
olduğunu nәzәrә alaraq, qiymәt 9AZNә endiyini halda satışın necә әdәd olacağını hesablayın.

•

1000.0
1200.0
1300.0
2100.0
1400.0

516 Dondurmanın qiymәti 2AZNdan 2,20AZNa yüksәldikdә, alınan dondurma hәcmi 1000dan 800ә
enәcәyi gözlәnilir. Gәlirdәki dәyişikliyi hesablayın.

•

Sabit qalacaq.
240 AZN azalacaq
420 AZN artacaq
240 AZN artacaq
420 AZN azalacaq

517 Qazetin qiymәti 1 AZN dәn 1.20 AZNә dәk yüksәldikdә gündәlik qazet satışı 500,000 әdәddәn
250,000 әdәdә enәcәyi gözlәnilir. Gәlirdәki dәyişikliyi hesablayın.

•

Sabit qalacaq.
200,000 AZN azalacaq
300,000 AZN azalacaq
200,000 AZN artacaq
300,000 AZN artacaq

518 Qazetin qiymәti 1 AZN dәn 1.20 AZNә dәk yüksәldikdә gündәlik qazet satışı 500,000 әdәddәn
250,000 әdәdә enәcәk. Tәlәbin qiymәt elastikliyini hesablayın.
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•

2.0
2.5
5.2
2.7
2.3

519 Qiymәt 9AZNdәn 7 AZNә endikdә, tәlәbin hәcmi 10 dan 14ә yüksәlir. Tәlәbin qiymәt elastikliyini
hesablayın.

•

3.0
1.8
1.5
2.25
0.85

520 Yanacağın qiymtinin 50% artması, satışın 25% azalmasına sәbәb olmuşdur. Yanacağın qiymәt
elastikliyini hesblayın:

•

0.8
0.5
1.0
5.0
2.0

521 Mәhsulunun qiymәti 10 manat olduqda mәhsulunun satışının hәcmi 12 әdәd, 8 manat olduqda isә
mәhsulunun satışının hәcmi 14 әdәd tәşkil etmişdir. Belә olan halda tәlәbin qiymәtә görә elastiklik әmsalını
hesablayın:

•

2.0
0.8
1.0
5.0
0.5

522 Mәhsulunun qiymәti 10 manat olduqda onun satışının hәcmi 15 әdәd tәşkil etmişdir. Müәssisә
mәhsuluna 8 manat qiymәt tәyin etdikdәn sonra isә 20 әdәd mәhsul satmışdır. Belә olan halda M mәhsuluna
tәlәbin qiymәtә görә elastiklik әmsal:

•

3.0
1.67
1.5
2.25
0.85

523 Qiymәt 50AZN dәn 55AZNә qalxdıqda vә tәlәbin qiymәt elastikliyi 0.5 olduqda tәlәb neçә faiz azalıb?

•

0.15
0.25
0.5
0.05
0.005

524 Kitabın qiymәtindә 10% artım zamanı Kitaba olan tәlәbat 20% azaldıqda tәlәb elastikliyini hesablayın.

•

0.8
2.0
1.0
5.0
0.5
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525 Dondurmanın qiymәti 2$dan 2,20$a yüksәldikdә, alınan dondurma hәcmi 10dan 8ә düşürsә, tәlәb
elastikliyini hesablayın.

•

0.8
2.0
1.0
5.0
0.5

526 Qiymәtdә dәyişilik zamanı tәlәbdә heç bir dәyişiklik baş vermiәmәsi nәyә nümunәdir?

•

Elastik Tәlәb: Elastiklik 1dәn böyükdür.
Qeyrielastik tәlәb: Elastiklik 1dәn aşağıdır.
Vahid Elastik Tәlәb: Elastiklik 1ә bәrabәrdir.
Tamamilә Qeyrielastik Tәlәb : Elastiklik 0a bәrabәrdir.
Tam Elastik Tәlәb: Elastiklik sonsuzluğa bәrabәrdir.

527 Qiymәtdә 22% artımın tәlәbin 67% azalmasına sәbәb olması nәyә nümunәdir?

•

Qeyrielastik tәlәb: Elastiklik 1dәn aşağıdır.
Tamamilә Qeyrielastik Tәlәb : Elastiklik 0a bәrabәrdir.
Tam Elastik Tәlәb: Elastiklik sonsuzluğa bәrabәrdir.
Vahid Elastik Tәlәb: Elastiklik 1ә bәrabәrdir.
Elastik Tәlәb: Elastiklik 1dәn böyükdür.

528 Qiymәtdә 22% artımın tәlәbin 22% azalmasına sәbәb olması nәyә nümunәdir?

•

Tam Elastik Tәlәb: Elastiklik sonsuzluğa bәrabәrdir.
Tamamilә Qeyrielastik Tәlәb : Elastiklik 0a bәrabәrdir.
Elastik Tәlәb: Elastiklik 1dәn böyükdür.
Qeyrielastik tәlәb: Elastiklik 1dәn aşağıdır.
Vahid Elastik Tәlәb: Elastiklik 1ә bәrabәrdir.

529 Qiymәtdә 22% artımın tәlәbin 11% azalmasına sәbәb olması nәyә nümunәdir?

•

Vahid Elastik Tәlәb: Elastiklik 1ә bәrabәrdir.
Tam Elastik Tәlәb: Elastiklik sonsuzluğa bәrabәrdir.
Elastik Tәlәb: Elastiklik 1dәn böyükdür.
Qeyrielastik tәlәb: Elastiklik 1dәn aşağıdır.
Tamamilә Qeyrielastik Tәlәb : Elastiklik 0a bәrabәrdir.

530 Tәlәbin qiymәtә görә elastikliyi dedikdә:

•

mәhsulun qimәtinin cüzi azalması nәticәsindә şәhәrlәdә satışın hәcminin artması başa düşülür.
mәhsulun qimәtinin cüzi azalması nәticәsindә satışın hiss edilmәyәcәk dәrәcәdә azalması başa düşülür.
mәhsulun qimәtinin cüzi artması nәticәsindә satışın hәcminin hiss edilәcәk dәrәcәdә artması başa düşülür.
mәhsulun qimәtinin cüzi azalması nәticәsindә satışın hәcminin böyük hәcmdә artması başa düşülür.
mәhsulun qiymәtinin dәyişmәsi (azalması vә ya artması) faizinә uyğun olaraq mәhsul satışının miqdarının
(artmasının vә ya azalmasının) faiz ifadәsindә dәyişmәsi başa düşülür.

531 Tәlәbat qeyri elastik olduğu halda

•

mәhsulun qimәtinin cüzi azalması nәticәsindә satışın hiss edilmәyәcәk dәrәcәdә azalır;
mәhsulun qimәtinin cüzi artması nәticәsindә satışın hәcmi hiss edilәcәkdәrәcәdә artır;
mәhsulun qimәtinin cüzi azalması nәticәsindә şәhәrlәdә satışın hәcmi hәcmi artır;
qiymәtin azalması nәticәsindә satışın ümumi hәcmi demәk olar ki, sabit qalır vә ya çüzi artır;
mәhsulun qimәtinin cüzi azalması nәticәsindә satışın hәcmi böyük hәcmdә artır;

532 Tәlәbatın elastikliyi:
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•

qiymәtin dәyişmәsinә istehlakçıların heç bir reakçiya vermәmәsini xarakterizә edir;
qiymәtin sәviyyәsinin azalması (artması) satışın hәcminin sabit qalmasını xarakterizә edir;
qiymәtin sәviyyәsinin azalması (artması) nәticәsindә satışın ümumi mәblәği sabit qalmasını xarakterizә edir;
qiymәtin sәviyyәsinin azalması (artması) satışın hәcminin böyük hәcmdә artmasını (azalmasını) xarakterizә edir;
qiymәtin dәyşmәsi nәticәsindә şәhәr әhalisi mәhsul alınmasından imtina edir;

533 Tәlәbatın elastikliyi yüksәk olduğu halda:

•

mәhsulun qimәtinin cüzi azalması nәticәsindә satışın hәcmi dәyişmәz qalır;
mәhsulun qimәtinin cüzi azalmasına istehlakçılar heç bir reaksiya vermirlәr;
mәhsulun qimәtinin cüzi azalması nәticәsindә satışın hәcmi hiss edilmәyәcәk dәrәcәdә artır;
mәhsulun qimәtinin cüzi azalması nәticәsindә satışın hәcmi hiss edilәcәk hәcmdә artır;
mәhsulun qimәtinin cüzi azalması nәticәsindә şәhәrlәrdә satışın hәcmi hәcmi artır, kәndlәrdә isә dәyişmәz qalır;

534 .................. iştirakçılarından hәr hansı biri ticarәt markasına (vә ya özünün nüfuzuna), idarәetmә
sahәsindә tәcrübәsinә, fәaliyyәtinin hәcminin böyükliyinә vә bu kimi digәr amillәrә әsaslanmaqla kanala
nәzarәti vә kanal iştirakçılarının fәaliyyәtinin әlaqәlәndirilmәsini öz üzәrinә götürür.

•

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

535 .................. satış kanalının iştirakçılarının fәaliyyәtlәrinin әlaqәlәnirilmәsi vә inteqrasiya edilmәsi onlar
arasında bağlanmış rәsmi müqavilәyә (kontrakta) uyğun olaraq hәyata keçirilir.

•

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

536 .................. bölüşdürmә vә atış kanalı bütünlükdә onun hәr hansı sәviyyәsinin iştirakçısının birinә ya
istehsalçıya, ya da vasitәçilәrdәn birinә mәxsus olur vә ya iştirakçıların biri digәr iştirakçıların nizamnamә
kapitalında müәyyәn paya malik olur.

•

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

537 .................. kanalın hәr bir iştirakçısı kanalın ümumi mәqsәdinә nail olmaq, onun effektliliyini artırmaq,
kanalın iştirakçılarının fәaliyyәtindә tәkararçılığı aradan qaldırmaq, istehsal vә satış xәrclәrini azaltmaq mәq
sәdi ilә tam vә bütöv sistem kimi fәaliyyәt göstәrir.

