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2316_Az_Q2017_Yekun imtahan testinin sualları
Fәnn : 2316 Marketinqin kommunikasiya sistemi
1 Xeyriyyәçilik fәaliyyәti marketinqin kommunikasiya sisteminin bu elementinә aiddir

•

Birbaşa marketinq
Reklam
Satışın hәvәslәndirilmәsi
Ictimaiyyәtlә әlaqә
Şәxsi satış

2 Şәxsi kommunikasiyanın tәtbiqi bu halda daha sәmәrәlidir

•

Mәhsulun keyfiyyәti yüksәk olduqda
Mәhsulun qiymәti yüksәk olduqda
Mәhsul kütlәvi istehlak malları qrupuna aid olduqda
Mәhsulun istifadәsi üçün xüsusi qayda tәlәb olunduqda
Mәhsul tez xarab olan mәhsul qrupuna aid olduqda

3 Şәxsi kommunikasiyanın tәtbiqi bu halda daha sәmәrәlidir

•

daha geniş auditoriyanı әhatә etdikdә
kütlәvi istehlak malları üzrә hәyata keçirildikdә
mәhsulların intensiv reklamı hәyata keçirildikdә
müәsisәnin maliyә imkanları zәif olduqda
alıcıların sayı mәhdud olduqda

4 Şәxsi kommunikasiyanın tәtbiqi bu halda daha sәmәrәlidir

•

mәhsul çeşidi geniş olduqda
әhatә dairәsi geniş olduqda
müәsisәnin maliyә imkanları geniş olduqda
istehlakçıların mәhsula tәlabatı yüksәk olduqda
mәhsul mürәkkәb xarakterә malik olduqda

5 Qeyrişәxsi kommunikasiyanın әsas xüsusiyyәtlәrinә aiddir.

•

kamunikasiya prosesindә bibiri ilә bilavastә ünsiyyәtdә iki vә daha çox tәrәfin iştrak etmәsi
daha çox istehlakçını vә daha geniş auditoriyanı әhatә etmәsi
formanın vә mәznunu üzәrindә nәzarәtin zәif olması
arqumentlәrin sayının çox olması
әsasәn mürәkkәb xarektera malik mәhsullar üzrә tәtbiq olunması

6 Şәxsi kommunikasiyanın әsas xüsusiyyәtlәrinә aiddir.

•

informasiya yayım vasitәlәrindәn istifadә etmәklә әlaqәlәrin yaradılması
daha çox xәrc tutumlu olması
әksәr hallarda әrzaq mәhsulları uzrә hәyata keçirilmәsi
marketing mәqsәdlәrinә uyğun olaraq hәyata keçirilmәsi
geniş әrazini әhatә etmәsi

7 Şәxsi kommunikasiyanın әsas xüsusiyyәtlәrinә aiddir.

•

televiziya reklamlarından istifadә etmәklә hәyata keçirilmәsi
daha effektivli vә tәsirli olması
daha az xәrc tutumlu olması
daha çox istehlakçı auditoriyasını әhatә etmәsi
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yalnız istehlak malları üzrә hәyata keçirilmәsi

8 Әlaqәlәndirici arzu olunan cavab reaksiyası formalaşdıran cazibәdar dәlil vә mövzu fikirlәşib
tapmalıdır.Bu dәlillәrin üç tipinә aiddir:

•

istehlakçılarda mәhsula tәlәbat formalaşdıran dәlillәr
emosianal dәlillәr
mal alışına inam formalaşdıran dәlillәr
alıcılarda mәlumatlılıq formalaşdıran dәlillәr
mәhsula imic formalaşdıran dәlillәr

9 Әlaqәlәndirici arzu olunan cavab reaksiyası formalaşdıran cazibәdar dәlil vә mövzu fikirlәşib
tapmalıdır.Bu dәlillәrin üç tipinә aiddir.

•

mәhsula rәğbәt yaradan dәlillәr
mәqsәdәuyğun dәlillәr
mal alışına tәhrik edәn dәlillәr
Funksional dәlillәr
mәhsula tәlәbat formalaşdıran dәlillәr

10 Bu amil stimullaşdәrma tәdbirlәrinin seçilmәsinә daha çox tәsir göstәrir

•

Planlaşdırma
Mәhsulun hәyat dövranının mәrhәlәlәri
satışın tәşkili formaları
Mәhsulun qablaşdırılması
Marketinqin idarәetmә strukturu

11 Bu vә ya digәr stimullaşdәrma tәdbirlәrinin seçilmәsinә tәsir edәn amillәrә aid deyildir

•

Әmtәәnin irәli itәlәnmәsi strategiyası vә va alıcıların mәhsula cәlb edilmәsi strategiyası
Mövqelәşdirmә
Alıcıların hazırlıq dәrәcәsi
Mәhsulun hәyat dövranının mәrhәlәlәri
Bazarın vә ya mәhsulun tipi

12 Bu vә ya digәr stimullaşdәrma tәdbirlәrinin seçilmәsinә tәsir edәn amillәrә aiddir

•

Rәqiblәrin bazar davranişları
Әmtәәninirәli itәlәnmәsi strategiyası vә yaxud alıcıların mәhsula cәlbedilmәsi strategiyası
Müәssisәnin maliyyә imkanları
Makroiqtisadi amillәr
Müәssisә daxili amillәr

13 Bu vә ya digәr stimullaşdәrma tәdbirlәrinin seçilmәsinә tәsir edәn amillәrә aiddir

•

Planlaşdırma
Mәhsulun hәyat dövranının mәrhәlәlәri
Mövqelәşdirmә
Mәhsulun qiymәti
Marketinqin idarәetmә strukturu

14 Bu vә ya digәr stimullaşdәrma tәdbirlәrinin seçilmәsinә tәsir edәn amillәrә aiddir

•

Marketinq tәdqiqatları
Alıcıların hazırlıq dәrәcәsi
Mövqelәşdirmә
Qiymәtqoyma
Mәhsul çeşidinin planlaşdırılması
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15 Bu vә ya digәr stimullaşdәrma tәdbirlәrinin seçilmәsinә tәsir edәn amillәrә aiddir

•

Mövqelәşdirmә
Bazarın vә ya mәhsulun tipi
Planlaşdırma
Marketinqin idarәetmә strukturu
Mәhsulun qiymәti

16 Әmtәәnin irәlilәdilmәsinin ümumi büdcәsinin hesablanması metodlarına aid deyildir

•

Qarşıya qoyulan mәqsәd vә vәzifәlәrdәn asılı olaraq hesablama metodu
Xәtti proqramlaşdırma metodu
Rәqiblәrә әsaslanan hesablama metodu
Mövcud vәsaitlәrdәn hesablama metodu
Satışın hәcminә nisbәtәn faizlә hesablama metodu

17 Әmtәәnin irәlilәdilmәsinin ümumi büdcәsinin hesablanması metodlarına aid deyildir

•

Mövcud vәsaitlәrdәn hesablama metodu
İqtisadi – statistik metod
Rәqiblәrә әsaslanan hesablama metodu
Satışın hәcminә nisbәtәn faizlә hesablama metodu
Qarşıya qoyulan mәqsәd vә vәzifәlәrdәn asılı olaraq hesablama metodu

18 Әmtәәnin irәlilәdilmәsinin ümumi büdcәsinin hesablanması metodlarına aid deyildir

•

Mövcud vәsaitlәrdәn hesablama metodu
Sistemli yanaşma metodu
Rәqiblәrә әsaslanan hesablama metodu
Qarşıya qoyulan mәqsәd vә vәzifәlәrdәn asılı olaraq hesablama metodu
Satışın hәcminә nisbәtәn faizlә hesablama metodu

19 Әmtәәnin irәlilәdilmәsinin ümumi büdcәsinin hesablanması metodlarına aiddir

•

Sistemli yanaşma metodu
Rәqiblәrә әsaslanan hesablama metodu
Xәtti proqramlaşdırma metodu
Xәrclәrә әsaslanan hesablama metodu
İqtisadi – statistik metod

20 Әmtәәnin irәlilәdilmәsinin ümumi büdcәsinin hesablanması metodlarına aiddir

•

Proqram – mәqsәdli yanaşma metodu
Qarşıya qoyulan mәqsәd vә vәzifәlәrdәn asılı olaraqhesablama metodu
Kütlәvi xidmәt nәzәriyyәsi
İqtisadi – statistik metod
Situasiyalı tәhlil

21 Әmtәәnin irәlilәdilmәsinin ümumi büdcәsinin hesablanması metodlarına aiddir

•

Sistemli yanaşma metodu
Analitik proqnozlaşdırma metodu
Situasiyalı tәhlil
Proqram – mәqsәdli yanaşma metodu
Satışın hәcminә nisbәtәn faizlә hesablama metodu

22 Әmtәәnin irәlilәdilmәsinin ümumi büdcәsinin hesablanması metodlarına aiddir
Sistemli yanaşma metodu

•

3/96

22.12.2016

•

Mövcud vәsaitlәrdәn hesablama metodu
Xәtti proqramlaşdırma metodu
İqtisadi  riyazi metod
İqtisadi – statistik metod

23 Müasir dövrdә marketinqin kommunikasiya sisteminin inkişafına bu amil güclü tәkan verir:

•

kommunikasiya siyasәti üzrә mütәxәssislәrin mövcudluğu
internetin yaranması vә sürәtli inkişafı
yeni irәlilәdilmә strategiyalarının hazırlanmsı
reklama vә satışın hәvәslәndirilmәsinә çәkilәn xәrılәrin hәcminin artması
inteqrasiya olunmuş kommunikasiya sisteminin yaranması

24 Marketinq kommunikasiyasının bu forması әn yüksәk kommunikasiya imkanlarına malikdir:

•

sәrgilәr vә yarmarkalar
reklam
ictimayyәtlә әlaqә
şәxsi satış
birbaşa marketinq

25 Brendlәşdirmә

•

Keyfiyyәtli, yüksәk tәlәbatlı mәhsul yaradılması prosesidir
Mәhsul markasının brendә çevrilmәsini tәminedәn prosesdir
Brendin möhkәmlәndirilmәsi prosesidir
Brendin әldә sdilmәsi prosesidir
Brendin qorunub saxlanılması prosesidir

26 Brend

•

Rәqabәtqabiliyyәtli mәhsuldur
Mahiyyәtcә istehlakçıların şüurunda keyfiyyәtli, yüksık tәlәbatlı kimi fikir formalaşmış mәhsul markası obrazıdır
Yüksәk dәyәrliliyә malik mәhsuldur
Keyfiyyәtli mәhsul markasıdır
Yüksәk tәlәbatlı mәhsul markasıdır

27 Marketinqin kommunikasiya sisteminin beş әsas elementidir

•

Differensiallaşdırma, satışın hәvәslәndirilmәsi, şәxsi satış, birbaşa marketinq, ictimaiyyәtlә әlaqә
Reklam, satışın hәvәslәndirilmәsi, şәxsi satış, birbaşa marketinq, ictimaiyyәtlә әlaqә
Mәlumatların ötürülmәsi, satışın hәvәslәndirilmәsi, şәxsi satış, birbaşa marketinq, ictimaiyyәtlә әlaqә
Reklam, satışın tәşkili, şәxsi satış, birbaşa marketinq, ictimaiyyәtlә әlaqә
Mәlumatların ötürülmәsi, satışın hәvәslәndirilmәsi, şәxsi satış, birbaşa marketinq, qiymәtqoyma

28 Marketinqin kommunikasiya sisteminin elementi deyildir

•

Satışın hәvәslәndirilmәsi
Satışın tәşkili
Şәxsi satış
İctimaiyyәtlә әlaqә
Reklam

29 Marketinqin kommunikasiya sisteminin elementidir

•

Mәlumatların ötürülmәsi
Birbaşa marketinq
İnformasiya yayım vasitәlәri
Mәhsulların bölüşdürülmәsi
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İstehlakçıların tәlәbinin öyrәnilmәsi

30 Marketinqin kommunikasiya sisteminin elementidir

•

İstehlakçıların tәlәbinin öyrәnilmәsi
Şәxsi satış
Mәhsulların bölüşdürülmәsi
Kütlәvi informasiya vasitәlәri
İnformasiya yayım vasitәlәri

31 Marketinqin kommunikasiya sisteminin elementidir

•

İnformasiya yayım vasitәlәri
Satışın hәvәslәndirilmәsi
Mәhsulların bölüşdürülmәsi
Mәhsula tәlәbat yaradılması
Qiymәtqoyma

32 Marketinqin kommunikasiya sisteminin elementidir

•

Bazarın tәdqiqi
İctimaiyyәtlә әlaqә
Mәlumatların ötürülmәsi
Mәhsulların bölüşdürülmәsi
Mövqelәşdirmә

33 Marketinqin kommunikasiya sisteminin elementidir

•

İnformasiya yayım vasitәlәri
Reklam
Mәhsulların bölüşdürülmәsi
İstehlakçıların tәlәbinin öyrәnilmәsi
Qiymәtqoyma