•

әnәnәvi marketinq sistemindә
Şaquli marketinq sistemindә
çoxkanallı marketinq sistemi
üfüqi marketinq sistemindә
tәşkilati marketinq sistemindә

538 .................. satış kanalının hәr bir sәviyyәsinin iştirakçısı maksimum mәnfәәt әldә etmәyә çalışan
müstәqil tәşkilat kimi fәaliyyәt göstәrir vә bu iştirakçılardan heç biri bölüşdürmә vә satış kanalı üzәrindә tam
nәzarәtә malik olmur.

•

çoxkanallı marketinq sistemi
әnәnәvi marketinq sistemindә
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•
şaquli marketinq sistemindә
inzibati marketinq sistemindә
üfüqi marketinq sistemindә

539 Marketinq kanallarının tәşkilinin formalarına daxil deyil:

•

çoxkanallı marketinq sistemi
tәşkilatı marketinq sistemi
şaquli marketinq sistemi
әnәnәvi marketinq sistemi
üfüqi marketinq sistemi

540 Bölüşdürmә kanalının funksiyalarında daxil deyil?

•

Mәhsula mülkiyyәt hüququnun satıcıdan alıcıya verilmәsi
Bazar konyekturasının tәyini vә istehsalın proqnozlaşdırılması
Kanalların fәaliyyәtinin maliyyәlәşdirmәsi
Mәhsulların kanallarda hәrәkәtinin tәmin edilmәsi
Risklәrin satıcıdan alıcıya ötürülmәsi

541 Bölüşdürmә kanalının funksiyalarında daxil deyil?

•

Kanalların fәaliyyәtinin maliyyәlәşdirmәsi
Rәqabәt mübarizәsinin kәskinliyinin tәyini
Mәhsulların nәql edilmәsi vә aralıq mәntәqәlәrdә yüklәmәboşaltma әmәliyyatlarının yerinә yetirilmәsi
Sifarişlәrin qәbulu vә işlәnmәsi.
Satış ehtiyatların yaradılması vә idarә edilmәsi.

542 Bölüşdürmә vә satış kanallarının genişliyi vә dәrinliyi müәyyәn edilәrkәn hansı meyarlar nәzәrә alınır?

•

tәchizatçıların yaxınlığı, gәlirlik sәviyyәsi vә manevirlilik imkanı
gәlirlik sәviyyәsi, manevirlilik imkanı vә xәrclәrin sәviyyәsi
mәhsul nomeklaturası, kommunikasiya siyasәti vә istehsalçıların sayı
istehsal gücü, tәchizatçıların yaxınlığı vә rәqabәt mühiti
bazardakı tәlәbat, istehsalçıların sayı vә xәrclәrin sәviyyәsi

543 Aşağıdakılardan hansı iki sәviyyәli bölüşdürmә kanalına nümunәdir?

•

İstehsalçı  pәrakәndә ticarәtistehlakçı satış kanalı
istehsalçıtopdansatış ticarәtipәrakәndә ticarәtistehlakçı satış kanalı
istehsalçıtopdansatış istehlakçı kanalı
istehsalçıistehlakçı kanalı
İstehsalçı – agent  istehlakçı kanalı

544 Dolayı satış kanalının çatışmamazlıqlarına aid deyil:

•

dolyı satış kanalına nәzarәt zәif olur
dövriyyә vәsaitlәrinin dövr sürәtini artırmağa imkan verir
dolayı satış uzun satış kanalları hesab olunur
mәhsulların tәdavül sferasında olması müddәti uzun olur
dolayı satış kanalında satışla әlaqәdar olan xәrclәrin hәcmi daha böyükdür

545 Birbaşa satış kanallarının üstünlüklәrinә aid deyil:

•

satış kanalına tam nәzarәt etmәyә imkan yaradır
mәhsulların tәdavül sferasında olması müddәtini artırmağa imkan verir
satışla әlaqәdar olan xәrclәrin sәviyyәsini azaltmağa imkan verir
dövriyyә vәsaitlәrinin dövr sürәtini artırmağa imkan verir
mәnfәәtlilik (rentabellik) sәviyyәsini yüksәltmәyә imkan verir
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546 Birbaşa satış kanallarının üstünlüklәrinә aid deyil:

•

mәhsulların tәdavül sferasında olması müddәtini qısaltmağa imkan verir
dövriyyә vәsaitlәrinin dövr sürәtinin azalmasına imkan verir
satışla әlaqәdar olan xәrclәrin sәviyyәsini azaltmağa imkan verir
satış kanalına tam nәzarәt etmәyә imkan yaradır
mәnfәәtlilik (rentabellik) sәviyyәsini yüksәltmәyә imkan verir

547 .................. mәhsulların sonuncu istehlakçıya satılmasını bilavasitә istehsalçı müәssisәnin satış şöbәsi
hәyata keçirir, yәni satış prosesindә üçüncü şәxs  vasitәçilәr iştirak etmir.

•

Әnәnәvi satış kanallarında
Dolayı satış kanallarında
Birbaşa satış kanallarında
Tәchizat kanallarında
Şaquli satış kanallarında

548 .................. dedikdә, istehsalçı müәssisәsinin satış qurumları da daxil olmaqla, mәhsulların satışını
hәyata keçirәn ticarәt müәssisәlәrinin mәcmusu başa düşülür.

•

Logistika
Satış kanalı
Tәchizat kanalı
Bölüşdürmә kanalı
Tәqarük kanalı

549 İstehsal olunmuş mәhsulun istehlakçılara çatdırılması zamanı “istehsalçıtopdansatışpәrakәndә satış
istehlakçı” şәbәkәsi ………….. adlanır.

•

Logistika
Bölüşdürmә kanalı
Tәchizat kanalı
Satış kanalı
Tәqarük kanalı

550 Mәhsulların istehsalçıdan alıcıya çatdırılmasında iştirak edәn bütün növ hüquqi vә fiziki şәxslәrin
mәcmusu, istehsalçı müәssisәnin özü dә daxil olmaqla, .................. tәşkil edir.

•

Logistikanı
Bölüşdürmә kanallarını
Tәchizat kanalını
Satış kanalını
Tәqarük kanalını

551 Mәhsulların bölüşdürülmәsi vә satışında vasitәçilәrin xidmәtlәrindәn istifadәni zәruri edәn sәbәblәrı
daxi deyil:

•

Vasitәçilәrlә satış alıcıya zәruri olan miq darda vә çeşiddә mәh sulu bir satış mәntәqәsindә almağa imkan yaradır.
Vasitәçilәr satış zamanı şirkәt hәr zaman vasitәçilәr üzrindә tәsirә malik olur vә mәhsulun qiymәtini daha da
endirmәyә yardımçı olur.
Vasitәçilәrlә satış kanalında istehsalçılarla isteh lakçılar arasında kontraktların sayı bir neçә dәfә ixtisar edilir vә
nәticә editari ilә vaxta vә vәsaitә qәnaәt edilmiş olur.
Vasitәçi bir neçә istehsalçının mәh sulunun satışını hәyata keçirdiyindәn hәr bir alıcıya düşәn satış xәrclәrinin
hәcmi azalır.
Vasitәçilәr istehlakçılara daha yaxın yerlәşdiyindәn, onlarla daima ünsüyyәtdә olduğundan onların tәlәbatlarını,
davranışlarını vә s. daha yaxşı bildiyindәn mәhsul satışını daha yüksәk effektlә hәyata keçirә bilirlәr.

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

•

anbar klublar vә anbar mağazalar vasitәsilә
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•

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

553 Kanalın eyni bir sәviyәsinin iştirakçıları (mәsәlәn, istehsalçılar) hәr hansı bir problemlәrini hәll etmәk
vә ya yaranmış marketinq imkanlarından istifadә etmәk mәqsәdi ilә müxtәlif sahәdә әmәkdaşlıq edirlәr. Bu
marketinq sistemi:

•

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

554 Kanalın sәvyyәsinin (pillәsinin) iştirakçılarından hәr hansı biri idarәetmә sahәsindә tәcrübәsinә
әsaslanaraq kanala nәzarәti vә kanal iştirakçılarının fәaliyyәtinin әlaqәlәndirilmәsini öz üzәrinә götürdüyü
marketinq sistemi:

•

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

555 Satış kanalının iştirakçılarının öz fәaliyyәtlәrini rәsmi sazişlәr әsasında әlaqәlındirdiklәri vә inteqrasiya
etdiklәri marketinq sistemi:

•

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

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

•

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

557 Әnәnәvi marketinq sisteminin iştirakçıları:

•

vahid idarәetmә әsasında fәaliyyәt göstәrir
istәdiklәri siyasıtlәri yeritmәklә fәaliyyәt göstәrir
asılı şirkәtlәr kimi fәaliyyәt kimi göstәrir
tam sistem kimi fәaliyyәt göstәrir
digәr istehsalçı müәssisәlәrlә әmәkdaşlığa әsaslanmaqla fәaliyyәt göstәrirlәr

558 Şaquli marketinq sisteminin iştirakçıları:

•

tәcrübәlәrinә әsaslanaraq fәaliyyәt göstәrir
tam sistem kimi fәaliyyәt göstәrir
müstәqil tәşkilat kimi fәaliyyәt kimi göstәrir
istәdiklәri siyasıtlәri yeritmәklә fәaliyyәt göstәrir
digәr müәssisәlәrlә әmәkdaşlığa әsaslanmaqla fәaliyyәt göstәrirlәr
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559 Satış kanalının hәr bir sәviyәsinin iştirakçısı maksimum mәnfәәt әldә etmәyә cәhd edәn müstәqil
tәşkilat kimi fәaliyyәt göstәrdiyi marketinq sistemi:

•

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

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

•

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

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

•

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

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

•

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

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

•

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

564 Dolayı (vasitәçilәrlә) satış kanalından istifadә edilmәsi:

•

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

565 Dolayı (vasitәçilәrlә) satış kanalından istifadә edilmәsi:

•

bölüşdürmә kanalına tam nәzarәt etmәyә imkan yaradır
mәhsulların tәdavul sferasında olma müddәtini azaldır
mәcmu ehtiyatların manevirliliyini azaldır
mәhsulların nәql edilmәsi xәrclәrini azaldır
mәhsulların tәdavul sferasında olma müddәtini artırır
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566 Birbaşa satış kanalından istifadә edilmәsi:

•

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

567 Birbaşa satış kanalından istifadә edilmәsi:

•

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

568 Birbaşa satış kanalından istifadә edilmәsi:

•

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

569 Marketinq kommunikasiyası sisteminә aşağıdakı kommunikasiya vasitәlәri aid edilir:

•

Rekalm, Şәxsi satәş, Vasitәçilәrin hәvәslәndirilmәsi, Sponsorluq, Sәrgi vә yarmarkalar
Reklam, Satışın hәvәslәndirilmәsi, Şәxsi satış, İctimaiyyәtlә әlaqә vә Birbaşa marketinq
Reklam, Satışın hәvәslәndirilmәsi, Sponsorluq, Müştәrilәrin hәvәslәndirilmәsi vә Sosial Media Marketinq
Reklam, Vasitәçilәrin hәvәslәndirilmәsi, Sponsorluq, Müştәrilәrin hәvәslәndirilmәsi vә Sosial Media Marketinq
Müştәrilәrin hәvәslәndirilmәsi vә Sosial Media Marketinq, İctimaiyyәtlә әlaqә vә Birbaşa marketinq

570 Aşağıdakı kommunikasiya vasitәlәrindәn hansı marketinq kommunikasiyası sisteminә aid edyil:

•

Şәxsi satış
İstehsalın hәvәslәndirilmәsi
Birbaşa marketinq
Reklam
, İctimaiyyәtlә әlaqә

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

•

65000.0
63000.0
62000.0
61000.0
64000.0

572 Mәhsul göndәrәnlәrlә kommunikasiyanın yaradılmasının mәqsәdlәrinә daxil deyil:

•

Vasitәçilәrlә әlverişli ünsiyyәtin qurulması
satışının daha yüksәk effektlә hәyata keçirilmәsi
vaxtında vә yüksәk keyfiyyәtli materialların әldә edilmәsi
Etibarlı vasitәçilәrin seçilmәsi
Vasitәçilәrlә yarana bilәcәk problemlәrin aradan qaldırılması

573 Reklam büdcәsinin tәrtib edilmәsindә hansı metodlardan istifadә edilir
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•

rәqabәt bәrabәrliyi mәqsәd, vәzifәlәrә әsaslanan hesablama, xәrclәrdә liderlik; satış mәblәğinә nisbәtәn
hesablama;
mövcud vәsaitlәrә görә hesablama; satış mәblәğinә nisbәtәn hesablama; rәqabt bәrabәrliyi mәqsәd vә vәzifәlәrә
әsaslanan hesablama
xәrclәrdә liderlik; satış mәblәğinә nisbәtәn hesablama; rәqabәt bәrabәrliyi mәqsәd vә vәzifәlәrә әsaslanan
hesablama
mövcud vәsaitlәrә görә hesablama; xәrclәrdә liderlik; rәqabәt bәrabәrliyi mәqsәd vә vәzifәlәrә әsaslanan
hesablama
bazar payına görә hesablama, istehsal gücünә görә hesablama vә satış sayına әsaslanan hesablama

574 İctimaiyyәtlә әlaqә:

•

müәssisә ilә ünsiyyәt auditoriyası arasında qarşılıqlı anlaşmanın yaradılmasına vә onların saxlanmasına
yönәldilәn uzunmüddәtli tәdbirlәr kompleksidir
müәssisә ilә ictimaiyyәt arasında qarşılıqlı anlaşmanın yaradılmasına vә onların saxlanmasına yönәldilәn
uzunmüddәtli tәdbirlәr kompleksidir
müәssisә ilә mәhsulgöndәrәnlәr arasında qarşılıqlı anlaşmanın yaradılmasına vә onların saxlanmasına yönәldilәn
uzunmüddәtli tәdbirlәr kompleksidir
müәssisә ilә maliyyә dairәlәri arasında qarşılıqlı anlaşmanın yaradılmasına vә onların saxlanmasına yönәldilәn
uzunmüddәtli tәdbirlәr kompleksidir
müәssisә ilә dövlәt orqanları arasında qarşılıqlı anlaşmanın yaradılmasına vә onların saxlanmasına yönәldilәn
uzunmüddәtli tәdbirlәr kompleksidir

575 Aşağıdakı vәzifәlәrdәn hansı ictimaiyәtlә әlaqәyә aid deyildir?

•

arzuolunmaz, yanlış mәlumatların aradan qaldırılması
mәsulların keyfiyyәtinin yaxşılaşdırılması
xoşәgәlmәz şaiyәlәrin qarşısının alınması
firmaya müsbәt münasibәtlәrin formalaşdırılması
tәşkilatlarla, istehlakçı qrupları ilә әlaqәlәr yaradılması

576 Bu mәhsullar bazarında kommunikasiyanın şәxsi satış formasından istifadә edilmәsi daha
mәqsәdәuyğundur:

•

uşaq geyim mәhsulları bazarında
istehsal tәyinatlı mәhsullar bazarında
istehlak tәyinatlı mәhsullar bazarında
gündәlik tәlәbat mәhsulları bazaında
әrzaq mәhsulları bazarında

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

•

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

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

•

kommunikasiyanın qaymağın sürәtlә yığılması strategiyasından
kommunikasiyanın cәlbetmә strategiyasından
kommunikasiyanın bazara sürәtlә daxilolma strategiyasından
kommunikasiyanın bazara lәng daxilolma strategiyasından
kommunikasiyanın irәlilәdilmә strategiyasından
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579 İstehlak mәhsulları bazarında hәr nәfәrә vә ya bir kontakta düşәn xәrclәrin hәcminә görә әn ucuz
kommunikasiya forması:

•

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

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

•

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

581 Marketinqişn kommunikasiya sisteminin mәqsәdi:

•

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

582 Kommunikasiya:

•

satışın hәvәslәndirilmәsi üzrә tәdbirlәr kompleksidir
satışın hәcminin artırılması mәasәdilә mәqsәd auditoriyasına tәsir göstәrmәsi vasitәlәrinin mәcmusudur
satışın hәcminin artırılması mәqsәdilә mәhsulun yayımı vә satışın tәşkilidir
reklam fәaliyyәtinin hәyata keçirilmәsidir
mәhsula tәlәbatın formalaşdırılmasıdır

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

•

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

584 Müәssisә rәhbәrliyi reklam büdcәsini satış dövriyyәsinin 8%i hәcmindә müәyyәnlәşdirmәsi haqqında
qәrar qәbul etmişdir. Әgәr әvvәlki ildә satışın hәcmi 1.6 milyon AZN olmuşdursa vә cari ildә 2%lik artım
planlaşdırılırsa, cari ildә reklam büdcәsi nә qәdәr olmalıdır?

•

120, 560
140460.0
110560.0
160860.0
130560.0

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

•

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

586 Bu reklamlarda әsas diqqәt mәhsulun texnikiistismar parametrlәrinә yetirilir:

•

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

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

•

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

588 Marketinq kommunikasiya kompleksi daxilindә hansı kommunikasiya vasitәlәrindәn istifadә
edilәcәyinә tәsir edәn amillәrә daxail deyil?

•

istehlakçıların xüsusiyyәtlәri
İstehsalın hәcmi
mәhsulun hәyat dövranı
mәhsulun vә ya bazarın tipi
müәssisәnin maliyyә imkanları

589 .................. istehlakçılarla uzunmüddәtli tәsәrrüfat әlaqәlәrinin yaradılması vә müәssisәnin mәhsulunun
satışı mәqsәdi ilә satıcının vә ya onun nümayәndәsinin bir vә ya bir neçә mövcud vә potensial alıcı ilә şәxsi
vә birbaşa әlaqә yaratması üzrә fәaliyyәtdir.

•

ictimiayyәtlә әlaqә
Fәrdi (şәxsi) satış
reklam
satışın hәvәslәndirilmәsi;
birbaşa marketinq

590 .................. özündә mәhdud dövr әrzindә istehlakçını dәrhal mәhsul almağa vә mәhsulun satışını
sürәtlәndirmәyә yönәldilmiş qısamüddәtli stimullaşdırma tәdbirlәrini birlәşdirir.

•

şәxsi satış
satışın hәvәslәndirilmәsi;
birbaşa marketinq
reklam
ictimiayyәtlә әlaqә

591 Marketinq kommunikasiya sisteminin büdcәsinin tәrtib edilmәsi metodlarına daxil deyil:

•

mәqsәd vә vәzifәlәrә әsaslanan hesablama;
İstehsal hәcminә nisbәtәn hesablama;
rәqabәt bәrabәrliyi
satışın hәcminә nisbәtәn hesablama;
«mövcud vәsaitlәrә görә» hesablama

592 Birbaşa marketinә daxil deyil:
internetlә satış

•
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•

Sponsorluq
poçtla satış
kataloqlarla satış
telemarketinq

593 Fәrdi vә ya şәxsi kommunikasiyalarda hansı vasitәlәrdәn istifadә olunmur?

•

onlayn ticarәt
KIVd' reklamlar
sәrgilәr
fәrdi (şәxsi) satış
telemarketinq

594 Vasitәçilәrin hәvәslәndirilmәsinin mәqsәdi:

•

mәhsulun mövqeylәşdirilmәsi vә tәbliğini hәyata keçirmәklә satışın hәcminin artırılmasının tәmin edilmәsidir
müәssisәnin mәhsullarının bölüşdürmә vә satış kanallarında hәrәkәtini sürәtlәndirmәsi, mağazalarda mәhsulun
daha yaxşı yelәşdirilmәsi, mәhsulun reklamını vә tәbliğini daha yaxşı tәşkil edilmәsi
müxtәlif hәvәslәndirmә tәdbirlәri hәyata keçirmәklә vә ya müxtәlif mükafatlar tәklif etmәklә istehlakın hәcminin
artırılmasının tәmin edilmәsidir
mәhsulun bazar mövqeyinin möhkәmlәndirmәk vә güclәndirilmәklә satışın hәcminin artırılmasının tәmin
edilmәsidir
daha yüksәk satış vә xidmәt göstәricilәrinә nail olmaqla satışın hәcminin artırılmasının tәmin edilmәsidir