34 Marketinq kommunikasiya sisteminin neçә әsas elementi var

•

5.0
2.0
8.0
6.0
3.0

35 Marketinq kommunikasiya sistemi

•

Müәssisәnin imicini yüksәltmәkdir
Mәhsula tәlәbat formalaşdırmaq, onun satışını stimullaşdırmaq üzrә hәyata keçirilәn tәdbirlәr kompieksidir
Bazarın vә istehlakçıların tәlәbatını aşkar etmәk, öyrәnmәkdir
Subyektlәr arasındakı әlaqәni xarakterizә edir
Mәhsul çeşidini tәkmillәşdirmәk, yeni mәhsul yaratmaqdır

36 Bu auditoriyanın cavab reaksiyasının formalaşması modellәrinә aiddir

•

Satınalmalar modeli
AİDA Modeli
Çeşid siyasәtinin formalaşması modeli
Qiymәtlәrin ierarxiyası modeli
Stimullaşdırma effektliyi modeli

37 .Kotler auditoriyanın cavab reaksiyasının formalaşmasının neçә modelini göstәrmişdir
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•

5.0
4.0
3.0
2.0
6.0

38 Alıcı psixologiyasının altı vәziyyәtindәn birinә aid deyildir

•

İnanma
Emosiyalar
Biliklilik
Mәlumatlılıq
Üstünlük vermә

39 Alıcı psixologiyasının altı vәziyyәtindәn birinә aiddir

•

Mәqsәdin müәyyәnlәşdirilmәsi
Qiymәtә münasibәt
Keyfiyyәtә münasibәt
Rәğbәt bәslәmә
Emosiyalar

40 Alıcı psixologiyasının altı vәziyyәtindәn biridir

•

Etirazların bildirilmәsi
Üstünlük vermә
Mәhsul çeşidinә münasibәt
Satışın tәşkilinә münasibәt
Mәhsulun keyfiyyәtinә münasibәt

41 Alıcı psixologiyasının altı vәziyyәtindәn biridir

•

Imtina
Mәlumatlılıq
Fikrin formalaşması
Mәhsulun keyfiyyәtinә münasibәt
Etinasızlıq

42 Kommunikasiya prosesindә yerinә yetirilәn vәzifәlәrә aid deyildir

•

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

43 Kommunikasiya prosesindә yerinә yetirilәn vәzifәlәrә aid deyildir:

•

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

44 Kommunikasiya prosesindә yerinә yetirilәn vәzifәlәrә aiddir:

•

Reklam strategiyasının hazırlanması
Әks rabitә kanalları üzrә daxil olan informasiyanın toplanması
Әmtәәnin irәlilәdilmәsi metodlarının seçilmәsi
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Satışın hәvәslәndirilmәsi mәqsәdlәrinin müәyyәnlәşdirilmәsi
Mәhsul reklamın hәyata keçirilmәsi

45 Kommunikasiya prosesindә yerinә yetirilәn vәzifәlәrә aiddir:

•

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

46 Bu kommunikasiya prosesinin vәzifәlәrindәn biridir

•

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

47 Kommunikasiya prosesindә yerinә yetirilәn vәzifәlәrә aiddir

•

Müşavirәlәrin seçilmәsi
Müraciәt mәnbәyini sәciyyәlәndirәn әlamәtlәrin seçilmәsi
Istehlakşılarla әlaqәlәrin yaxşılaşdırılması
Şәxsi satış tәdbirlәrinin hәyata keçirilmәsi
Birbaşa marketinqin hәyata keçirilmәsi

48 Kommunikasiya prosesindә yerinә yetirilәn vәzifәlәrә aiddir

•

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

49 Müәssisә vә tәşkilatlarda kommunikasiya prosesi inkişaf etmiş kanallar şәbәkәsi vasitәsilә hәyata
keçirilir. Belә şәbәkә kanalları bunu etmir

•

Xarici әlaqәlәr sisteminin yaradılması
Mәhsul çeşidinin planlaşdırılması
Mәqsәdli auditoriyaya mәlumatların çatdırilması
İstehlakçılarla dialoqun qurulması
İnformasiyanın әldә edilmısi

50 Müәssisә vә tәşkilatlarda kommunikasiya prosesi inkişaf etmiş kanallar şәbәkәsi vasitәsilә hәyata
keçirilir. Belә şәbәkә kanalları bunu etmir

•

xarici mühitә inteqrasiyanın tәmin edilmәsi
reklam tәdbirlәrinin hәyata keçirilmәsi
әtraf mühitlә әlaqәlәr qurulması
informasiyanın toplanması, sistemlәşdirilmәsi vә tәhlili
әks әlaqәlәr üzrә informasiyanın әldә edilmәsi

51 Kommunikasiya prosesindә maneәlәr
İnformasiya yayımı vasitәlәrinin seçilmәsindә yol verilәn sәhvlәrdir
KİV in mәlumat yayımı prosesindә yaranan çәtinliklәrdir
Haqsız reklamın hәyata keçirilmәsidir
rabitә kanalları üzrә informasiyanın daxil olma prosesindә yaranan problemlәrdir

•
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•

Әlaqә prosesindә әtraf mühit amillәrinin planlaşdırılmamış müdaxilәsinin mәnfi tәsiridir

52 İrәlilәdilmә üzrә stimullaşdırma kompleksinә aid deyildir

•

Birbaşa marketinq
Daxili әlaqәlәr sistemi
Sәrgilәr
Satışın hәvәslәndirilmәsi
İctimaiyyәtlә әlaqә

53 İrәlilәdilmә üzrә stimullaşdırma kompleksinә aid deyildir

•

Reklam
Mәhsulların bölüşdürülmәsi
Birbaşa marketinq
Şәxsi satış
Yarmarkalar

54 İrәlilәdilmә üzrә stimullaşdırma kompleksinә aid deyildir

•

İctimaiyyәtlә әlaqә
Mәhsul satışı
Satışın hәvәslәndirilmәsi
Reklam
Birbaşa marketinq

55 Bu irәlilәdilmә üzrә stimullaşdırma kompleksinin elementidir

•

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

56 İrәlilәdilmә üzrә stimullaşdırma kompleksinә aiddir

•

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

57 İrәlilәdilmә üzrә stimullaşdırma kompleksinә aiddir

•

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

58 Bu irәlilәdilmә üzrә stimullaşdırma kompleksinә aiddir

•

Әks әlaqәlәr sisteminin yaradılması
Şәxsi satış
Satışın proqnozlaşdırılması
Differensiallaşdırma
Qiymәtqoyma

59 İrәlilәdilmә üzrә stimullaşdırma kompleksinә aiddir
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•

Qablaşdırma
Reklam
Mövqelәşdirmә
Mәhsul satışı
Mәhsulların bölüşdürülmәsi

60 F.Kotlerin fikrincә auditoriyanın cavab reaksiyasının formalaşması modelidir

•

fәaliyyәtlәr modeli
effektlәrin ierarxiyası modeli
yeni fikirlәr yaradılması modeli
quruluşların dәyişdirilmәsi moqeli
emosiyalar modeli

61 F.Kotlerin fikrincә auditoriyanın cavab reaksiyasının formalaşması modelidir

•

davranışın formalaşması model
qәbulun innovasiyası modeli
fәaliyyәtә sövqetmә modeli
kütlәvi nәzәriyyә modeli
idrakın formalaşması

62 F.Kotlerin fikrincә auditoriyanın cavab reaksiyasının formalaşması modelidir

•

nәticәnin qiymәtlәndirilmәsi modeli
kommuhikasiya modeli
biliklәrin fomalaşması modeli
alıcılara istiqamәtlәnәn model
marağın formalaşması modeli

63 Bu alıcı psixalogiyasının altı vәziyyәtindәn biridir

•

Bazarlığa cәlbetmә
Biliklilik
Emosiyalar
Mal alışına münasibәt
Dәrketmә

64 Bu alıcı psixalogiyasının altı vәziyyәtindәn biridir

•

bazarlıq etmә
qiymәtә münasibәt
bazarlıq etmәyә dәvәt
mövsumi mallara münasibәt
әmtәә çeşidinә münasibәt

65 Bu alıcı psixalogiyasının altı vәziyyәtindәn biridir

•

imtina
inanma
fikrin formalaşması
mәhsulun keyfiyetinә münasibәt
etinasızlıq

66 Komunikasiya prosesindә yerinә yetirilәn vәzifәlәrә aiddir:

•

Mәlumatların toplanması
İnformasiya yayım vasitәlәrinin seçilmәsi
Tәbliğatın hәyata keçirilmәsi
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İnteraktiv marketinqin hәyata keçirilmәsi
Muqavilә bağlanması

67 Komunikasiya prosesindә yerinә yetirilәn vәzifәlәrә aiddir:

•

Müşavirәlәrin,presskonfransların keçirilmәsi
Müraciәtin seçilmәsi
İstehlakçılarla әlaqәlәrin yaxşılaşdırılması
Şәxsi satış tәdbirlәrinin hәyata keçirilmәsi
Komunikasiyavasitәlәrindәnistifadә etmәklә birbaşa marketingin hәyata keçirilmәsi

68 Firmanın komunikasiya proseslәri bu xarakterә malik olurlar

•

Qeyri  bәrabәr impulsive
Daimi
Ardıcıl
İmpulsiv
Mövsümi

69 Firmanın komunikasiya proseslәri bu xarakterә malik olurlar

•

Sıçrayış
Vaxtaşırı
Mövsümi
İstiqamәtlәnmiş
Qeyri  bәrabәr impulsiv

70 Firmanın komunikasiya proseslәri bu xarakterә malik olmurlar

•

Ardıcıl
Müvәqqәti
İmpulsiv
Mövsümi
Sıçrayış

71 Firmanın komunikasiya proseslәri bu xarakterә malik olmurlar

•

impulsiv
mövsümi, impulsiv
daimi
vaxtaşırı
mövsümi

72 Kommunikasiya әlaqәlәri sisteminә aiddir

•

Şәxsi rabitә kanalları
Әks әlaqәlәr sisteminin yaradılması
İnformasiya yayım vasitәlәri
Sәrgilәr
İnternet

73 Kommunikasiya әlaqәlәri sisteminә aiddir

•

Kütlәvi informasiya vasitәlәri
Xarici әlaqәlәr sistemi
İnteraktiv marketinq
Televiziva reklamı
Yarmarkalar
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74 Kommunikasiya әlaqәlәri sisteminә aiddir

•

Birbaşa poçt göndәrişlәri
Daxili әlaqәlәr sistemi
Qәzet vә jurnallar
Kütlәvi informasiya vasitәlәri
İnternet

75 Kommunikasiya prosesindә şifraçma

•

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

76 Kommunikasiya prosesindә әks әlaqә

•

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

77 Kommunikasiya prosesindә nәticә

•

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

78 Kommunikasiya prosesindә kanallar

•

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

79 Kommunikasiya prosesindә müraciәt

•

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

80 Kommunikasiya prosesindә kodlaşdırma

•

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

81 Kommunikasiya prosesindә qәbul edәn
İnteraktiv marketinqi hәyata keçirәn tәrәfdir

•
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•

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

82 Kommunikasiya prosesindә göndәrici

•

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

83 Bu müraciәtlә qәbul edәn tәrәfdә tәmas nәticәsindә yaranan rәy, fikir formalaşmasıdır:

•

Mәlumatlılıq
Nәticә
Şifraçma
Müraciәt
Emosiyalar

84 Bu element informasiya ötürülmәsini tәmin edir:

•

Әks әlaqә
Kanallar
Göndәrici
Şifraçma
Nәticә

85 Kommunikasiya prosesinin elementi deyildir:

•

Kanallar
Birbaşa marketinq
Göndәrici
Şifraçma
Maneәlәr

86 Kommunikasiya prosesinin elementi deyildir:

•

әks әlaqә
İctimaiyyәtlә әlaqә
qәbul edәn
Kodlaşdırma
nәticә

87 Kommunikasiya prosesinin elementidir:

•

Tәbliğat
Kanallar
İnteraktiv marketinq
Mәqsәdli auditoriyanın müәyyәnlәşdirilmәsi
Mәhsulların bölüşdürülmәsi

88 Kommunikasiya prosesinin elementidir

•

Mәqsәdin müәyyәnlәşdirilmәsi
Şifraçma
Marketinqin idarә edilmәsi
Şәxsi satış
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Alıcıların hazırlıq dәrәcәsi

89 Kommunikasiya prosesinin elementidir:

•

Satışın hәvәsülәndirilmәsi
Әks әlaqә
Mövqelәşdirmә
Birbaşa marketinq
Reklam

90 Kommunikasiya prosesinin elementidir:

•

Mәhsul
Qiymәt
Müraciәt
satışın hәvәslәndirilmәsi
Şәxsi satış

91 Marketinqin kommunikasiya prosesi özündә neçә elementi birlәşdirir:

•

11.0
9.0
6.0
5.0
7.0

92 Marketinqin kommunikasiya prosesi

•

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

93 Marketinqin kommunikasiya prosesi

•

İstehlakçıların hәvәslәndirilmәsi prosesidir
Mәlumatların mәqsәdli auditoriyaya çatdırılması prosesidir
Bazarın idarә edilmәsi konsepsiyasıdır
Satış heyәtinin öyrәdikmәsidir
Mәqsәdli auditoriyanın seçilmәsi prosesidir