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

•

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

596 İri istehlakçılara mәhsul satışında marketinq kommunikasiyasının bu formasından istifadә edilmәsi digәr
formalarla müqayisәdә daha mәqsәdәuyğundur:

•

reklamdan
şәxsi (fәrdi) satışdan
ictimaiyyәtlә әlaqәdәn
satşın hәvәslәndirilmәsindәn
sәrgilәrdәn

597 Satış heyәtinin hәvәslәndirilmәsi mәqsәdinә daxil deyil:

•

satıcılaın motivasiyasının yüksәldilmәsi
mәhsulların nümayiş etdirilmәsi vә sınaqdan keçirilmәsi
mәhsulun satışına xüsusi diqqәt göstәrmәsi
satıcıların satış prosesini intensivlәşdirilmәsi,
satıcıların alıcılara daha yüksәk xidmәt göstәrmәsi,

598 Satış heyәtinin hәvәslәndirilmәsinә daxildir:

•

istifadә edilmiş mәhsulların әvәzinә yeni mәhsulların verilmәsi
müәyyәn faiz hәcmindә әlavәlәr edilmәsi vә mükafatların verilmәsi
istifadә edilmiş mәhsulların әvәzinә yeni mәhsulların verilmәsi
mәhsulların nümayiş etdirilmәsi vә sınaqdan keçirilmәsi
mәhsulların nümayiş etdirilmәsi vә sınaqdan keçirilmәsi
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599 Satış heyәtinin hәvәslәndirilmәsinә daxil deyil:

•

işçilәrin ziyafәtlәrә vә yubileylәrә dәvәt edilmәsi
mәhsulların nümayiş etdirilmәsi vә sınaqdan keçirilmәsi
işçilәrin şәkillәrinin şәrәf lövhәsinә vurulması
müәyyәn faiz hәcmindә әlavәlәr edilmәsi vә mükafatların verilmәsi
әlavә mәzuniyyәtlәrin verilmәsi,

600 Vasitәçilәrin hәvәslәndirilmәsi metodlarında daxildır:

•

mәhsulların nümayiş etdirilmәsi vә sınaqdan keçirilmәsi
Mәhsula görә kompensasiya
mәhsulların nümayiş etdirilmәsi vә sınaqdan keçirilmәsi
müәyyәn faiz hәcmindә әlavәlәr edilmәsi vә mükafatların verilmәsi
istifadә edilmiş mәhsulların әvәzinә yeni mәhsulların verilmәsi

601 İstehsalçıların hәvәslәndirilmәsi metodlarında daxil deyil:

•

mәhsulların nümayiş etdirilmәsi vә sınaqdan keçirilmәsi
işçilәr üçün әylәncәli gәzintlәr tәşkil edilmәsi
istifadә edilmiş mәhsulların әvәzinә yeni mәhsulların verilmәsi
mәhsulların kreditә verilmәsi,
istehlakçılar arasında müsabiqәlәrin keçirilmәsi,

602 Satışın hәvәslәndirilmәsinin mәqsәdlәrinә aid deyil:

•

mәnәvi cәhәtdәn göhnәlmiş mәhsulların satışının hәyata keçirilmәsi
Mәhsulun keyfiyyәt parametrlәrinin yüksәldilmәsi
istehlak çıların mәhsula marağının tәmin edilmәsi
satışın planlaşdırılan hәcminә nail olunması
mövsümi tәrәddüdlәrin hamaralanmasına nail olması

603 Satış xidmәtinin kompleks strukturunda:

•

ticarәt nümayәndәlәrinin hәr birinә bir funksiya tәhkim olunur
ticarәt nümayәndәlәri müxtәlif struktur kombinasiyalarından istifadә edir
strukturunda hәr bir ticarәt nümayәndәsinә bir mәhsul tәhkim olunur
strukturunda hәr bir ticarәt nümayәndәsinә bir coğrafi әrazi tәhkim olunur
strukturunda hәr bir ticarәt nümayәndәsinә konkret istehlakçı qrupu tәhkim olunur

604 Satış xidmәtinin әrazi strukturunda:

•

strukturunda hәr bir ticarәt nümayәndәsinә bir mәhsul tәhkim olunur
strukturunda hәr bir ticarәt nümayәndәsinә konkret istehlakçı qrupu tәhkim olunur
strukturunda hәr bir ticarәt nümayәndәsinә bir coğrafi әrazi tәhkim olunur
ticarәt nümayәndәlәri müxtәlif struktur kombinasiyalarından istifadә edir
ticarәt nümayәndәlәrinin hәr birinә bir funksiya tәhkim olunur

605 Satış xidmәtinin bazar strukturunda:

•

ticarәt nümayәndәlәrinin hәr birinә bir funksiya tәhkim olunur
strukturunda hәr bir ticarәt nümayәndәsinә bir coğrafi әrazi tәhkim olunur
strukturunda hәr bir ticarәt nümayәndәsinә konkret istehlakçı qrupu tәhkim olunur
strukturunda hәr bir ticarәt nümayәndәsinә bir mәhsul tәhkim olunur
ticarәt nümayәndәlәri müxtәlif struktur kombinasiyalarından istifadә edir

606 Satış xidmәtinin әmtәә strukturunda:
ticarәt nümayәndәlәri müxtәlif struktur kombinasiyalarından istifadә edir
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•

strukturunda hәr bir ticarәt nümayәndәsinә bir coğrafi әrazi tәhkim olunur
strukturunda hәr bir ticarәt nümayәndәsinә konkret istehlakçı qrupu tәhkim olunur
strukturunda hәr bir ticarәt nümayәndәsinә bir mәhsul tәhkim olunur
ticarәt nümayәndәlәrinin hәr birinә bir funksiya tәhkim olunur

607 Aşağıdakı vәzifәlәrdәn hansı ticarәt işçilәrinin vәzifәlәrinә aid deyil?

•

kommunikasiya
mәqsәdli istehlakçıların seçilmәsi
potensil müştәrilәrin axtarılması
marketinqin idarәetmә strukturunun müәyyәnlәşdirilmәsi
satışların hәyata keçirilmәsi

608 Aşağıdakı vәzifәlәrdәn hansı ticarәt işçilәrinin vәzifәlәrinә aid deyil?

•

satışların hәyata keçirilmәsi
kommunikasiya
potensial müştәrilәrin axtarılması
qiymәtin müәyyәnlәşdirilmәsi
mәqsәdli istehlakçıların seçilmәsi

609 Aşağıdakı vәzifәlәrdәn hansı ticarәt işçilәrinin vәzifәlәrinә aid deyil?

•

mәqsәdli istehlakçıların seçilmәsi
kommunikasiya
potensil müştәrilәrin axtarılması
marketinq strategiyasının hazırlanması
satışların hәyata keçirilmәsi

610 Nestle şirkәtinin strateji biznes vahidi olan VİCHY vә NESTEA brendlәri yüksәk artım tempi vә aşağı
bazar payına malikdir. Bu brendlәr Boston Konsaltinq Qrupun «artımbazar payı» matrisasının hansı
kvadrantında yerlәşdirilmәlidir?

•

«Ulduzlar» vә «Problemli uşaqlar»;
«Problemli uşaqlar»;
«Ulduzlar»;
«Sağmal inәklәr»;
«Qapan itlәr»;

611 Unilever şirkәtinin strateji biznes vahidi olan Magnum vә AXE brendlәri yüksәk artım tempi vә yüksәk
bazar payına malikdir. Bu brendlәr Boston Konsaltinq Qrupun «artımbazar payı» matrisasının hansı
kvadrantında yerlәşdirilmәlidir?

•

«Ulduzlar» vә «Problemli uşaqlar»;
«Ulduzlar»;
«Sağmal inәklәr»;
«Qapan itlәr»;
«Problemli uşaqlar»;

612 Nestle şirkәtinin strateji biznes vahidi olan GARNER vә LOREAL brendlәri yüksәk artım tempi vә
yüksәk bazar payına malikdir. Bu brendlәr Boston Konsaltinq Qrupun «artımbazar payı» matrisasının hansı
kvadrantında yerlәşdirilmәlidir?

•

«Ulduzlar» vә «Problemli uşaqlar»;
«Ulduzlar»;
«Sağmal inәklәr»;
«Qapan itlәr»;
«Problemli uşaqlar»;
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613 Unilever şirkәtinin strateji biznes vahidi olan Becer vә Comfort brendlәri aşağı artım tempi vә aşağı
bazar payına malikdir. Bu brendlәr Boston Konsaltinq Qrupun «artımbazar payı» matrisasının hansı
kvadrantında yerlәşdirilmәlidir?

•

«Ulduzlar» vә «Problemli uşaqlar»;
«Qapan itlәr»;
«Ulduzlar»;
«Sağmal inәklәr»;
«Problemli uşaqlar»;

614 Unilever şirkәtinin strateji biznes vahidi olan SlimFast vә Breyers brendlәri aşağı artım tempi vә aşağı
bazar payına malikdir. Bu brendlәr Boston Konsaltinq Qrupun «artımbazar payı» matrisasının hansı
kvadrantında yerlәşdirilmәlidir?

•

«Ulduzlar» vә «Problemli uşaqlar»;
«Qapan itlәr»;
«Ulduzlar»;
«Sağmal inәklәr»;
«Problemli uşaqlar»;

615 Unilever şirkәtinin strateji biznes vahidi olan Liptov vә Knor brendlәri aşağı artım tempi vә yüksәk
bazar payına malikdir. Bu brendlәr Boston Konsaltinq Qrupun «artımbazar payı» matrisasının hansı
kvadrantında yerlәşdirilmәlidir?

•

«Ulduzlar» vә «Problemli uşaqlar»;
«Sağmal inәklәr»;
«Qapan itlәr»;
«Ulduzlar»;
«Problemli uşaqlar»;

616 Nestle şirkәtinin strateji biznes vahidi olan Nescafe vә KitKat brendlәri aşağı artım tempi vә yüksәk
bazar payına malikdir. Bu brendlәr Boston Konsaltinq Qrupun «artımbazar payı» matrisasının hansı
kvadrantında yerlәşdirilmәlidir?

•

«Ulduzlar» vә «Problemli uşaqlar»;
«Sağmal inәklәr»;
«Qapan itlәr»;
«Ulduzlar»;
«Problemli uşaqlar»;

617 Artım strategiyası nәyi nәzәrdә tutur?

•

fәaliyyәt növlәrinә investisiya qoyuluşunun vә vәsait xәrclәnmәsinin dayandırılması vә son nәticәdә onun lәğv
edilmәsi
bazar mövqeyini vә bazarda liderliyini qorumaq vә ya liderә çevrilmәk mәqsәdi ilә qısamüddәtli gәlir әldә
edilmәsi siyasәtindәn imtina edilmәsi vә bu fәaliyyәt növlәrinin inkişafına әlavә investisiya yönәldirmәsi
qarşıya qoyulmuş mәqsәd vә ya mәqsәdlәrә nail olunması üçün müәssisәnin hәdәf bazarlarındakı marketinq
fәaliyyәtinin müәyyәnlәşdirilmәsi
fәaliyyәt növünün inkişaf etdirilmәsinә investisiya qoyuluşunun dayandırılmasını, onun hәyata keçirilmәsinә
çәkilәn xәrclәrin ixtisar edilmәsini vә bunların nәticәsindә qısamüddәtli yüksәk gәlir әldә edilmәsi
bazardakı mövcud vәziyyәtin qoruması üçün fәaliyyәt növlәrinә mәhdud miqdarda investisiya qoyulusu vә bunun
vasitәsi ilә müәssisәnin bazar liderliyinin qorunub saxlanılması

618 Biçim (vә ya mәhsulun yığılması) strategiyası nәyi nәzәrdә tutur?

•

fәaliyyәt növlәrinә investisiya qoyuluşunun vә vәsait xәrclәnmәsinin dayandırılması vә son nәticәdә onun lәğv
edilmәsi
fәaliyyәt növünün inkişaf etdirilmәsinә investisiya qoyuluşunun dayandırılmasını, onun hәyata keçirilmәsinә
çәkilәn xәrclәrin ixtisar edilmәsini vә bunların nәticәsindә qısamüddәtli yüksәk gәlir әldә edilmәsi
qarşıya qoyulmuş mәqsәd vә ya mәqsәdlәrә nail olunması üçün müәssisәnin hәdәf bazarlarındakı marketinq
fәaliyyәtinin müәyyәnlәşdirilmәsi
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bazar mövqeyini vә bazarda liderliyini qorumaq vә ya liderә çevrilmәk mәqsәdi ilә qısamüddәtli gәlir әldә
edilmәsi siyasәtindәn imtina edilmәsi vә bu fәaliyyәt növlәrinin inkişafına әlavә investisiya yönәldirmәsi
bazardakı mövcud vәziyyәtin qoruması üçün fәaliyyәt növlәrinә mәhdud miqdarda investisiya qoyulusu vә bunun
vasitәsi ilә müәssisәnin bazar liderliyinin qorunub saxlanılması

619 Yeni satış kanallarının mәnimsәnilmәsi dedikdә nә nәzәrdә tutulur?

•

mövcud bazarlara mövcud, yәni әnәnәvi mәhsulların çıxarılmasını
mәhsulların mövcud bölüşdürmә vә satış kanalları ilә yanaşı eyni zamanda fәrqli bölüşdürmә vә satış kanalları ilә
yayımı
mәhsulgöndәrәnlәrin әlә keçirilmәsi vә ya da onların fәaliyyәtini hәyata keçirәn biznes vahidәrinin yaradılması
tәchizat zәncirinin müxtәlif pillәlәrinә aid olan yeni şirkәtlәrin yaradılması
mövcud mәhsulların yeni bazarlara çıxarılmasını

620 Müxtәlif әlamәtli diversifikasiya dedikdә nә nәzәrdә tutulur?

•

mövcud bazarlara mövcud, yәni әnәnәvi mәhsulların çıxarılmasını
mövcud mәhsul portfelindәn fәrqli olan yeni mәhsulların isthesalı
mәhsul portfelinin oxşar biznes növlәri vә ya mәhsul çeşidi hesabına genişlәndirilmәsi
yeni bazarlara mövcud mәhsul çeşidinә daxil olan yeni mәhsulların çıxarılması
mövcud mәhsulların yeni bazarlara çıxarılmasını

621 Oxşar әlamәtli diversifikasiya dedikdә nә nәzәrdә tutulur?

•

mövcud bazarlara mövcud, yәni әnәnәvi mәhsulların çıxarılmasını
mәhsul portfelinin oxşar biznes növlәri vә ya mәhsul çeşidi hesabına genişlәndirilmәsi
mövcud mәhsul portfelindәn fәrqli olan yeni mәhsulların isthesalı
yeni bazarlara mövcud mәhsul çeşidinә daxil olan yeni mәhsulların çıxarılması
mövcud mәhsulların yeni bazarlara çıxarılmasını

622 Eyni әlamәtli diversifikasiya dedikdә nә nәzәrdә tutulur?

•

mövcud bazarlara mövcud, yәni әnәnәvi mәhsulların çıxarılmasını
yeni bazarlara mövcud mәhsul çeşidinә daxil olan yeni mәhsulların çıxarılması
mövcud mәhsul portfelindәn fәrqli olan yeni mәhsulların isthesalı
mәhsul portfelinin oxşar biznes növlәri vә ya mәhsul çeşidi hesabına genişlәndirilmәsi
mövcud mәhsulların yeni bazarlara çıxarılmasını

623 Şaquli inteqrasiyaya әsaslanan artım strategiyası nәyi daxil edir?

•

mәhsulların mövcud bölüşdürmә vә satış kanalları ilә yanaşı eyni zamanda fәrqli bölüşdürmә vә satış kanalları ilә
yayımı
tәchizat zәncirinin müxtәlif pillәlәlәrindә yerlәşәn müәssisәlәrin  mәhsulgöndәrәnlәri, bölüşdürmә vә satış
kanallarını әlә keçirir, yaxud da bu tip müәssisәlәrin fәaliyyәtini hәyata keçirәn yeni müәssisәlәrin yaradılması
yeni satış şәbәkәlәrinin yaradılması vә mövcud satış şәbәkәlәrinin yegişlәndirilmәsi
yeni mәhsullar istehsal edәn rәqib müәssisәlәri satın alınması vә/ vә ya yeni biznes fәaliyyәti ilә mәşğul olan yeni
müәssisәlәrin yaradılması
mәhsulgöndәrәnlәrin әlә keçirilmәsi vә ya da onların fәaliyyәtini hәyata keçirәn biznes vahidәrinin yaradılması

624 Üfüqi inteqrasiyaya әsaslanan artım strategiyası nәyi daxil edir?

•

mәhsulgöndәrәnlәrin әlә keçirilmәsi vә ya da onların fәaliyyәtini hәyata keçirәn biznes vahidәrinin yaradılması
yeni mәhsullar istehsal edәn rәqib müәssisәlәri satın alınması vә/ vә ya yeni biznes fәaliyyәti ilә mәşğul olan yeni
müәssisәlәrin yaradılması
tәchizat zәncirinin müxtәlif pillәlәrinә aid olan yeni şirkәtlәrin yaradılması
sәnaye zәncirinin müxtәlif pillәlәlәrindә yerlәşәn müәssisәlәrin  mәhsulgöndәrәnlәri, bölüşdürmә vә satış
kanallarının  әlә keçirilmәsi/satın alınması
yeni satış şәbәkәlәrinin yaradılması vә mövcud satış şәbәkәlәrinin yegişlәndirilmәsi

625 İlkin tәlәbin genişlәndirilmәsi yollarıda daxil deyil:
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•

mövcud mәhsulların fәrqli istifadә yollarının tapmaq
rәqib şirkәtin bazar payının әlә keçirmәk
istehlakın hәcmini artırmasını tәhrik etmәk
yeni istehlakçıları cәlb etmәk
mәhsuldan istifadәnin yeni sferalarını axtarıb tapmaq

626 Yeni bazarlara çıxma strategiyası hansı istiqamәtdә hәyata keçirilә bilәr?

•

oxşar mәhsullar istehsal edәn rәqib müәssisәlәri satın alınması
yeni bazar seqmentlәrinә vә coğrafi bazarlara çıxma
müәssisәnin bazar mövqeyinin qorunması
satışın hәcmini vә bazar payının artırılması
ilkin tәlәbin genişlәndirilmәsi

627 Bazara nüfuz etmә strategiyası hansı istiqamәtdә hәyata keçirilә bilәr?

•

yeni satış kanallarının mәnimsәnilmәsi
satışın hәcmini vә bazar payının artırılması
yeni coğrafi bazarlara çıxma
oxşar mәhsullar istehsal edәn rәqib müәssisәlәri satın alınması
yeni bazar seqmentlәrinә çıxma

628 Yeni bazarlara çıxma strategiyası hansı istiqamәtdә hәyata keçirilә bilәr?

•

oxşar mәhsullar istehsal edәn rәqib müәssisәlәri satın alınması
yeni satış kanallarının mәnimsәnilmәsi
müәssisәnin bazar mövqeyinin qorunması
ilkin tәlәbin genişlәndirilmәsi
oxşar biznes fәaliyyәti ilә mәşğul olan rәqib müәssisәlәri satın alınması

629 Bazara nüfuz etmә strategiyası hansı istiqamәtdә hәyata keçirilә bilәr?

•

oxşar mәhsullar istehsal edәn rәqib müәssisәlәri satın alınması
ilkin tәlәbin genişlәndirilmәsi
yeni coğrafi bazarlara çıxılması
yeni satış kanallarının mәnimsәnilmәsi
oxşar biznes fәaliyyәti ilә mәşğul olan rәqib müәssisәlәri satın alınması

630 Yeni bazarlara çıxma strategiyası nәyi daxil edir?

•

yeni bazarlara yeni mhsullarla çıxmaq
mövcud mәhsulların yeni bazarlara çıxarılmasını
mövcud bazarlar üçün yeni mәhsul (mәhsullar) hazırlanmasını
mövcud bazarlara mövcud, yәni әnәnәvi mәhsulların çıxarılmasını
yeni vә ya oxşar biznes fәaliyyәti ilә mәşğul olmaq