94 Marketinq kommunikasiyası kompleksinnin elementlәrinә aid deyildir

•

sponsorluq
informasiya yayım vasitәlәri
әks әlaqәlәr sisteminin yaradılması
Satışın hәvәslәndirilmәsi
birbaşa marketinq

95 Marketinq kommunikasiyası kompleksinnin elementlәrinә aid deyildir

•

ictimaiyyәtlә әlaqә
vasitәçilәrlә әlaqә
şәxsi satış
xarici әlaqәlәr sistemi
sәrgilәr

96 Marketinq kommunikasiyası kompleksinnin elementlәrinә aid deyildir:
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•

yarmarkalar
mәhsulun differensiallaşması
daxili әlaqәlәr sistemi
reklam
birbaşa marketinq

97 Marketinq kommunikasiyası kompleksinә aiddir

•

Reklam strategiyasının hazırlanması
Әks әlaqәlәr sisteminin yaradılması
Reklam büdcәsinin tәrtibi
Marketinq tәdqiqatları
Satışın idarә edilmәsi

98 Marketinq kommunikasiyası kompleksinә aiddir

•

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

99 Marketinq kommunikasiyası kompleksinә aiddir

•

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

100 Marketinq kommunikasiyası kompleksi

•

Satışın hәcminin artırılmasına xidmәt ğöstәrir
Kommunikasiya әlaqәlәri sistemini vә әmtәәnin irәlilәdilmәsi üzrә stimullaşdırma kompleksini özündә birlәşdirir
İctimaiyyәtlә xoş münasibәtlәrin yaradılmasını tәmin edir
Şәxsi satışın hәyata keçirilmәsini nәzәrdә tutur
Mәhsula tәlәbat formalaşdırır

101 Marketinqin kommunikasiyası

•

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

102 Kommunikasiya :

•

Mәqsәdli auditoriyaya zәruri informasiyanın ötürülmәsi prosesidir
İki vә ya daha çox subyekt arasında informasiya mübadilәsiprosesidir
İstehlakcılarla işküzar münasibәtlırin yaradılmasıdır
Alıcılara tәsir etmә vasitәsidir
Müәssisәnin işküzar fәaliyyıtinin tәmin edilmәsi prosesidir

103 Reklama olan tәlәbatın yaranmasına hansı әsas amil tәsir göstәrir:

•

Mәhsulun hәyat dövranının mәrhәlәlәri
Әmtәә bazarlarında rәqabәtin yüksәk olması
İstehlakçıların asılılıq sәviyyәsinin aşağı olması
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Kommunikasiyanın aşağı sәviyyәdә olması
Mәhsul çeşidinin genişliyi

104 Reklam hansı sistemin әsas elementi hesab olunur:

•

Müәssisәnin biznes planının
Marketinqin kommunikasiya sisteminin
Bazar iqtisadiyyatının
Marketinq konsepsiyasının
Müәssisәnin mәhsul siyasәtinin

105 ” Reklam haqqında” Azәrbaycan Respublikası qanunu qәbul olunub

•

2000.0
1997.0
1993.0
1992.0
1998.0

106 Televiziyada reklam yayımının üstünlüyü bununla izah edilir:

•

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

107 Reklamın yayım vasitәlәrindәn hansı daha geniş auditoriyanı әhatә edir:

•

Metroda reklam
Televiziya
Qәzetlәr
Radio
Nәqliyyat vasitәlәri üzәrindә reklam

108 Yada salına xarakterli reklam mәhsulun hәyat dövranının bu mәrhәlәsindә tәtbiq olunur:

•

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

109 Reklamın yayım vasitәlәrindәn hansı avadanlıqların reklamında daha sәrfәlidir:

•

Yeüstü reklam şitlәri
Xüsusi bukletlәr
Radio.
Televiziya.
Reklam çarxları

110 Firmalar xarici bazarlara mәhsul çıxararkәn du yanaşmanı tәtbiq edirlәr:

•

Müvafiq reklam strategiyası tәtbiq edilir
Mәhsul xarici bazara yeni mәhsul formasında çıxarılır
Mәhsul bazara böyük partiyalarla çıxarılır
Mәhsul bazara az partiyalarla çıxarılır
Mәhsulun mövqelәşdirilmәsi hәyata keçirilir
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111 Firmalar xarici bazarlara mәhsul çıxararkәn du yanaşmanı tәtbiq edirlәr:

•

Yeni mәhsul siyasәti hazırlanır
Mәhsul xarici bazara uyğunlaşdırılaraq dәyişdirilmiş formada çıxarılır
Yeni qiymәt siyasәti tәtbiq edilir
Satışın hәvәslәndirilmәsinin yeni formaları tәtbiq edilir
Bölğü kanallarının tәkmillәşdirilmәsi hәyata keçirilir

112 Firmalar xarici bazarlara mәhsul çıxararkәn du yanaşmanı tәtbiq edirlәr:

•

Yeni satış bazarları әldә edilir
Mәhsul xarici bazara yerli bazarda olduğu kimi çıxarılır
Mәhsul satışının tәşkilindә yeni metodlardan istifadә edilir
Mәhsulun keyfiyyәti yüksәldilir
Әmtәәninirәlilәdilmәsinin yeni stimullaşdırma elementlәri tәtbiq edilir

113 Beynәlxalq reklamın hәyata keçirilmәsindә mövcud olan problemlәrә aiddir:

•

İstehlakçıların reklama münasibәtinin müәyyәnlәşdirilmәsi
Efir vaxtının vә çap imkanlarının mәhdudluğu
Qәzet vә jurnalların oxunulma sәviyyәsi
Televiziya kanallarının baxımlılığı
Auditoriyanın xüsusiyyәtlәrinin müxtәlifliyi

114 Reklam bazarında dövlәtin әsas funksiyası:

•

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

115 Reklam bazarı:

•

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

116 Bu reklamın spesifik xüsusiyyәtidir:

•

İnformasiya yayımının mövsümi xarakterә malik olması
İnformasiya yayımının şәxsin iştirakı olmadan, haqqı ödәnilmәklә hәyata keçirilmәsi
İnformasiya yayımının haqqı ödәnilmәdәn hәyata keçirilmәsi
İnformasiya yayımının şәxsin iştirakı ilә hәyata keçirilmәsi
İnformasiya yayımının KİVni iştirakı ilә hәyata keçirilmәsi

117 Reklam sahәsinin inkişafına bu amil daha çox tәsir göstәrmişdir

•

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

118 Bu reklam kompaniyası başlamazdan әvvәl kommunikasiya effektliyinin qiymәtlәndirilmәsi formasıdır
Müqayisәli tәhlil әsasında qiymәtlәndirilmә

•
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•

Lobaratoriya yoxlamaları
Qaliq mәblәğlәr metodu әsasında qiymәtlәndirilmә
Dәrk etmәyin qiymәtlәndirilmәsi
İqtisadi tәhlil әsasında qiymәtlәndirilmә

119 Bu reklam fәaliyyәtinin planlaşdırılmasının sonuncu mәrhәlәsidir

•

Birgә fәaliyyәtin hәyata keçirilmәsi
Reklam planının icrası üzәrindә nәzarәtin hәyata keçirilmәsi
Reklam planının tәrtib edilmәsi
Reklam fәaliyyәtinin butun elementlәrinin әlaqәlәndirilmәsi
Reklam fәaliyyәtinin qiymәtlәndirilmәsi

120 Bu mәhsulun hәyat dövranının inkişaf mәrhәlәsindә tәtbiq olunan strategiyalardan biridir

•

Yüksәk keyfiyyәtin tәmin edilmәsi
Ğәlәcәk artım strategiyası
Xәrclәrin azaldılması
Mәhsulun differensiallaşdırılması
Satışın hәcminin artırılması

121 Bu mәhsulun hәyat dövrünun inkişaf mәrhәlәsindә tәtbiq olunan strategiyalardan biridir

•

İstehlakçıların mәhsula cәlb edilmәsi
Mövcud şәraitin qorunub saxlanması
Mәhsulun bazar mövqeyinin qorunub saxlanılması
Qaymağın yığılması
Әmtәәnin irәlilәdilmәsi

122 Bu mәsәlә reklam strategiyasının hazırlanması prosesindә hәll edilir

•

Reklam kompaniyasının proqramının hazırlanması
Reklamın yerlәşdirilmәsi formasının seçilmәsi
Reklam edilәn mәhsulun seçilmәsi
Reklam fәaliyyәtinin planlaşdırılması
Reklam strategiyası ilә marketing strategiyasının әlaqәlәndirilmәsi

123 Reklam kompaniyası hәyata keşirildikdәn sonra reklamın kommunikasiya effektliyinin
qiymәtlәndirilmәsi metodlarına aiddir:

•

Seçmә qaydasında qiymәtlәndirmә
Dәrk edilmәnin qiymәtlәndirilmәsi
Qalıq mәblәğlәr metodu
İqtisadi tәhlil әsasında qiymәtlәndirmә
Aparılan eksperimentinnәticәlәrinin tәhlilinәәsaslanan metod

124 Reklam kompaniyası hәyata keşirildikdәn sonra reklamın kommunikasiya effektliyinin
qiymәtlәndirilmәsi metodlarına aiddir:

•

Birbaşa qiymәtlәndirmә
Yadda qalmaya görә qiymәtlәndirmә
Reklamın istehlakçılara tәsir dәrәcәsinә görә qiymәtlәndirmә
Mәnfәәtin mәblәğinin artımına görә qiymәtlәndirmә
Satışın hәcminin artımına görә qiymәtlәndirmә

125 Reklam kompaniyası başlamazdan әvvәl kommunikasiya effektliyinin qiymәtlәndirilmәsi formalarına
aiddir
Kütlәvi yoxlama

•
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•

Portfel yoxlaması
Kompleks yanaşma
Seçmә qaydasında yoxlama
Sistemli tәhlil

126 Reklam kompaniyası başlamazdan әvvәl kommunikasiya effektliyinin qiymәtlәndirilmәsi formalarına
aiddir:

•

Mәnfәәtin mәblәğinin artımına görә qiymәtlәndirmә
Birbaşa qiymәtlәndirmә
Reklamın istehlakçılara tәsir dәrәcәsinә görә qiymәtlәndirmә
Yadda qalmaya görә qiymәtlәndirmә
Satışın hәcminin artımına görә qiymәtlәndirmә

127 Reklam fәaliyyәtinin effektliyinin qiymәtlәndirilmәsi göstәricilәrinә aiddir

•

Satışın hәcminin artımı
Birbaşa qiymәtlәndirmә
Mәnfәәtin mәblәğinin artımı
İqtisadi effektlik
Reklamın istehlakçılara tәsir dәrәcәsi

128 Praktikada reklam fәaliyyәtinin effektliyini qiymәtlәndirәrkәn bu göstәricidәn istifadә edilir:

•

Reklamın istehlakçılara tәsir dәrәcәsi
Kommunikasiya effektliyi
Mәnfәәtin hәcminin artımı
Satışın hәcminin artımı
Reklamın yadda qalma sәviyyәsi

129 Avadanlıqların reklamında bu yayım vasitәsi daha mәqsәdәuyğundur

•

Yerüstü reklam şitlәri
Xüsusi bukletlәr
Radio
Televiziya
Nәqliyyat vasitәlәtindә reklam

130 Reklam fәaliyyәtinin effektliyi

•

Birinci vә ikinci hallara uyğun olaraq müәyyәnlәşdirilir
Әldә edilәn sәmәrә göstәricisinin miqdarca xәrclәrә olan nisbәti ilә müәyyәnlәşdirilir
Reklam nәticәsindә mәnfәәtin hәcminin artması ilә müәyyәnlәşdirilir
Reklam nәticәsindә satışın hәcminin artması ilә müәyyәnlәşdirilir
Reklam elanlarının mәqsәdli auditoriyanın yadında qalma dәrәcәsi ilә müәyyәnlәşdirilir

131 Bu, reklamın yayımı vasitәlәrinә aid deyildir:

•

İnternetdә reklam
Mәqsәdli auditoriya
Malların üzәrindә reklam
Metroda reklam
Hava şarlarında reklam

132 Bu, reklamın yayımı vasitәlәrinә aid deyildir:

•

Vasitәçilәr
Qәzet vә jurnallar
Birbaşa poçt göndәrmәlәri
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Televiziya
Radio

133 Bu, reklam fәaliyyәtinin hәyata keçirilmәsi prosesindә yerinә yetirilәn işlәrә aid deyildir:

•

Mәqsәdli auditoriyanın müәyyәnlәşdirilmәsi
Mәhsulun bazar mövqeyinin müәyyәnlәşdirilmәsi
Reklam büdcәsinin hesablanması
Reklam kompaniyasının mәqsәdlәrinin müәyyәn edilmәsi
Reklamın yerlәşdirilmәsi formalarının seçilmәsi