631 Bazara nüfuz etmә strategiyası nәyi daxil edir?

•

yeni bazarlara yeni mhsullarla çıxmaq
mövcud bazarlara mövcud, yәni әnәnәvi mәhsulların çıxarılmasını
mövcud bazarlar üçün yeni mәhsul (mәhsullar) hazırlanmasını
mövcud mәhsulların yeni bazarlara çıxarılmasını
yeni vә ya oxşar biznes fәaliyyәti ilә mәşğul olmaq

632 “General Elektrik” vә “McKsiney&Company” konsaltinq firmasının “müәssisәnin bazar
mövqeyi/bazarın cәlbediciliyi” matrisindә bu biznes növünә münasibәtәdә möhkәmlәndirmә strategiyası
tәtbiq edilir:
hәm bazarın cәlbediciliyi, hәm dә müәssisәnin bazar mövqeyi aşağı olan biznes növlәrinә

•

94/105

22.12.2016

•

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

633 “General Elektrik” vә “McKsiney&Company” konsaltinq firmasının “müәssisәnin bazar
mövqeyi/bazarın cәlbediciliyi” matrisindә bu biznes növünә münasibәtdә inkişaf strategiyası tәtbiq edilir:

•

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

634 “General Elektrik” vә “McKsiney&Company” konsaltinq firmasının “müәssisәnin bazar
mövqeyi/bazarın cәlbediciliyi” matrisindә bu biznes növünә münasibәtәdә artım strategiyası tәtbiq edilir:

•

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

635 «General Eectric» firması ilә «Mckinsey & Co» konsultasiya firmasının birgә hazırladığı portfelin
modellәşdirilmәsi metodunda müәssisәnin mövqeyi amillәrinә aşağıda sadalanan amillәrdәn hansı daxil
deyil:

•

Nisbi bazar payı
Bazarın tutumu
Qiymәtin rәqabәt qabiliyyәtliliyi
Marketinq imkanları
İstehsal güclәrindәn istifadә

636 «General Eectric» firması ilә «Mckinsey & Co» konsultasiya firmasının birgә hazırladığı portfelin
modellәşdirilmәsi metodunda bazarın cәlbediciliyi amillәrinә aşağıda sadalanan amillәrdәn hansı daxil deyil:

•

Bazara daxilolma maneәlәri
Nisbi bazar payı
Tәlәbatın mövsümlülüyü
Tәlәb edilәn kapitallaşdırma
Bazarın tutumu

637 «General Eectric» firması ilә «Mckinsey & Co» konsultasiya firmasının birgә hazırladığı portfelin
modellәşdirilmәsi metodunda müәssisәnin mövqeyi amillәrinә aşağıda sadalanan amillәrdәn hansı daxil
deyil:

•

müәssisәnin marketinq imkanları
bazarın tutumu
müәssisәnin mәhsulunun rәqabәtqabiliyyәtliliyi
müәssisәnin dәyişikliklәrә adaptasiya qabiliyyәti
müәssisәnin reaksiya vermә qabiliyyәti vә çevikliyi

638 «General Eectric» firması ilә «Mckinsey & Co» konsultasiya firmasının birgә hazırladığı portfelin
modellәşdirilmәsi metodunda bazarın cәlbediciliyi amillәrinә aşağıda sadalanan amillәrdәn hansı daxil deyil:

•

bazara daxilolma maneәlәri
mәhsulun keyfiyyәti
bazarın artım tempi
bazarın ölçüsü
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rәqabәtin kәskinliyi

639 Boston Konsaltinq Qrupun «artımbazar payı» matrisasının «Qapan itlәr » kvadrantında:

•

hәm bazarın artım tempi, hәm dә bazar payı sabitdir (dәyişmәzdir);
hәm bazarın artım tempi, hәm dә bazar payı aşağıdır;
bazarın artım tempi yüksәk, bazar payı aşağıdır;
hәm bazarın artım tempi, hәm dә bazar payı yüksәkdir;
bazarın artım tempi aşağı, bazar payı yüksәkdir;

640 Boston Konsaltinq Qrupun «artımbazar payı» matrisasının «Sağmal inәklәr» kvadrantında:

•

hәm bazarın artım tempi, hәm dә bazar payı sabitdir (dәyişmәzdir);
bazarın artım tempi aşağı, bazar payı yüksәkdir
hәm bazarın artım tempi, hәm dә bazar payı aşağıdır;
bazarın artım tempi yüksәk, bazar payı aşağıdır;
hәm bazarın artım tempi, hәm dә bazar payı yüksәkdir;

641 Boston Konsaltinq Qrupun «artımbazar payı» matrisasının «Dәcәl uşaqlar» kvadrantında:

•

hәm bazarın artım tempi, hәm dә bazar payı sabitdir (dәyişmәzdir);
bazarın artım tempi yüksәk, bazar payı aşağıdır;
hәm bazarın artım tempi, hәm dә bazar payı yüksәkdir;
bazarın artım tempi aşağı, bazar payı yüksәkdir;
hәm bazarın artım tempi, hәm dә bazar payı aşağıdır;

642 Boston Konsaltinq Qrupun «artımbazar payı» matrisasının «Ulduzlar» kvadrantında:

•

hәm bazarın artım tempi, hәm dә bazar payı sabitdir (dәyişmәzdir)
bazarın artım tempi yüksәk, bazar payı aşağıdır;
bazarın artım tempi aşağı, bazar payı yüksәkdir;
hәm bazarın artım tempi, hәm dә bazar payı yüksәkdir;
bazarın artım tempi aşağı, bazar payı dәyişkәndir;

643 «General Eectric» firması ilә «Mckinsey & Co» konsultasiya firmasının birgә azırladığı metodda biznes
portfelin tәhlili hansı krtireyalara әsaslanır:

•

bazarın artım tempi vә bazarın gәlbediciliyi;
müәssisәnin bazar payı vә firmanın bazar (rәqabәt) vәziyyәti;
bazarın artım tempi vә firmanın bazar (rәqabәt) vәziyyәti;
bazarın cәlbediciliyi vә firmanın bazar (rәqabәt) vәziyyәti
bazarın artım tempi vә müәssisәnin bazar payı;

644 Boston Konsaltinq Qrupun hazırladığı metodda biznes portfelin tәhlili hansı krtireyalara әsaslanır:

•

bazarın artım tempi vә bazarın cәlbediciliyi;
müәssisәnin bazar payı vә bazarın gәlbediciliyi;
bazarın artım tempi vә firmanın bazar (rәqabәt) vәziyyәti;
bazarın artım tempi vә müәssisәnin bazar payı;
müәssisәnin bazar payı vә firmanın bazar (rәqabәt) vәziyyәti;

645 Aşağda göstәrilәnlәrdәn әmәliyyatlardan hansı strateci marketinq planlaşdırılmasına aid deyildir:

•

biznesportifelin tәhlili;
müәssisәnin misiyasının müәyyәnlәşdirilmәsi;
İstehsal gücünün proqnozlaşdırılması;
müәssisәnin strategiyasının hazırlanması vә realizasiyası;
müәssisәnin mәqsәdinin müәyyәnlәşdirilmәsi;
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646 İllik marketinq planlaşdırılması bu ardıcıl mәrhәlәlәrә uyğun olaraq hәyata keçirilir:

•

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

647 ................ dedikdә, müәssisәnin tәlәbatının xüsusiyyәtlәri eyni olan istehlakçılar arasında müstәqil
marketinq fәaliyyәti hәyata keçirәn, digәrlәrindәn fәrqli rәqiblәri olan vә marketinq funksiyalarının yerinә
yetirilmәsinә tam mәsul olan şәxs tәrәfindәn idarә edilәn bölmәlri başa düşülür.

•

Mәhsl çeşidi
Rәqabәt strategiyası
Strateji biznes vahidi
Brend imici
Marketinq kompleksi

648 Strateji Biznes Vahidlәrinin xüsusiyyәtlәrinә aid deyil.

•

öz resurslarına nәzrәt etmәk sәlahiyyәti
ümumi marketinq planın olması
dәqiq müәyyәn edilmiş rәqiblәri
konkret hәdәf bazarının olması
öz strategiyasının olması

649 M. Porterә görә strateji biznes vahidi mәhsul vә ya mәhsul qrupu üzrә bu marketinq strategiyalarından
istifadә edir:

•

differensiallaşdırma, tәmәrküzlәşmә vә inkişaf strategiyalarından
xәrclәr üzrә liderlik, differensiallaşdırma vә tәmәrküzlәşmә strategiyalarından
xәrclәr üzrә liderlik, differensiallaşdırma vә mövcud vәziyyәrin qopunub saxlanması strategiyalarından
xәrclәr üzrә liderlik, differensiallaşdırma vә artım strategiyalarından
differensiallaşdırma, artım vә tәmәrküzlәşmә strategiyalarından

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

•

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

651 General Elektrik” vә “McKsiney&Company” konsaltinq firmasının “müәssisәnin bazar mövqeyi/bazarın
cәlbediciliyi” matrisindә bazarın cәlbediciliyi aşağı, müәssisәnin bazar mövqeyi yüksәk olan biznes
növlәrinә münasibәtdә bu strategiyadan istifadә edilir:

•

investisiyadan imtina strategiyasından
himayә edilmә strategiyasından
inkişaf strategiyasından
artım strategiyasından
biçim strategiyasından
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652 General Elektrik” vә “McKsiney&Company” konsaltinq firmasının “müәssisәnin bazar mövqeyi/bazarın
cәlbediciliyi” matrisindә bazarın cәlbediciliyi yüksәk, müәssisәnin bazar mövqeyi aşağı olan biznes
növlәrinә münasibәtdә bu strategiyadan istifadә edilir:

•

biçim strategiyasından
himayә edilmә strategiyasından
inkişaf strategiyasından
artım strategiyasından
investisiyadan imtina strategiyasından

653 “General Elektrik” vә “McKsiney&Company” konsaltinq firmasının “müәssisәnin bazar
mövqeyi/bazarın cәlbediciliyi” matrisindә hәm bazarın cәlbediciliyi, hәm dә müәssisәnin bazar mövqeyi
aşağı olan biznes növlәrinә münasibәtdә bu strategiyadan istifadә olunur.