134 Bu, reklam fәaliyyәtinin hәyata keçirilmәsi prosesindә yerinә yetirilәn işlәrә aid deyildir:

•

Reklamın yayım vaxtının seçilmәsi
Mәhsula tәlәbatın formalaşdırılması
Reklamın effektliyinin qiymәtlәndirilmәsi
Reklam fәaliyyәtinin planlaşdırılması
Reklam qrafikinin tәrtib edilmәsi

135 Televiziyada reklam yayımının üstünlüyü

•

Satışın hәcmini artıra bilmәk xususiyyәtidir
İstehlakçı auditoriyasının genişliyidir
Baha başa gәlmәsidir
Yüksәk tәsirә malik olmasıdır
Mәhsula tәlәbat formalaşdırmaq qabiliyyәtidir

136 Qәzet vә jurnallarda yerlәşdirilәn reklamınәsas üstünlüyünә aiddir

•

Istehlakçılarda mәhsula daha çox maraq yaratması
Çoxsaylı tәkrar auditoriyanın mövcudluğu
Yadda qalma sәviyyәsinin yüksәk olması
Daha çox diqqәt cәlb etmәsi
Daha ucuz başa gәlmәsi

137 Mәhsulun hәyat dövranının artım ( inkişaf ) mәrhәlәsindә bu strategiya tәtbiq olunur

•

İnteqrasiya ınkişaf strategiyası
Әldә edilәn nәticәlәrdәn bәhrәlәnmәk strategiyası
Diversifikasiya strategiyası
Bazara nüfuz etmә strategiyası
Yeni bazarlara çıxma strategiyası

138 Satışın hәvәslәndirilmәsindәn fәrqli olaraq reklam:

•

İstehsalçı müәssisәyә xeyirxah münasibәt formalaşdırır
Uzunmüddәtli effekt yaradır
Satışın hәcminә qısamüddәt әrzindә tәsir edir
Ani effekt yaradır
İstehlakçı ilә birbaşa әlaqә yaradır

139 Reklam mәtnlәrinin hazırlanması mәrhәlәlәrinә aiddir:

•

Mәtnlәrin kodlaşdırılması
Müraciәt variantlarının seçilmәsi vә qiymәtlәndirilmәsi
Elanların yayılması
Elanların hazırlanması
Elanların formasının hazırlanması
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140 Reklam mәtnlәrinin hazırlanması mәrhәlәlәrinә aiddir:

•

Müraciәtin yayım formasının seçilmәsi
Müraciәtin hazırlanması
Elanların formasının seçilmәsi
Elanlarınqiymәtlәndirilmәsi
Elanların mәzmununun formalaşması

141 Reklam mәtnlәrinin hazırlanması mәrhәlәlәrinә aiddir:

•

Elanların yayılması vaxtının müәyyәnlәşdirilmәsi
Müraciәt ideyasının formalaşması
Elanların formasının seçilmәsi
Müraciәtin taktikasının müәyyәnlәşdirilmәsi
Elanların tәsdiqlәnmәsi

142 Reklam qrafiklәrinin növlәrinә aid deyildir:

•

Sıçrayış qrafiki
Vaxtaşırı yayım qrafiki
İmpulsiv ötürmә qrafiki
Mövsumi qrafik
Ardıcıl qrafik

143 Reklam qrafiklәrinin növlәrinә aiddir

•

Qeyri stabil qrafik
Sıçrayış qrafiki
Bәrabәr dövrlәr üzra yayım qrafiki
Sistemli yayım qrafiki
Fasilәli yayım qrafiki

144 Reklam qrafiklәrinin növlәrinә aiddir

•

Gәrgin qrafik
Qeyri bәrabarimpulsiv ötürmә qrafiki
Süst qrafik
Ötürücü qrafik
Fasilәsiz qrafik

145 Reklam qrafiklәrinin növlәrinә aiddir

•

Stabil qrafik
Effektiv yayım qrafiki
Әks tәsirli qrafik
İmpulsiv ötürmә qrafiki
Vaxtaşırı yayım qrafiki

146 Reklam qrafiklәrinin növlәrinә aiddir

•

Stabil qrafik
Mövsumi qrafik
Sinxron ötürmә qrafiki
Vaxtaşırı yayım qrafiki
Fәrdi yanaşma qrafiki

147 Reklam kompaniyası planının işlәnib hazırlanması vә hәyata keçirilmәsi mәsәlәlәrinә aiddir:
Rәqiblәrin reklam fәaliyyәtinin tәhlili

•
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•

Reklamın verilmә vaxtının müәyyәn edilmәsi
Reklam kompaniyasının bütün elementlәrinin әlaqәli şәkildә tәhlil edilmәsi
Reklamın yerlәşdirilmәsi formasının seçilmәsi
KİVnin sәmәrәliliyinin qiymәtlәndirilmәsi

148 Bu reklam kompaniyası planının işlәnib hazırlanması vә hәyata keçirilmәsi mәsәlәsidir:

•

İnformasiya yayımının hәyata keçirilmәsi
Birgә (müştәrәk) fәaliyyәtin tәşkili
Rәqiblәrin reklam fәaliyyәtinin tәhlili
Reklam fәaliyyәtindә sponsorluq
Reklam siyasәtinin hazırlanması

149 Reklam kompaniyası planının işlәnib hazırlanması vә hәyata keçirilmәsi mәsәlәlәrinә aiddir:

•

Elektron biznes lahiyәlәrinin hazırlanması
Reklam fәaliyyәtinin qiymәtlәndirilmәsi
Reklam strategiyasının ideyasının yaradılması
Auditoriyanın cavab reaksiyasının öyrәnilmәsi
Internetdәn istifadә edilmәsi

150 Reklam kompaniyası planının işlәnib hazırlanması vә hәyata keçirilmәsi mәsәlәlәrinә aiddir:

•

Rәqiblәrin reklam fәaliyyәtinin tәhlili
Reklamın yayım vasitәlәrinin seçilmәsi
Müraciәt mәnbәyini sәciyyәtlәndirәn әlamәtlәrin seçilmәsi
Mәhsulun hәyat dövranının mәrhәlәlәrinin tәhlili
Әks rabitә kanalları üzrә daxil olan informasiyanın toplanması

151 Reklamkompaniyası planının işlәnib hazırlanması vә hәyata keçirilmәsi mәsәlәlәrinә aiddir:

•

Mәhsulun differensiallaşması
Reklam mәtinlәrinin hazırlanması
Mәqsәdli auditoriyanın xarakterik xüsusiyyәtlәrinin müәyyәnlәşdirilmәsi
Reklam olunan mәhsulun satışının tәhlili
Arzu olunan cavab reaksiyasının müәyyәnlәşdirilmәsi

152 Reklam kompaniyası planının işlәnib hazırlanması vә hәyata keçirilmәsi mәsәlәlәrinә aiddir:

•

KİVnin sәmәrәliliyinin qiymәtlәndirilmәsi
Reklam büdcәsinin tәrtib edilmәsi
Reklamın yerlәşdirilmәsi formaqsının seçilmәsi
Mәqsәdli auditoriyanın müәyyәnlәşdirilmәsi
Reklam kompaniyasının bütün elementlәrinin әlaqәli şәkildә tәhlil edilmәsi

153 Reklam kompaniyası planının işlәnib hazırlanması vә hәyata keçirilmәsi mәsәlәlәrinә aiddir:

•

Rәqiblәrin bazar fәaliyyәtinin tәhlili
İcraçıların seçilmәsi vә onların mәsuliyyәtinin müәyyәn edilmәsi
Qiymәtin müәyyәn edilmәsi
Mәhsul satışının tәhlili
Mәhsulun differensiallaşması

154 Bu reklam kompaniyası planının işlәnib hazırlanması vә hәyata keçirilmәsi prosesinin başlanğıc
mәrhәlәsidir:

•

reklam büdcәsinin tәrtib edilmәsi
mәsәlәnin qoyuluşu
reklam proqramlarının әsaslandırılması
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reklam daşıyıcılarının imkanlarının tәhlili
reklam proqramlarının tәrtib edilmәsi

155 Reklam kompaniyası planının işlәnib hazırlanması vә hәyata keçirilmәsi prosesinә bu mәsәlәdәn
başlanılır:

•

Arzu olunan cavab reaksiyasının müәyyәnlәsdirilmәsindәn
Mәqsәdin müәyyәnlәşdirilmәsindәn
Icraçıların seçilmәsindәn
Reklam elanlarının hazırlanmasından
Mәqsәdli auditoriyanın müәyyәnlәşdirilmәsindәn

156 Reklam büdcәsinin hesablanması metodlarına aid deyildir

•

Rәqiblәrә әsaslanan hesablama metodu
Situasiyalı tәhlil metodu
Vәzifәlәrdәn asılı olaraq hesablama metodu
Mövcud vәsaitlәrdәn hesablama metodu
Xәrclәrin planlaaşdırılması әsasında hesablama metodu

157 İnformasiya xarakterli reklam mәhsulun hәyat dövranının bu mәrhәlәsindә tәtbiq olunur

•

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

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

•

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

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

•

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

160 Istehsalçılar öz reklamını mütәxәssislәrә bu mәqsәdlә ünvanlayırlar

•

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

161 Istehsalçılar öz reklamını mütәxәssislәrә bu mәqsәdlә ünvanlayırlar

•

mütәxәssislәrdә mәhsula bilik formalaşdırmaq
reklam olunan mәhsulun şәxsi istifadә üçünalınmasını hәvәslәndirmәk
mәhsul satışının artırılmasına nail olmaq
mütәxәssislәrdә mәhsula tәlәbat formalaşdırmaq
mәhsulun imecini yüksәltmәk
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162 Mütәxәsislәrә yönәldilmiş reklam

•

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

163 İstehsalçılar adından ticarәt sahәsinә yönәldilmiş reklamın mәqsәdlәrinә aid deyildir

•

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

164 Hökümәt,ictimai tәşkilatlar,qruplar adından verilәn reklama aid deyildir

•

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

165 Reklam büdcәsinin işlәnib hazırlanmasının sonunda qәbul edilәn qәrarlara aiddir

•

Reklam büdcәsinin ayrı ayrı tәdbirlәr üzrә bölüşdürülmәsi haqqında qәrar qәbul edilmәsi
Reklama ayrılan ümumi vәsaitin mәblәğinin tәsdiq edilmәsi
Reklam büdcәsinin hesablanması metodlarının seçilmәsi haqqında qәrar qәbul edilmәsi
Reklam büdcәsinin hesablanması üzrә qәrar qәbul edilmәsi
Reklam büdcәsinin formalaşmasına tәsir edәn amillәrin tәsdiq edilmәsi

166 Reklam büdcәsinin hesablanması metodlarına aid deyildir

•

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

167 Reklam büdcәsinin hesablanması metodlarına aiddir

•

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

168 Reklam büdcәsinin hesablanması metodlarına aiddir:

•

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

169 Reklam büdcәsinin hesablanması metodlarına aiddir:
Sistemli tәhlil metodu
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•

Xәtti proqnozlaaşdırma metodu
Situasiyalı tәhlil metodu
İqtisadiriyazi metod
Xәrclәrin planlaaşdırılması әsasında hesablamametodu

170 Reklam büdcәsinin hesablanmasında bu metoddan istifadә olunur:

•

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

171 Reklam büdcәsinin hesablanmasında bu metoddan istifadә olunur:

•

Satışın hәcminә nisbәtәn faizzlә hesablama metodu
Analitik tәhlil metodu
Sistemli yanaşma metodu
Riyazi – statistik metodu
Riyazi proqnozlaaşdırma metodu

172 Reklam büdcәsinin hesablanmasında әsasәn neçә metoddan istifadә edilir:

•

3.0
5.0
7.0
6.0
4.0

173 Reklam büdcәsinә tәsir göstәrәn amillәrә aid deyildir:

•

Mәhsulun differensiallaşdırılması
Maliyyә resursları
Satışın hәcmi
Mәnfәәtin mәblәği
Reklamın yayım vasitәlәri

174 BU Reklam büdcәsinә tәsir göstәrәn amildir:

•

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

175 Reklam büdcәsinә tәsir göstәrәn amillәrә aiddir:

•

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

176 Reklam büdcәsinә tәsir göstәrәn amillәrә aiddir:

•

Reklamın yayım formaları
Maliyyә resursları
Kommunikasiya texnologiyaları
Reklamın mәqsәdi
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Mәhsulun xarakteri

177 Reklam büdcәsinә tәsir göstәrәn amillәrә aiddir

•

Reklam strategiyaları
Reklamın yayım vasitәlәri
Rәqiblәrin reklam xәrclәri
İstehlakçıların tәlәbinin xarakterik xüsusiyyәtlәri
Mәqsәdli auditoriyanın xarakteri

178 Reklam büdcәsinә tәsir göstәrәn amillәrә aiddir:

•

Marketinqin kommunikasiya strategiyaları
Mәhsulun qiymәti
Mәhsul çeşidinin genişliyi
Bazarın hәcmi vә ölçüsü
Reklam müraciәtlәrinin xarakteri

179 Reklam fәaliyyәtinin hәyata keçirilmәsindә büdcәnin rolu nәdәn ibarәtdir:

•

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

180 Reklam strategiyasının hazırlanması zamanı vәzifәlәr bu halı nәzәrdә tutmur:

•

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

181 Reklam strategiyasının işlәnib hazırlanması prosesindә hәll edilәn mәsәlәlәrә aid deyildir:

•

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

182 Reklam yayımı prosesindә sәmәrәsiz auditoriya hesab olunur:

•

Satışın hәvәslәndirilmәsi tәdbirlәrinә üstünlük verәn istehlakçılar
Reklamla maraqlanmayan vә ondan istifadә etmәyәn istehlakçı kütlәsi
Reklam roliklәrinә baxmayan istehlakçı kütlәsi
Müәssisәnin mәhsullarını almayan istehlakçılar
Rәqib müәssisәlәrin mәhsullarını alan istehlakçılar

183 KİV in seçilmәsi zamanı nәzәrә alınan marketinq amillәrinә aid deyildir:

•

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

184 Reklam strategiyasının hazırlanması prosesindә hәll edilәn mәsәlәlәrә aid deyildir:
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•

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

185 Reklam strategiyasının hazırlanması prosesi bu mәsәlәdәn başlayır:

•

Reklam büdcәsinin hesablanması
Mәqsәdli auditoriyanın müәyyәnlәşdirilmәsi
Reklam kompaniyasının әsas ideyasının vә mәqsәdinin müәyyәn edilmәsi
Reklamın yerlәşdirilmәsi formasının seçilmәsi
Reklam büdcәsinin hesablanması

186 Reklam strategiyasının hazırlanmasında bu element hәzәrә alınır:

•

Bazarın tәdqiqi
Mәhsul konsepsiyası
Mәhsulun qiymәti
Alıcıların hazırlıq dәrәcәsi
Bazarın seqmentlәşdirilmәsi

187 Reklam strategiyasının hazırlanmasında bu daha çox әhәmiyyәt kәsb edir:

•

Marketinq strategiyaları
Reklam müraciәtlәri
İnternet
Reklamın yayım formaları
İnformasiya texnologiyaları

188 Reklam strategiyasının hazırlanmasında bu daha çox әhәmiyyәt kәsb edir:

•

İstehlakçıların tәlәbatlarının xarakteri
Әks rabitә kanallarının yaradılması
İnformasiya yayım vasitәlәrinin seçilmәsi
Mәqsәdin müәyyәnlәşdirilmәsi
Satışın vә mәnfәәtin hәcmi

189 Reklam strategiyasının hazırlanmasında bu daha çox әhәmiyyәt kәsb edir:

•

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

190 Reklam strategiyasının hazırlanmasında bu daha çox әhәmiyyәt kәsb edir:

•

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

191 Reklam strategiyası:

•

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

192 Yada salma xarakterli reklamın әsas mәqsәdi:

•

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

193 İnandırma vә tövsiyyә xarakterli reklamın әsas mәqsәdi:

•

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

194 İnformasiya xarakterli reklamın әsas mәqsәdi

•

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

195 Mәhsulun hәyat dövranının yetkinlik mәrhәlәsindә reklamın bu növü daha mәqsәdәuyğundur

•

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

196 Mәhsulun hәyat dövranının inkişaf mәrhәlәsindә reklamın bu növü daha mәqsәdәuyğundur

•

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

197 Satışın bu forması birbaşa satışa aid deyildir:

•

kataloqlarla satış
topdansatış
telemarketinq
poçtla satış
internetlә satış

198 Reklamın planlaşdırılması bununla yekunlaşır:

•

reklam müraciәti haqqında qәrarın qәbul edilmәsi
reklam fәaliyyәtinin qiymәtlәndirilmәsi
reklam yayım vasitәlәrinin qiymәtlәndirilmәsi
reklamın yayım vasitәlәrinin seçilmәsi
reklam büdcәsi haqqında qәrarın qәbul edilmәsi
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199 Mәhsulun hәyat dövranının yetkinlik mәrhәlәsindә reklamın bu formasından istifadә edilir:

•

rәqabәt reklamlarından
xatırladıcı reklamlardan
hücum xarakterli reklamlardan
informasiya xarakterli reklamlardan
müdafiә reklamlarından

200 İstehsalçı bu halda reklamdan istifadә etmәyә bilәr:

•

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

201 İnformasiya xarakterli reklamlardan әn çox mәhsulun hәyat dövranının bu mәrhәlәsindә istifadә edilir

•

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

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

•

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

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

•

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

204 Göndәricinin qәbul edәnә nә demәk vә necә demәk istәdiyi öz әksini bu kommunikasiya elementindә
tapır:

•

әks әlaqәdә
mәlumatlarda
kodların açılmasında (dşifrәdә)
kodlaşdırmada
cavab reaksiyasında

205 Bu, reklama olan tәlәblәrә aiddir:

•

reklam kampaniyasını vaxtı vә qrafiki düzgün seçilmәlidir
reklam kampaniyaları sosial mәsuliyyәtә vә sağlam rәqabәtә uyğun hәyata keçirilmәlidir
reklam kompaniyası müәssisәnin rәhbәrliyi tәrәfindәn hәyata keçirilmәlidir
reklam kompaniyası mövsümә uyğun hәyata keçirilmәlidir
reklam kompaniyası satışın hәvәslәndirilmәsi tәdbirlәrindәn sonar hәyata keçirilmәlidir

206 Bu, reklama olan tәlәblәrә aid deyil:
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•

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

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

•

rәqiblәrә cavab reklamları
müdafiә reklamları
tövsiyә xarakterli (mәslәhәtverici) reklam
informasiya xarakterli reklam
xatırladıcı reklam

208 Bu reklamlarda әsas diqqәt mәhsulun texnikiistismar parametrlәrinә yetirilir:

•

rәqiblәrә yönәldilәn reklamlarda
istehsaltexniki tәyinatlı mәhsulların reklamlarında
institusional reklamlarda
istehlak mәhsullarının reklamlarında
müqayisәli reklamlarda

209 Bu amil beynәlxalq bazarlarda standartlaşdırılmış reklam kampaniyalarının tәşkilinә mane olur:

•

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

210 ANSin «Xәbәrçi» proqramının efirә verilmәsi zamanı ekranda «Omeqa» saatı vasitәsi ilә vaxt
göstәrilir. Bu, hәmin saatın:

•

televizjya vasitәsi ilә satışının tәşkilidir
reklam edilmәsidir
satışının hәvәslәndirilmәsi tәdbiridir
reklam kampaniyasıdır
onun mövqelәşdirilmәsidir

211 Әhatә dairәsinә görә fәrdi şәxslәr adından verilәn reklam növünә aiddir

•

tövsiyyә xarakterli reklam
müәsisәlә vә tәşkilatlara yönәldilәn reklam
rәqiblәrә yönәldilәn reklam
ticarәt vasitәçilәrinә yönәldilәn reklam
yada salma xarakterli reklam

212 Reklamın planlaşdırılmasına bununla başlanılır:

•

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

213 Әhatә dairәsinә görә hökümәt,ictimai tәşkilatlar,qruplar adından verilәn reklama aid deyildir
ictimai cәmiyyәtlәrә yonәldilәn reklam
dövlәt tәşkilatlarına yönәldilәn reklam
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•

fәrdi istehlakçılara yönәldilәn reklam
mütәxәsislәrә yönәldilәn reklam
müәsisәnin imecinin yüksәldilmәsinә yönәldilәn reklam

214 Әhatә dairәsinә görә fәrdi şәxslәrin adından verilәn reklam növünә aid deyil

•

fәrdi istehlakçılara yönәldilәn reklam
mütәxәsislәrә yönәldilәn reklam
müәsisәlәrә yönәldilәn reklam
digәr şәxslәrә yönәldilәn reklam
ayrıayrı tәşkilatlara yönәldilәn reklam

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

•

ictimai qruplara yönәldilәn reklam
mal göndәrәnlәrә yönәldilәn reklam
hökümәt tәşkilatlarına yönәldilәn reklam
pәrakәndә ticarәtçilәrә yönәldilәn reklam
mütәxәsislәrә yönәldilәn reklam

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

•

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

217 Bu reklamın әsas xüsusiyyәtlәrindәn biridir

•

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

218 Reklam alııcılara effektli tәsir göstәrmәk üçün bu sahәnin tәcrübәsindәn istifadә etmir

•

pablik rileyşnz
bialogiya
jurnalistika
psixalogiya
әdәbiyyat

219 Mәhsulun hәyat dövranının bazara çıxarılma mәrhәlәsindә reklamın bu növü daha mәqsәdәuyğundur

•

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

220 Reklamın yayım formalarına aid deyildir

•

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

221 Reklamın yayım formalarına aid deyildir

•

Nәqliyyat vasitәlәrindә reklam
Stimullaşdırıcı reklam
Televiziyada reklam
Sәrgilәr
Birbaşa poçt göndәrişlәri

222 Reklamın yayım formalarına aid deyildir

•

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

223 Sabitlik reklamı üçün әn sәmәrәli yayım vasitәsi hesab olunur

•

Malların üzәrindә reklam
Sәrgilәrdә iştirak etmәk
Qәzet vә jurnallarda reklam
Birbaşa poçt göndәrişlәri
Nәqliyyat vasitәlәrindә reklam

224 Sabitlik reklamının әsas vәzifәsi

•

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

225 Sabitlik reklamının әsas mәqsәdi

•

Mәhsul markasına bağlılıq yaratmaqdır
Әldә edilәn nәticәlәri qoruyub saxlamaqdır
Firmanın mәhsul markasına üstünlük verilmәsini tәmin etmәkdir
Mәhsulun imicini yüksәltmәkdir
Daha çox mәhsul satmaqdır

226 Stimullaşdırıcı reklam üçün sәmәrәli yayım vasitәsi hesab edilmir

•

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

227 Stimullaşdırıcı reklam üçün әn sәmәrәli yayım vasitәsidir

•

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

228 Stimullaşdırıcı reklamın әsas vәzifәsi
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•

İstehlakçılarda mәhsul alışına inam yaratmaqdır
Firmanın mәhsuluna olan tәlәbatın stimullaşdırılmasıdır
Hәyata keçirilәn tәdbirlәrin effektliyini qiymәtlәndirmәkdir
Mәhsul çeşidini düzgün formalaşdırmaqdır
İstehlakçıların mәhsula rәğbәt bәslәmәsini tәmin etmәkdir

229 Stimullaşdırıcı reklamın әsas mәqsәdi

•

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

230 İmic reklamının әsas mәqsәdi

•

İstehlakçılarda mәhsul haqqında bilik formalaşdırmaqdır
Geniş әhali kütlәsindә firmanın vә onun mәhsulunun müsbәt obrazını yaratmaqdır
Mәhsula tәlәbat formalaşdırmaqdır
Mәqsәdli auditoriyaya zәruri mәlumatları çatdırmaqdır
Mәhsul alışına inandırmaqdır

231 İmic reklamının әsas mәqsәdi

•

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

232 İmic reklamı üçün әn sәmәrәli yayım vasitәsi hesab edilmir

•

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

233 İmic reklamı üçün әn sәmәrәli yayım vasitәsi hesab olunur:

•

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

234 Konseptual reklamin ilkin şәrtlәrindәn biridir

•

Ticarәt markası sәviyyәsindә kommunikasiya effekti yaradılır
Effektli reklam ticarәt markasının fәrqlәndirici xüsusiyyәtlәrini aşkara çıxarır
Bu halda rәqib markanın da müqayisәli reklamı hәyata keçirilir
Bu cür reklam müәssisәnin mәhsul markasına istehlakçıların diqqәtini cәlb etmәyә, markaya bağlılığı artırmağa
yönәldilir
Alıcıların brendә münasibәtinә müsbәt tәsir göstәrә bilәn müraciәtlәr çatdırmaq

235 Konseptual reklamin ilkin şәrtlәrindәn biridir

•

Konseptual reklam ikitәrәfli müqayisәli reklam formasında hәyata keçirilir
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•

Reklam marketinq – miksin elementlәrindәn biridir vә onun funksiyasını digәr marketinq alәtlәrinin
funksiyalarından ayırmaq olmaz
Bu reklam forması daha az xәrc tutumludur
Konseptual reklam yalnız müәssisәnin imicinin yüksәldilmәsinә yönәldilir
Konseptual reklam istehlakçılarla әks әlaqәni nәzәrdә tutur