•

himayә etmә strategiyasından
biçim strategiyasından
inkişaf strategiyasından
artım strategiyasından
möhkәmlәndirmә strategiyasından

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

•

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

655 Boston Konsaltinq Qrupun «artım tempibazar payı» matrisinin hansı kvadrantında yerlәşәn mәhsullar
müәssisәnin stabil mәnfәәt әldә etmәsini tәmin edir:

•

«Sağmal inәklәr»i vә «Qapan itlәr (Vәhşi pişiklәr)»;
«Sağmal inәklәr»;
«Dәcәl uşaqlar»;
«Ulduzlar»;
«Qapan itlәr»;

656 Boston Konsaltinq Qrupun «artım tempibazar payı» matrisasının hansı kvadrantında yerilәşәn mәhsul
müәssisәyә әn yüksәk gәlir gәtirir:

•

«Ulduzlar» vә «Problemli uşaqlar»;
«Sağmal inәklәr»;
«Qapan itlәr»;
«Ulduzlar»;
«Problemli uşaqlar»;

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

•

«Sağmal inәklәr»i vә «Qapan itlәr»i
«Qapan itlәri»
«Sağmal inәklәr»i
«Ulduzlar»ı
« Problemli uşaqlar »ı

658 Müәssisә sәviyyәsindә strateji marketinq planlaşdırılması nәdәn başlanılır:
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•

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

659 Müәssisә sәviyyәsindә strateyi marketinq planlaşdırılması bu ardıcıllıqla hәyata keçirilir:

•

mәqsәdin müәyyәn edilmәsi, missiyanın müәyyәn edilmәsi, biznesportfelin tәhlili, marketinq strategiyasının
hazırlanması, strategiyanın realizasiyası vә nәzarәt
missiyanın müәyyәn edilmәsi, mәqsәdin müәyyәn edilmәsi, biznesportfelin tәhlili, marketinq strategiyasının
hazırlanması, strategiyanın realizasiyası vә nәzarәt
SWOTanaliz, mәqsәdin müәyyәn edilmәsi, biznesportfelin tәhlili, marketinq strategiyasının hazırlanması,
strategiyanın realizasiyası vә nәzarәt
SWOTanaliz, missiyanın müәyyәn edilmәsi, mәqsәdin müәyyәn edilmәsi, biznesportfelin tәhlili, marketinq
strategiyasının hazırlanması, strategiyanın realizasiyası vә nәzarәt
missiyanın müәyyәn edilmәsi, mәqsәdin müәyyәn edilmәsi, tәşkilati quruluşun tәyini, marketinq strategiyasının
hazırlanması, strategiyanın realizasiyası vә nәzarәt

660 “Aşağıdan yuxarıya” planlaşdırma metodunda marketinq planlarının tәrtib edilmәsi belә hәyata keçirilir

•

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

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

•

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

662 Strateji planlaşdırmanın biznes portfelin tәhlili mәrhәlәsindә hansl amil planlaşdırılmır

•

hansı fәaliyyәt sahәsinin indiki sәviyyәdә saxlanılacağı
hansı yeni fәaliyyәt sahәsi alıncağı
hansı sahәyә әlavә investisiya qoyulacağı
hansı fәaliyyәt sahәsinin inkişaf etdirilәcәyi
hansı fәaliyyәt sahәsinin lәğv edilәcәy

663 Strateji marketinq planlaşdırılması idarәetmәnin bu sәviyyәsindә hәyata keçirilir:

•

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

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

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

665 ................. dedikdә, onun tәyinatı, nә ilә mәşğul olması vә ya nә ilә mәşğul olmaq istәmәsi, müәssisәnin
davranış üsulları vә dәyәrlәr sistemi, alıcıların hansı tәlәbatlarını ödәmәsi başa düşülür.

•

müәsisәnin bacarığı vә imkanları
müәssisәnin missiyası
müәssәnin strateji planı
müәsisәnin mәqsәdi
müәsisәnin strateji biznes vahidlәri

666 Strateji plan:

•

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

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

•

Korporativ plan
Strateji plan
Illik plan
Uzunmüddәtli plan
Marketinq planı

668 Marketinqin strateji planlaşdırılmasının nәzarәt mәrhәlәsindә aşağıdakı işlәr görülür:

•

marketinq planı tәrtib edilir
planlaşdırılan işlәrin hәyata keçirilmәsi nәticәlәrinin qiynәtlәndirilmәsi vә tәhlili hәyata keçirilir, korrektә edici
tәdbirlәr hәyata keçirilir
hәr bir biznes vahidin hansı addım atacağı müәyyәnlәşdirilir
şirkәtin vәziyyәti, gözlәnilәn imkan vә potensial tәhlükәlәr öyrәnilir
planlaşdırılan işlәrin hәyata keçirilmәsi baş verir

669 Marketinqin strateji planlaşdırılmasının reallaşdırma mәrhәlәsindә aşağıdakı işlәr görülür:

•

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

670 Marketinqin strateji planlaşdırılmasının planlaşdırma mәrhәlәsindә aşağıdakı işlәr görülür:

•

menecmentlә planlaşdırma ilә bağlı müzakirәlәr hәyata keçirilir
hәr bir biznes vahidin hansı addım atacağı müәyyәnlәşdirilir
planlaşdırılan işlәrin hәyata keçirilmәsi baş verir
şirkәtin vәziyyәti, gözlәnilәn imkan vә potensial tәhlükәlәr öyrәnilir
planlaşdırılan işlәrin hәyata keçirilmәsi nәticәlәrinin qiynәtlәndirilmәsi vә tәhlili hәyata keçirilir, korrektә edici
tәdbirlәr hәyata keçirilir
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671 Marketinqin strateji planlaşdırılmasının tәhlil mәrhәlәsindә aşağıdakı işlәr görülür:

•

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

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

•

Reallaşdırma
Planlaşdırma
Tәhlil
Monitorinq
Nәzarәt

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

•

Monitorinq
Reallaşdırma
Planlaşdırma
Tәhlil
Nәzarәt

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

•

Monitorinq
Planlaşdırma
Reallaşdırma
Tәhlil
Nәzarәt

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

•

Monitorinq
Tәhlil
Reallaşdırma
Planlaşdırma
Nәzarәt

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

•

Ulduzlar vә hürәn itlәr
Problemli uşaqlar vә hürәn itlәr
Sağmal inәklәr vә ulduzlar
Sağmal inәklәr vә problemli uşaqlar
Sağmal inәklәr vә hürәn itlәr

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

•

ulduzlar vә hürәn itlәr
Sağmal inәklәr vә ulduzlar
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sağmal inәklәr vә hürәn itlәr
Sağmal inәklәr vә
problemli uşaqlar vә ulduzlar

678 Aşağıdakılardan hansı kompaniyanın missiyasına qoyulan tәlәblәrә aid deyil:

•

Konkret olmalıdır
Strateji auditә әsaslanmalıdır
Realist olmalıdır
Spesifik qabiliyyәtlәrә әsaslanmalıdır
Stimullaşdırmalıdır

679 Aşağıdakı vәzifәlәrdәn hansı ticarәt işçilәrinin vәzifәlәrinә aid deyil?

•

satışların hәyata keçirilmәsi
marketinqin idarәetmә strukturunun müәyyәnlәşdirilmәsi
mәqsәdli istehlakçıların seçilmәsi
potensil müştәrilәrin axtarılması
kommunikasiya

680 Aşağıdakı vәzifәlәrdәn hansı ticarәt işçilәrinin vәzifәlәrinә aid deyil?

•

satışların hәyata keçirilmәsi
qiymәtin müәyyәnlәşdirilmәsi
mәqsәdli istehlakçıların seçilmәsi
potensial müştәrilәrin axtarılması
kommunikasiya

681 Aşağıdakı vәzifәlәrdәn hansı ticarәt işçilәrinin vәzifәlәrinә aid deyil?

•

satışların hәyata keçirilmәsi
marketinq strategiyasının hazırlanması
mәqsәdli istehlakçıların seçilmәsi
potensil müştәrilәrin axtarılması
kommunikasiya

682 Strateji marketinq nәzarәti nәyә deyilir?

•

mәnfi kәnarlaşmaların aradan qaldırılması vә qazanılmış uğurların möhkәmlәndirilmәsi üzrә tәdbirlәrin
hazırlanması vә hәyata keçirilmәsidir.
marketinqin әtraf mühit amillәrindә baş verәn dәyişiklәrin vә yaranmış problemlәrin aşkar edilmәsi, hәmçinin bu
problemlәrin hәll edilmәsi üzrә tövsiyәlәrin hazırlanması mәqsәdi ilә müәssisәnin marketinq fәaliyyәtinin
vaxtaşırı, hәrtәrәfli vә obyektiv yoxlanılması prosesidir.
arşıya qoyulan mәqsәdә (mәqsәdlәrә) nail olunması vә ya müәyyәn edilmiş tapşırıqların yerinә yetirilmәsi üçün
hәmin fәaliyyәtin gedişinin izlәnmәsi, onun nәticәlәrinin qiymәtlәndirilmәsidir.
illik marketinq planlarında müxtәlif göstәricilәr üzrә müәyyәn edilmiş plan tapşırıqlarının yerinә yetirilmәsi
sәviyyәsini vә müxtәlif amillәrin bu kәnarlaşmalara tәsir dәrәcәsini müәyyәnlәşdirmәk mәqsәdi ilә vaxtaşırı vә ya
daima aparılan nәzarәt sistemidir.
qarşıya çıxa bilәcәk böhranlı situasiyalar vә ya kәnarlaşmalar haqqında qabaqcadan xәbәrdarlıq edilmәsi vә
vaxtında onların qarşısının alınmasıdır.

683 Marketinq funksiyalarının auditi zamanı nә audit olunur?

•

mövcud olan informasiya tәminatı vә planlaşdırma sistemini
marketinq elementlәrinin әlaqәlәndirilmәsi vәziyyәti
korporativ vә marketinq mәqsәdlәrinin aydınlığı vә doğruluğu
hәm iqtisadi, sosial, mәdәni әtraf mühit, hәm dә bazarlar, müştәrilәr, rәqiblәr, tәchizatçılar vә distryibitorlar
marketinq bölmәsinin rәsmi strukturu, funksional sәmәrәliliyi

684 Mәhsuldarlığın auditi zamanı nә audit olunur
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•

marketinq elementlәrinin әlaqәlәndirilmәsi vәziyyәti
mәnfәәtlilik, sәmәrәlilik
korporativ vә marketinq mәqsәdlәrinin aydınlığı vә doğruluğu
hәm iqtisadi, sosial, mәdәni әtraf mühit, hәm dә bazarlar, müştәrilәr, rәqiblәr, tәchizatçılar vә distryibitorlar
marketinq bölmәsinin rәsmi strukturu, funksional sәmәrәliliyi

685 Operativ marketinq nәzarәti nәyә deyilir?

•

mәnfi kәnarlaşmaların aradan qaldırılması vә qazanılmış uğurların möhkәmlәndirilmәsi üzrә tәdbirlәrin
hazırlanması vә hәyata keçirilmәsidir.
illik marketinq planlarında müxtәlif göstәricilәr üzrә müәyyәn edilmiş plan tapşırıqlarının yerinә yetirilmәsi
sәviyyәsini vә müxtәlif amillәrin bu kәnarlaşmalara tәsir dәrәcәsini müәyyәnlәşdirmәk mәqsәdi ilә vaxtaşırı vә ya
daima aparılan nәzarәt sistemidir.
arşıya qoyulan mәqsәdә (mәqsәdlәrә) nail olunması vә ya müәyyәn edilmiş tapşırıqların yerinә yetirilmәsi üçün
hәmin fәaliyyәtin gedişinin izlәnmәsi, onun nәticәlәrinin qiymәtlәndirilmәsidir.
marketinqin әtraf mühit amillәrindә baş verәn dәyişiklәrin vә yaranmış problemlәrin aşkar edilmәsi, hәmçinin bu
problemlәrin hәll edilmәsi üzrә tövsiyәlәrin hazırlanması mәqsәdi ilә müәssisәnin marketinq fәaliyyәtinin
vaxtaşırı, hәrtәrәfli vә obyektiv yoxlanılması prosesidir.
qarşıya çıxa bilәcәk böhranlı situasiyalar vә ya kәnarlaşmalar haqqında qabaqcadan xәbәrdarlıq edilmәsi vә
vaxtında onların qarşısının alınmasıdır.

686 .............. qarşıya qoyulan mәqsәdә (mәqsәdlәrә) nail olunması vә ya müәyyәn edilmiş tapşırıqların
yerinә yetirilmәsi üçün hәmin fәaliyyәtin gedişinin izlәnmәsi, onun nәticәlәrinin qiymәtlәndirilmәsi vә
müәyyәn edilmiş rejimdәn kәnarlaşmalar aşkar edildiyi halda zәruri düzәlişlәrin (korrekturların) hәyata
keçirilmәsi prosesidir.

•

Marletinqin funksional sistemi
Marketinq nәzarәti sistemi
Marketinqin kommunikasiya sistemi
Marketinqin informasiya sistemi
Marketinqin idarәetmә sistemi

687 Staregiyanın auditi zamanı nә audit olunur?

•

marketinq elementlәrinin әlaqәlәndirilmәsi vәziyyәti
korporativ vә marketinq mәqsәdlәrinin aydınlığı vә doğruluğu
marketinq bölmәsinin rәsmi strukturu, funksional sәmәrәliliyi
hәm iqtisadi, sosial, mәdәni әtraf mühit, hәm dә bazarlar, müştәrilәr, rәqiblәr, tәchizatçılar vә distryibitorlar
mövcud olan informasiya tәminatı vә planlaşdırma sistemini

688 Marketinq mühitinin auditi zamanı nә audit olunur?

•

marketinq elementlәrinin әlaqәlәndirilmәsi vәziyyәti
iqtisadi, sosial, mәdәni mühit, hәm dә bazarlar, müştәrilәr, rәqiblәr, tәchizatçılar vә distryibitorlar
marketinq bölmәsinin rәsmi strukturu, funksional sәmәrәliliyi
korporativ vә marketinq mәqsәdlәrinin aydınlığı vә doğruluğu
mövcud olan informasiya tәminatı vә planlaşdırma sistemini

689 Marketinq auditi nәdir?

•

İdarәedici tәdbirlәrin hәyata keçirilmәsi
Marketinqin xarici mühitini sistematik, müstәqil vә dövri olaraq yoxlamaq
Müәssisәnin işinin tәhlil etmәk
Bazar konyekturasının öyrәnilmәsi
İstehsalı tәşkil etmәk

690 Marketinqin tәşkilinin regional yönümlü quruluşunda aşağıdakı formada tәşkil hәyata keçirilir:

•

marketinq fәaliyyәtini hәyata keçirmәk üçün çoxәlamәtli idarәetmә strukturundan istifadә olunur
marketinq xidmәti regionlar üzrә tәşkil olunur
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marketinq xidmәti müәssisәnin istehsal etdiyi müxtәlif mәhsul çeşidi üzrә tәşkil olunur
marketinq fәaliyyәtinә aid olan әmәliyyatlar ayrıayrı struktur bölmәlәrinә tәhkim olunur
marketinq xidmәti bazarlar üzrә tәşkil olunur

691 Marketinqin tәşkilinin bazar yönümlü quruluşunda aşağıdakı formada tәşkil hәyata keçirilir:

•

marketinq xidmәti regionlar üzrә tәşkil olunur
marketinq xidmәti bazarlar üzrә tәşkil olunur
marketinq fәaliyyәtini hәyata keçirmәk üçün çoxәlamәtli idarәetmә strukturundan istifadә olunur
marketinq fәaliyyәtinә aid olan әmәliyyatlar ayrıayrı struktur bölmәlәrinә tәhkim olunur
marketinq xidmәti müәssisәnin istehsal etdiyi müxtәlif mәhsul çeşidi üzrә tәşkil olunur

692 Marketinqin tәşkilinin mәhsul yönümlü quruluşunda aşağıdakı formada tәşkil hәyata keçirilir:

•

marketinq fәaliyyәtini hәyata keçirmәk üçün çoxәlamәtli idarәetmә strukturundan istifadә olunur
marketinq fәaliyyәtinә aid olan әmәliyyatlar ayrıayrı struktur bölmәlәrinә tәhkim olunur
marketinq xidmәti bazarlar üzrә tәşkil olunur
marketinq xidmәti müәssisәnin istehsal etdiyi müxtәlif mәhsul çeşidi üzrә tәşkil olunur
marketinq xidmәti regionlar üzrә tәşkil olunur

693 Marketinqin tәşkilinin funksional quruluşunda aşarğıdakı formada tәşkil hәyata keçirilir:

•

marketinq fәaliyyәtini hәyata keçirmәk üçün çoxәlamәtli idarәetmә strukturundan istifadә olunur
marketinq fәaliyyәtinә aid olan әmәliyyatlar ayrıayrı struktur bölmәlәrinә tәhkim olunur
marketinq xidmәti bazarlar üzrә tәşkil olunur
marketinq xidmәti regionlar üzrә tәşkil olunur
marketinq xidmәti müәssisәnin istehsal etdiyi müxtәlif mәhsul çeşidi üzrә tәşkil olunur

694 Marketinqin bu tәşkilati quruluşunda marketinq xidmәti regionlar üzrә tәşkil olunur:

•

çoxәlamәtli idarәetmә strukturu
bazar yönümlü idarәetmә strukturu
funksional idarәetmә strukturu
mәhsul yönümlü idarәetmә strukturu
regional idarәetmә strukturu

695 Marketinqin bu tәşkilati quruluşunda marketinq xidmәti bazarlar üzrә tәşkil olunur:

•

mәhsul yönümlü idarәetmә strukturu
funksional idarәetmә strukturu
çoxәlamәtli idarәetmә strukturu
regional idarәetmә strukturu
bazar yönümlü idarәetmә strukturu

696 Marketinqin bu tәşkilati quruluşunda marketinq xidmәti müәssisәnin istehsal etdiyi müxtәlif mәhsul
çeşidi üzrә tәşkil olunur: (Çәki: 1)

•

regional idarәetmә strukturu
bazar yönümlü idarәetmә strukturu
Funksional idarәetmә strukturu
mәhsul yönümlü idarәetmә strukturu
çoxәlamәtli idarәetmә strukturu

697 Marketinqin bu tәşkilati quruluşunda marketinq fәaliyyәtinә aid olan әmәliyyatlar ayrıayrı struktur
bölmәlәrinә tәhkim olunur:

•

çoxәlamәtli idarәetmә strukturu
bazar yönümlü idarәetmә strukturu
funksional idarәetmә strukturu
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regional idarәetmә strukturu
mәhsul yönümlü idarәetmә strukturu

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

•

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

699 P&G şirkәtinin strateji biznes vahidi olan CAMAY vә OLAY brendlәri yüksәk artım tempi vә aşağı
bazar payına malikdir. Bu brendlәr Boston Konsaltinq Qrupun «artımbazar payı» matrisasının hansı
kvadrantında yerlәşdirilmәlidir?

•

«Sağmal inәklәr»;
«Qapan itlәr»;
«Ulduzlar»;
«Ulduzlar» vә «Problemli uşaqlar»;
«Problemli uşaqlar»;

700 ……………. prosesindә xarici mühit amillәrinin dәyişmә meyllәri izlәnilir vә baş verәn dәyişmәlәrin
marketinq planlarında qarşıya qoyulmuş mәqsәdә tәsir dәrәcәsi aşkar edilir, zәruri hallarda mәqsәdә vә
onlara nail olunmanı tәmin edәn fәaliyyәtә müvafiq dәyişikliklәr edilir.

•

Hüquqi marketinq nәzarәti
İnzibati marketinq nәzarәti
Adaptiv nәzarәt
İdarәetmә nәzarәti
Operativ marketinq nәzarәti
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