236 Konseptual reklam

•

Müәssisәnin mәhsul markasının rәqib marka ilә müqayisәli şәkildә reklam edilmәsidir
Satınalmalara dair qәrarların qәbuluna gәtirib çıxara bilәcәk faydalı münasibәtin formalaşmasına yönәldilәn
kreativ sәylәrdir
Mәhsul markasının müsbәt tәrәflәri ilә yanaşı mәnfi tәrәflәri dә qeyd olunan reklamdır
Rәqib mәhsul markasının çox ciddi müqayisәli reklamıdır
Müәssisәnin mәhsul markası haqqında yalnız müsbәt arqumentlәr qeyd olunan reklamdır

237 Mәhsul reklamının növlәrinә aiddir

•

Stimullaşdırıcı reklam
Tәkzibedici reklam
Sabitlik reklamı
İnandırma xarakterli reklam
İnformasiya xarakterli reklam

238 Mәhsul reklamının növlәrinә aiddir

•

İmic reklamı
İkitәrәfli üqayisәli reklam
Qәzet vә jurnallarda reklam
İnternetdә reklam
Stimullaşdırıcı reklam

239 Mәhsul reklamının növlәrinә aiddir

•

Radioda reklam
Metroda reklam
Yerüstü reklam şitlәri
Müqayisәli reklam
Televiziyada reklam

240 Tәtbiq edildiyi obyektin xarakterindәn asılı olaraq reklamın növlәrinә aiddir

•

İnandırma xarakterli reklam
İnstitusional reklam
Tövsiyyә xarakterli reklam
Stimullaşdırıcı reklam
Sabitlik reklamı

241 Tәtbiq edildiyi obyektin xarakterindәn asılı olaraq reklamın növlәrinә aiddir

•

Hәvәslәndirici reklam
Mәhsul reklamları
İmic reklamı
Yada salma xarakterli reklam
İnformasiya xarakterli reklam

242 Reklamın yerinә yetirdiyi vәzifәlәrә aid deyildir

•

Reklam strategiyasının hazzzırlanması
Potensial alıcıların siyahısının tәrtib edilmәsi
Mәqsәdin müәyyәn edilmәsi vә mәsәlәnin qoyuluşu
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Reklamın effektliyinin müәyyәn edilmәsi
Reklamın qrafikinin müәyyәn edilmәsi

243 Reklamın yerinә yetirdiyi vәzifәlәrә aid deyildir

•

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

244 Reklam kompaniyasının yerinә yetirdiyi vәzifәlәrә aiddir

•

İctimaiyyәtlә әlaqәnin yaxşılaşdırılması
Proqramların hazırlanması
Mәnfәәtin hәcminin artırılmassı
Müәssisәnin bazar payının artırılması
Müәssisәnin imicinin yüksәldilmәsi

245 Reklamın yerinә yetirdiyi vәzifәlәrә aiddir

•

İstehlakçıların motivlәşdirilmәsi
Reklamın yayım vasitәlәrinin seçilmәsi
Satışın tәşkili
Mәhsulun satıs imkanlarının tәhlili
Mәnfәәtin maksimumlaşdırılması

246 Kimin adından verilmәsinә görә reklamın növlәrinә aid deyildir

•

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

247 Kimin adından verilmәsinә görә reklamın növlәrinә aid deyildir

•

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

248 Kimin adından verilmәsinә görә reklamın növlәrinә aiddir

•

Satıcılar tәrәfindәn verilәn reklam
Hökümәt, ictimai tәşkilatlar vә qruplar adından verilәn reklam
Alıcılar tәrәfindәn verilәn reklam
Müştәrilәr adından verilәn reklam
Rәqiblәr tәrәfindәn verilәn reklam

249 Kimin adından verilmәsinә görә reklamın növlәrinә aiddir

•

Tәrәf müqabillәr tәrәfindәn verilәn reklam
Fәrdi şәxslәr adından verilәn reklam
Istehlakçılar tәrәfindәn verilәn reklam
Satıcılar tәrәfindәn verilәn reklam
Rәqiblәr tәrәfindәn verilәn reklam
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250 Kimin adından verilmәsinә görә reklamın növlәrinә aiddir

•

Malgöndәrәnlәr adından verilәn reklam
Topdan vә pәrakәndә ticarәtçilәr tәrәfindәn verilәnreklam
Alıcılar adından verilәn reklam
Satıcılar tәrәfindәn verilәn reklam
Vasitәçilәr tәrәfindәn verilәn reklam

251 Kimin adından verilmәsinә görә reklamın növlәrinә aiddir

•

Malgöndәrәnlәr adından verilәn reklam
İstehsalçılar adından verilәn reklam
Müştәrilәr adından verilәn reklam
Rәqiblәr tәrәfindәn verilәn reklam
Vasitәçilәr tәrәfindәn verilәn reklam

252 Reklamın mәqsәdlәrinә aid deyildir

•

Mәhsulun imicini yüksәltmәk
Mәhsulun alınmasına istehlakçını inandırmaq
Yarmarkaların işindә yardımçı olmaq
Mәhsul haqqında istehlakçılara mәlumat çatdırmaq
Mәhsula tәlәbat formalaşdırmaq

253 Reklamın mәqsәdlәrinә aid deyildir

•

İstehlakçılarda firma haqqında müәyyәn tәsәvvür yaratmaq
Yeni mәhsulu tәbliğ etmәk
Firma, mәhsul haqqında mәqsәdli auditoriyaya mәlumat vermәk
Konkret mәhsula tәlәbat formalaşdırmaq
İstehlakçını firmanın konkret mәhsulunu almağa inandırmaq

254 Reklamın mәqsәdlәrinә aid deyildir

•

Mәhsul haqqında istehlakçılarda bilik formalaşdırmaq
Cәmiyyәtdә firmaya xoş münasibәt formalaşdırmaq
Mәhsula tәlәbat formalaşdırmaq
Müәssisәnin imicini yüksәltmәk
İstehlakçıları mәhsula cәlb etmәk

255 Mütәxәssislәrә yönәldilәn reklamın әsas mәqsәdlәrinә aiddir

•

Mәhsul haqqında istehlakçılarda müәyyәn bilik formalaşdırmaq
Mәhsulun konkret mütәxәssislәr tәrәfindәn istifadәsini tәklif etmәk
Mәhsul satışının hәcmini artırmaq
Mәhsulun keyfiyyәtini yaxşılaşdırmaq
Mәhsulun imicini yüksәltmәk

256 Mütәxәssislәrә yönәldilәn reklamın әsas mәqsәdlәrinә aiddir

•

İstehlakçılara zәruri mәlumat çatdırmaq
Mәhsulun şәxsi istifadә üçün alınmasını hәvәslәndirmәk
Mәhsulun keyfiyyәtini yaxşılaşdırmaq
Müәssisәnin imicini yüksәltmәk
Mәhsula tәlәbat formalaşdırmaq

257 Reklamın әsas mәqsәdlәrinә aiddir
Konkret istehlakçını firmanın daimi müştәrisinә çevirmәk

•
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•

Müәssisәnin vә ya mәhsulun imicini yüksәltmәk
Firma haqqında digәr firmalarda etibarlı tәrәf müqabil obrazı yaratmaq
İstehlakçılarda firma haqqında müәyyәn tәsәvvür yaratmaq
Mәhsul haqqında istehlakçılarda müәyyәn bilik formalaşdırmaq

258 Reklamın әsas mәqsәdlәrinә aiddir +

•

Mәhsulun satışını stimullaşdırmaqda yardımçı oımaq
Firma, mәhsul, onun tәtdiq sahәlәri haqqında mәqsәdli auditoriyaya mәlumat vermәk, bunun sayәsindә mәhsula
tәlәbat formalaşdırmaq
Mәhsulun satışını hәvәslәndirmәk
İctimaiyyәtlә münasibәtlәri yaxşılaşdırmaq
İctimaiyyәtlә qarşılıqlı xoş münasibәt formalaşdırmaq, xoşagәlmәz şayәlәri aradan qaldırmaq

259 Reklamın mәqsәdlәrinә aiddir

•

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

260 Reklamın mәqsәdlәrinә aiddir

•

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

261 Reklamın mahiyyәtini daha dolğun әks etdirir:

•

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

262 Reklam

•

Mәhsulun satışını artırmağa yönәldilәn stimullaşdırma elementidir
Firmanın potensial alıcılarla birbaşa әlaqә yaratmadan mәlumatları onlara çatdırdığı kommunikasiya üsuludur
Mәhsula tәlәbat formalaşdıran kommunikasiyadır
Şәxsi kommunikasiyadan istifadә etmәklә mәlumatların mәqsәdli auditoriyaya çatdırılması üsuludur
Müәssisәnin vә mәhsulun imicini yüksәltmәyә yönәldilәn kommunikasiyadir

263 Reklam

•

mәhsulun mövqelәşdirilmәsidir
qeyrişәxsi vә haqqı ödәnilәn kommunkasiyadır
ictimaiyyәtlә әlaqәdir
inteqrasiya olunmuş kommunikasiyadır
iki tәrәfli kommunikasiyadır

264 Reklam:

•

Satışın hәvәslәndirilmәsini tәmin, pulsuz hәyata keçirilәn ikitәrәfli kommunikasiyadır
istehlakçılarda mәhsula tәlәbat yaratmaqla onları hәmin mәhsulu almağa sövq edәn pullu, qeyrişәxsi
kommunikasiyadır
istehlakçıları mәhsulu almağa sövq edәn pullu şәxsi kommunikasiyadır
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istehlakçılarda mәhsula xoş münasibәt yaratmaqla onları hәmin mәhsulu almağa sövq edәn pullu qeyrikütlәvi
kommunikasiyadır
istehlakçılarda mәhsula xoş münasibәt yaratmaqla onları hәmin mәhsulu almağa sövq edәn ikitәrәfli şәxsi
kommunikasiyadır

265 Bu satıcıların hәvәslәndirilmәsi üsuludur

•

nümunәlәrin paylanması
turizim sәyahәtlәrinә göndәrilmәk qaydasında mükafatlandirma
daimi müştәri kartına görә mükafatlandırma
güzәşt hüququ verәn çekin paylanması
alınan mәhsulun miqdarına görә güzәştlәr

266 Ticarәt vasitәçilәrinin hәvәslәndirilmәsi üsullarına aid deyil

•

qarışıq malların satışı zamanı qiymәt güzәştlәrinin edilmәsi
nümunәlәrin paylanması
hәdiyәlәr nәzәrdә tutulan müsabiqәlәrin keçirilmәsi
vitrinlәrin müsabiqәsi
pәrakәndә ticarәtçiyә güzәşt hüququ verәn çekin verilmәsi

267 Ticarәt vasitәçilәrinin hәvәslәndirilmәsi üsullarına aid deyil

•

kuponlardan istifadә olunması
müәyyәn miqdar mal alışı zamanı pulsuz әlavә mal verilmәsi
kuponlar istifadә olunması
alınan mallarin miqdarına görә edilәn güzәştlәr
”sirli müştәri” әmәliyyatı

268 Ticarәt vsitәçilәrinin hәvәslәndirilmәsi üsullarına aid deyildir

•

kuponların istifadә olunması
mütәrәqqi әmәk haqqı sisteminin tәtbiqi
alınan mәhsulların miqdarına görә güzәlştlәr
müәssisәnin mәhsullarının kataloqa salinması ilә әlaqәdar güzәştlәr
satış yerindә mәhsulun reklamına çәkilәn xәrclәrin ödәnilmәsi

269 Satışın hәvәslәndirilmәsinin fәrdi mәqsәdlәrinә aid deyildir

•

reklam kompaniyasına yardımçı olmaq
mәhsul satışının hәcmini artırmaq
ayrı ayrı münasib imkanlardan istifadә etmәk
il әrzindә mövcud bayramlardan faydalanmaq
hәyata keçirilәn dövlәt tәdbirlәrindәn faydalanmaq

270 Satışın hәvәslәndirilmәsinin xüsusi mәqsәdlәrinә aid deyildir

•

daha sәrfәli olan malın satışının sürәtlәnmәsi
reklam kompaniyasına yardımçı olmaq
rәqiblәrin hәrәkәtinә qarşı әks tәdbirlәrin hәyata keçirilmәsi
daha sәrfәli olan malın satışının sürәtlәnmәsi
hәr hansı mәhulun dovriyyә sürәtinin artılması

271 Satışın hәvәslәndirilmәsinin strateji mәqsәdlәrinә aid deyildir

•

satış üzrә plan göstәricilәrinin yerinә yetirilmәsi
satış tempi aşağı düşәn mәhsullarin satışınıncanlandırılması
mәhsulun satış hәcminin artırılması
istehlakçıların sayının artirilması
marketing planında nәzәrdә tutulmuş dövriyyә göstәricilәrinә nail olma sәviyyәsinin yüksәldilmәsi
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272 Ticarәt vasitәçilәrinin hәvәslәndirilmәsindә istifadә edilәn kuponların neçә forması möfcuddur:

•

6.0
2.0
4.0
3.0
5.0

273 Ticarәt vasitәçilәrinә edilәn maliyyә güzәştlәrinin növlәrinә aid deyildәr.

•

Kuponlardan istifadә edilmәsi
Mükafatlar verilmәsi
Alınan mәhsulların miqdarına görә güzәştlәr
Müәssisәnin mәhsulunun kataloqa salınması ilә әlaqәdar güzәştlәr
Satış yerinә mәhsulun reklamına çәkilәn xәrclәrin ödәnilmәçi

274 Ticarәt vasitәçilәrinin hәvәslәndirilmәsi üsüllarına aiddir:

•

Müәyyәn miqdar mal alışı zamanı pulsuz әlavә mal verilmәsi
Natural formada güzәştlәr
Qiymәt güzәştlәrinә mәhsul alınmasına hüquq verәn kuponların yayılması
Malların kreditә verilmәsi qaydasında hәvәslәndirmә
Qarışıq malların satışı.

275 Bu ticarәt vasitәçilәrini hәvәslәndirilmәsi üsülüdür:

•

Mükafatların kataloqunun tutulması
Maliyyә güzәştlәri
Mütәrәqqi әmәk haqqı sisteminin tәtbiq edilmәsi
Mükafatlar verilmәsi
İllik planların yerinә yetirilmәsinә görә әmәk haqqına әlavәlәr edilmәsi

276 Ticarәt vasitәçilәrinin hәvәslәndirilmәsi mәqsәdlәrinә aid deyildir

•

Bu vә ya digәr mәhsulun satışın artırılmasında vasitәçinin marağını yüksәltmәk
Mәhsula tәlәbat formalaşdırmaq
Mәhsulun asanlıqla tanınmasına nail olmaq
Mәhsula müәyyәn imic vermәk
Ticarәt şәbәkәsinә daxil olan malların miqdarını artırmaq

277 Satışın hәvәslәndirilmәsindә müxtәlif mәqsәdlәr güdülür. Onlar neçә kateqoriyaya bölürlәr:

•

2.0
5.0
3.0
4.0
6.0

278 Satıcıların stimullaşdırılması mәqsәdlәrinә aid deyildi:

•

Mәhsulu reklam etmәyә vә ona ticarәt zalında layiqli yer vermәyә satıcıları sövq etmәk
Yeni mәhsulu çeşidә daxil etmәk
Mәhsula tәlәbat formalaşdırmaq
Süst vә ehtinasız satıcıları aktiv satıcılara çevirmәk
Müştәrilәrin sayını artırmaq

279 İstehlakçıların stimullaşdırılması mәqsәdlәrinә aid deyildi
Alıcıların sayını çoxaltmaq

•
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•

Müәssisәnin imicini yüksәltmәk
İstehlakçıları әldә saxlamaq
İstehlakçıların rәqib mәhsullardan yayındırıb, müәssisәnin mәhsullarına cәlb etmәk
Mәhsul satışının hәcmini artırmaq

280 İstehlakçıların stimullaşdırılması mәqsәdlәrinә aid deyildir:

•

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

281 Satışın hәvәslәndirilmәsinin әsas növlәrinә aid deyildir

•

Ticarәt heyyәtinin hәvәslәndirilmәsi
Sәrgilәrdә iştirak etmәk
Vasitәçilәrin hәvәslindirilmәsi
İstehlakçıların hәvәslәndirilmәsi
Satıcıların hәvәslәndirilmәsi

282 Pulsuz paylanılan nümunәlәrbu:

•

Qiymәt azaldılmalarına hüquq verәn sertifikatlardır
İstehlakçılara pulsuz çatdırılan yeni mal nümunәlәridir
İstehsalçı tәrәfindәn tәklif olunan qısa müddәtli güzәştlәrdir
Pulsuz tәklif olunan hәdiyyәlәrdir
Alınmış mallara әlavә edilәn hәdiyyәlәrdir

283 Kuponlar:

•

Alınmış mallara әlavә edilәn hәdiyyәlәrdir
Tәqdim olunarkәn qiymәt azaldılmasına hüquq verәn sertifikatlardır
İstehlakçının hәdiyyәni qazanmaq şansı olan müsabiqәdir
Pulsuz tәqdim olunan hәdiyyәlәrdir
Pulsuz tәklif olunan yeni mәhsullardır

284 Sitimullaşdırmanın әsas növü hesab olunmur

•

Ticarәt heyyәtinin stimullaşdırılması
Yarmarkalarda iştirak etmәk
Vasitәçilәrin stimullaşdırılması
İstehlakçıların stimullaşdırılması
Satıcıların stimullaşdırılması

285 Mal alışının mükafatlandırılmasına yönәldilmiş qısa müddәtli tәdbirlәrә aiddir:

•

Birbaşa marketinq
Satışın stimullaşdırılması
Şәxsi satış
Sponsorluq
Pablik Rileyşnz

286 Satışın stimullaşdırılması proqramında әks olunan mәsәlәlәrә aid deyildir:

•

Stimullaşdırma proqramının qabaqcadan yoxlanılması
Stimullaşdırma strategiyasının hazırlanması
Stimullaşdırma tәdbirlәrinin miüddәti
Stimullaşdırmanın intensivliyi
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Stimullaşdırma tәdbirlәrinin vaxtının seçilmәsi

287 Satışın stimullaşdırılması proqramında әks olunan mәsәlәlәrә aid deyildir

•

Planlaşdırılan tәdbirlәrin hәyata keçirilmәsi
İcraçıların seçilmәsi
Fәaliyyәt proqramının hazırlanması
Qarşıdan gәlәn il üçün mәqsәdlәrin müәyyәnlәşdirilmәsi
Büdcә

288 Satışın stimullaşdırılması proqroamında әks olunan mәsәlәlәrә aid deyildir:

•

İştirak şәrtlәri
Mәqsәdin müәyyәnlәşdirilmәsi vә mәsәlәninqoyuluşu
Stimullaşdırma tәdbirlәri haqqında mәlumatların yayılması vasimtәlәri
Bazarda mәhsulun yeri
Plan qrafik

289 Satışın hәvәslәndirilmәsi tәdbirlәrinin hazırlanması prosesindә nәzәrә alınan qaydalara aid deyildir

•

Qaydaların icrasının nә vaxt başlanıb, nә vaxt qurtaracağını bilmәk lazımdır
Mәhsulun differensiallaşdırılması hәyata keçirilmәlidir
Satışın hәvәslәndirilmәsi proqramları digәr marketinq proqramları ilә әlaqәlәndirilmәlidir
Әmtәәnin imicini qoruyub saxlamaq vә güclәndirmәk lazımdır
Firma işlәdiyi kütlәvi informasiya vasitәlәrini yaxşı tanımalı, onlar haqqında әtraflı mәlumata malik olmalıdır

290 Satışın hәvәslәndirilmәsi tәdbirlәrinin hazırlanması prosesindә nәzәrә alınan qaydalara aid deyildir:

•

Satışın hәvәslәndirilmәsi tәdbirlәrini reklamdan istifadә etmәklә hәyata keçirmәk vә güclәndirmәk vacibdir
Stimullaşdırma kompaniyasının müddәti optimal olmalıdır
Stimullaşdırılmakonsepsiyası dәqiq olmalıdır
Mәqsәdli auditoriyaya ünvanlanan müraciәtin mәtni cәlbedici olmalıdır
İdeyaların istehlakçılara çatdırılması üçün mәtn vә qrafika bir – birini tamamlamalıdır

291 Satışın hәvәslәndirilmәsinin әlavә neqativ effektlәrinә aiddir:

•

Qiymәtlәrin müqayisәsinin çәtinlәşmәsi
Ticarәt markasının imicinin zәiflәmәsi
Mәhsulalışının növbәti mәrhәlәsinin zәiflәmәsi
İstehlakçıların davranışlarınin dәyişmәsi
Hәvәslәndirmә kompaniyasının intensivliyinin artması

292 Bu satışın hәvәslәndirilmәsinin istehlakçılara tәsir formasıdır:

•

Fikirlәrin dәyişmәsi effekti
Әlaqәlәrin qorunub saxlanılması effekti
Emosiyaların yaranması effekti
Tәlәbin azalması effekti
Münasibәtlәr effekti

293 Bu satışın hәvәslәndirilmәsinin istehlakçılara tәsir formasıdır:

•

Münasibәtlәr effekti
Saxlama effekti
Satışın artması effekti
Düşüncәlәrin dәyişmәsi effekti
Qiymәtin azalması effekti

294 Satışın hәvәslәndirilmәsinin istehlakçılara tәsiri formalarına aiddir:
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•

Әlaqәlәrin yaranması effekti
Keçid effekti
Münasibәtlәr effekti
Emosiyaların yaranması effekti
Xidmәtin yüksәlmәsi effekti

295 Satışın hәvәslәndirilmәsinin istehlakçılara tәsiri formalarına aiddir

•

Keyfiyyәt effekti
Hanibalizm effekti
Qiymәtin azalması effekti
Satışın artması effekti
Әlaqәlәrin qorunub saxlanılması effekti

296 Satışın hәvәslәndirilmәsinin istehlakçılara tәsiri formalarına aiddir

•

Әlaqәlәrin yaranması effekti
Gözlәmә effekti
Qiymәtin azalması effekti
Xidmәtin yüksәlmәsi effekti
Münasibәtlәr effekti

297 Satışın hәvәslәndirilmәsinin istehlakçılara tәsiri formalarına aiddir:

•

Satışın artması effekti
Daxili keçid effekti
Dәyişmә effekti
Duyğuların effekti
Keyfiyyәt effekti

298 İstehlakçıların aktiv tәkliflәr qaydasında stimullaşdırılması formalarına aiddir:

•

Reklam suvenirlәrindәn istifadә eilmәsi
Uduşlu satışların hәyata keçirilmәsi
Qiymәt güzәştlәri ilә mәhsul alınmasına hüquq verәn kukonların yayılması
Mükafatların verilmәsi.
Alınan mala әlavә olaraq bağlanılan mükafatlar

299 İstehlakçıların aktiv tәkliflәr qaydasında stitmullaşdırılması formalarına aiddir

•

Qarışıq malların satışı
Lotoreya oyunlarınrın keçirilmәsi
Nümunәlәrin paylanması
Qiymәtin birbaşa azaldılması
Mükafatların verilmәsi

300 İstehlakçıların hәvәslәndirilmәsi zamanı nümunәlәrin yayılmasının әsas metodlarına aid deyildir

•

Pәrakәndә ticarәt mağazalarında satıcılar tәrәfәindәn mal alışı zamanı alıcılara nümunәlәrin paylanması
Reklamdan istifadә etmәklә nümunәlәrin istehlakçılara çatdırılması
Mәhsul nümunәlәrinin poçtla göndәrilmәsi
Malların evlәrә çatdırılması
KİVdәn istifadә etmәklә nümunәlәrin mәqsәdyönlü yayılması

301 İstehlakçıların natural qaydada hәvәslәndirilmәsindә verilәn birbaşa mükafatların növlәrinә aid deyildir:

•

Özüözünә ödәnilәn mükafat
Malların kreditlә satılması qaydasında hәvәslәndirmә
Alıcıya mağazadan çıxarkәn kassadan verilәn mükafatlar
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Mala әlavә olaraq bağlanılan mükafatlar
Malların gәlәcәkdә hansısa mәqsәd üçün tәkrar istifadә oluna bilәn qablara yerlәşdirilmәsi qaydasında
mükafatlandırma

302 İstehlakçıların natural qaydada hәvәslәndirilmәsindә verilәn birbaşa mükafatlara aid deyildir:

•

Sonradan ödәnilәn mükafatlar
Xırda mәhsul partiyasına şamil edilәn mükafatlar
Malın özündә hәkk olunan mükafatlar
İstehlakçıya mal alışı zamanı tәqdim olunan mükafatlar
Ticarәt müәssisәni cәlb etmәkli birbaşağ mükafatlar

303 İstehlakçıların natural qaydada hәvәslәndirilmәsi formalarına aiddir

•

Xüsusi göstәricilәrә görә mükafatlar verilir
Nümunәlәrin verilmәsi.
Güzәştlәrin tәxirә salınmaqla әldә edilmәsini nәzәrdә tutan qiymәt azaldılması
Qiymәt güzәştlәrilә mәhsul alınmasına hüquq verәn kuponların yayılması
Mükafatların kataloqları tutulur

304 İstehlakçıların natural qaydada hәvәslәndirilmәsi formalarına aiddir

•

Mәhsulun qiymәt fәrqi ödәnilmәklә istifadә edilmiş köhnә mәhsullarla dәyişdirilmәklә satışı
Birbaşa mükafatların verilmәsi
Qarışıq malların satışı
«Sirli müştәri» әmәliyyatı
Daimi müştәri kartı.

305 Bu istehlakçıların hәvәslәndirilmәsi üsuludur:

•

Mәhsulun kataloqa salınmasına görә mükafatlandırma
Mütәrәqqi әmәk haqqı sisteminin tәtbiqi
Güzәşt hüququ verәn çek
Satış yerindә mәhsulun reklamına çәkilәn xәrclәrin gdәnilmәsi
Natural şәkildә mükafatlanqdırma

306 İstehlakçıların hәvәslәndirilmәsi üsullarına aiddir:

•

Alınan malların miqdarına görә güzәştlәr
Qiymәt güzәştlәrinin edilmәsi
Daimi müştәri kartı
Nümunәlәrin paylınması
Satış planının yerinә yetirilmәsinә görә mükafatların verilmәsi

307 Bu istehlakçıların hәvәslәndirilmәsi üsuludur:

•

«Sirli müştәri» әmәliyyatı
Malların kreditlә satılması
Daimi müştәrinin turizm sәyahәtinә göndәrilmәsi
Mükafatların verilmәsi
Nümunәlәrin paylınması

308 İstehlakçıların hәvәslәndirilmәsi üsullarına aiddir:

•

Hәdiyyәlәr nәzәrdә tutulan müsabiqәlәrin keçirilmәsi
Qarışıq malların satışı
Vitrinlәrin müsabiqәsi
Maliyyә güzәştlәri
Sirli müştәri әmәliyyatı
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309 İstehlakçıların hәvәslәndirilmәsi üsullarına aiddir:

•

Daimi müştәrinin kartı
Xüsusi qiymәtlәr vә yaxud xırda topdansatış
Nümunәlәrin paylanması
Müsabiqәlәrin keçirilmәsi.
Xüsusi göstәricilәrә görә mükafatların verilmәsi

310 Satışın hәvәslәndirilmәsinin әsas mәqsәdi

•

Müәssisәnin bazaar payını artımaqdır
Satışın hәcmini qısa müddәtdә artırmaqdır
Mәhsul üzrә satış planlarını yerinә yetirmәkdir
İstehlakçıları mәhsula cәb etmәkdir
Mәhsulun imicini yüksәltmәkdir

311 Satışın hәvәslәndirilmәsinin әsas mәqsәdi:

•

Mәhsul satışının azalmasının qarşısını almaqdır
Mәhsulların satışını vә alışını hәvәslәndirmәkdir
Mәhsulun imicini yüksәltmәkdir
Mәhsula tәlәbat formalaşdırmaqdır
Mәhsulun satış planlarını yerinә yetirmәkdir

312 Satışın fәrdi hәvәslәndirmә formasından istifadә bu halda sәmәrәli hesab olunmur:

•

Mәhsul qiymәt fәrqi ödәnilmәk şәrti ilә istifadә olunmuş köhnә mәhsullara dәyişdirilә bilәn әmtәә qrupuna daxil
olduqda
Mәhsul satışının artırmaq lazım gәldikdә
Mәhsulu istehlakçıların fәrdi tәlәblәrinә uyğunlaşdırmaq lazım gәldikdә
Mәhsulu istismar şәraitindә nümayiş etdirmәk zәruri olduqda
Mәhsul hәrdәn bir satıldıqda, yәni alınma tezliyi az olduqda

313 Satışın fәrdi hәvәslәndirmә formasından istifadә bu halda sәmәrәli hesab olunmur:

•

İstehlakçılarda mәhsula tәlәbat formalaşdırmaq lazım gәldikdә
Müәssisә böyük olmadıqda
Mәhsul vahidinin qiymәti yüksәk olduqda
İstehlakçıların әrazi üzrә tәmәrküzlәşmә sәviyyәsi yüsәk olduqda
Reklam üçün kifayәt qәdәr vәsaitә malik olmadıqda

314 İstehlakçıların stimullaşdırılmasının әsas mәqsәdi

•

Mәhsul haqqında bilik formalaşdırmaqdır
Mәhsul alışını stimullaşdırmaqdır
Mәhsula tәlәbat formalaşdırmaqdır
Bazar payını artırmaqdır
Mәhsulun imicini yüksәltmәkdir

315 İstehlakçıların stimullaşdırılmasının әsas mәqsәdi:

•

Mәhsulu almağa istehlakçıların inandırmaqdır
Onlara birbaşa vә dolayı yolla faydalar tәklif etmәkdir
Mәhsulun imicini yüksәltmәkdir
Mәhsula tәlәbat formalaşdırmaqdır
Mәhsulu çeşidә daxil etmәkdir

316 Satıcıların hәvәslәndirilmәsi üsullarına aid deyildir.

•

Mükafatların kataloqu tutulur
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•

Müәyyәn miqdar mal alışı zamanı әlavә mal verilmәsi
Yüksәk nәticәlәr әldә edilmәsinә görә mükafatlandırma
Müsabiqәlәr keçirilmәsi qaydasında mükafatlandırma
Mütәrәqqi әmәk haqqә sisteminin tәtbiqi

317 Bu satıcıların hәvәslәndirilmәsi üsülüdür.

•

Güzәşt hüququ verәn çek
Plan göstәricilәrinin yerinә yetirilmәsinә görә mükafatlandırma
Kuponların paylanması qaydasında mükafatlandırma
Sәyyar avadanlıqların pulsuz verilmәsi
Daimi müştәri kartı

318 Satıcıların hәvәslәndirilmәsi üsullarına aiddir:

•

Satıcıların müәssisәnin yubileyi ilә әlaqәdar ziyafәtlәrә dәvәt edilmәsi
Uduşlu lotoreya oyunlarının keçirilmәsi
Qarışıq malların satışına görә mükafatlandırma
Aktiv tәkliflәr qaydasında hәvәslәndirmә
Daimi müştәri kartı

319 Satıcıların hәvәslәndirilmәsi üsullarına aiddir

•

Kreditlә mal satışı
Göstәricilәrin artıqlaması ilә yerinә yetirilmәsinәgörә mükafatlandırma
Qarışıq malların satışı
Qiymәtlәrin birbaşa azaldılması
«Sirli müştәri» әmәliyyatı

320 Satıcıların hәvәslәndirilmәsi üsullarına aiddir

•

Nümunәlәrin yayılması qaydasında stimullaşdırma
Mükafatların kataloqu tutulur
Qarışıq malların satışı
Vitrinlәrin müsabiqәsi
Aktiv tәkliflәr qaydasında hәvәslәndirmә

321 Satıcıların hәvәslәndirilmәsi üsullarına aiddir.

•

Kuponlardan istifadә edilmәsi
Mütәrәqqi әmәk haqqı sisteminin tәtbiqi
Qarışıq malların satışı
Qiymәtlәrin birbaşa azaldılması
Böyük partiyalarla mal alışına görә güzәştlәr

322 Ticarәt vasitәçilәrinin hәvәslәndirilmәsi üsullarına aiddir

•

Özözünә ödәnilәn mükafatlar
Vitrinlәrin müsabiqәsi
Uduşlu lotoreya oyunlarının keçirilmәsi
Qarışıq malların satışı
Kreditlә mal satışı

323 Ticarәt vasitәçilәrinin hәvәslәndirilmәsi üsullarına aiddir

•

Mütәrәqqi әmәk haqqı sistemindәn istifadә olunması
Nümunәlәrin paylanması
Mükafatların verilmәsi
Qiymәtin birbaşa azaldılması
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Aktiv tәkliflәr qaydasında hәvәslәndirmә

324 Ticarәt vasitәçilәrinin hәvәslәndirilmәsi üsullarına aiddir:

•

Qiymәtin birbaşa azaldılması
Sirli müştәri әmәliyyatı
Xüsusi qiymәtlәr vә yaxud xırda topdansatış
Satıcıların turizm sәyahәtinә göndәrilmәsi
Müәyyәn miqdar mal alışı zamanı pulsuz әlafә mal verilmәsi

325 Bu ticarәt vasitәçilәrinin hәvәslәndirilmәsindә istifadә edilәn kupon formalarına aiddir

•

Mala әlavә olaraq bağlanılan mükafatlar
Cüzәşt hüququ verәn çek
Lotoreya oyunlarının keçirilmәsi
Uduşlu satışların keçirilmәsi
Aktiv tәkeliflәr qaydasında stimullaşdırma

326 Ticarәt vasitәçilәrinin hәvәslәndirilmәsi mәqsәdlәrinә aid deyildir

•

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

327 Satıcıların stimullaşdırılması mәqsәdlәrinә aid deyildir

•

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

328 İstehlakçiların stimullaşdırılması mәqsәdlәrinә aid deyildir

•

Daha sәrfәli olan malın satışını sürәtlәndirmәk
Yeni mәhsulu çeşidә daxil etmәk
Satışın hәcmini artırmaq
Yeni istehlakçiları әmtәәyә cәlb etmәk
Rәqiblәrin hәrәkәtinә qarşı әks tәdbirlәrin hәyata keçirilmәsi

329 Satışın hәvәslәndirilmәsinin әsas növlәrinә aid deyildir

•

vasitәçilәrin hәvәslәndirilmәsi
malgöndәrәnlәrin hәvәslәndirilmәsi
istehlakçıların hәvәslәndirilmәsi
ticarәt heyәtinin hәvәslәndirilmәsi
satıcıların hәvәslәndirilmәsi

330 Satışın hәvәslәndirilmәsinin әsas növlәrinә aid deyildir

•

Satıcılarin hәvәslәndirilmәsi
Rәqiblәrin hәvәslәndirilmәsi
İstehlakçıların hәvәslәndirilmәsi
Vasitәçilәrin hәvәslәndirilmәsi
Ticarәt heyәtinin hәvәslәndirilmәsi

331 Satışın hәvәslәndirilmәsinin әsas növlәrinә aiddir
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•

Media işçilәrin hәvәslәndirilmәsi
Ticarәt heyәtinin hәvәslәndirilmәsi
Mütәxәssislәrin hәvәslәndirilmәsi
Satıcıların hәvәslәndirilmәsi
Rәqiblәrin hәvәslәndirilmәsi

332 Satışın hәvәslәndirilmәsinin әsas növlәrinә aiddir

•

Reklamçıların hәvәslәndirilmәsi
Rәhbәr işçilәrin hәvәslәndirilmәsi
Mәqsәdli auditoriyanın hәvәslәndirilmәsi
İstehlakçıların hәvәslәndirilmәsi
Malgöndәrәnlәrin hәvәslәndirilmәsi

333 Satışın hәvәslәndirilmәsinin әsas növlәrinә aiddir

•

Ünsiyyәt auditoriyasının hәvәslәndirilmәsi
Vasitәçilәrin hәvәslәndirilmәsi
Rәqiblәrin hәvәslәndirilmәsi
Malgöndәrәnlәrin hәvәslәndirilmәsi
Rәhbәr işçilәrin hәvәslәndirilmәsi

334 Reklamdan fәrqli olaraq satışın hәvәslәndirilmәsi:

•

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

335 Satışın hәvәslәndirilmәsinin fәrdi mәqsәdlәrinә aid deyildir:

•

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

336 Satışın hәvәslәndirilmәsinin fәrdi mәqsәdlәrinә aiddir:

•

Reklam kompaniyasına yardımçı olmaq
Satış üzrә plan göstәricilәrinin yerinә yetirilmәsi
Mәhsulun imicinin yüksәldilmәsi
Ayrı – ayrı münasib imkanlardan istifadә etmәk
Marketinq planında nәzәrdә tutulmuş dövriyyә göstәricilәrinә nail olunma sәviyyәsinin yüksәldilmәsi

337 Satışın hәvәslәndirilmәsinin fәrdi mәqsәdlәrinә aiddir:

•

Yüksәk hәcmdә mal satışının uzun müddәt nizama salınması
Yüksәk mәnfәәt әldә etmәk
İstehlakçıların hәvәslәndirilmәsi
Reklam kompaniyasına yardımşı olmaq
Ticarәt vasitәçilәrinin hәvәslәndirilmәsi

338 Satışın hәvәslәndirilmәsinin xüsusi mәqsәdlәrinә aid deyildir:
Yüksәk hәcmdә mal satışının uzun müddәt nizama salınması
Daha sәrfәli olan malın satışının sürәtlәndirilmәsi
Satış tempi aşağı düşәnmәhsulların satışının canlandırılması
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•

Rәqiblәrin stimullәşdırma üzrә hәrәkәtlәrinә qarşı әks tәdbirlәrin hәyata keçirilmәsi
Mәnfәәtin maksimumlaşdırılması

339 Satışın hәvәslәndirilmәsinin xüsusi mәqsәdlәrinә aiddir

•

İstehlakçıların sayının artırılması
Satış üzrә plan göstәricilәrinin yerinә yetirilmәsi
Daha sәrfәli olan malın satışının sürәtlәndirilmәsi
İl әrzindә mövcud bayramlardan faydalanmaq
Satıcıların hәvәslәndirilmәsi

340 Satışın hәvәslәndirilmәsinin xüsusi mәqsәdlәrinә aiddir:

•

Mәhsulun imicinin yüksәldilmәsi
Ayrı – ayrı münasib imkanlardan istifadә edilmәsi
Xәrclәrin azaldılması
Mәhsul satışınınhәcminin artırılması
Rәqiblәrin hәrәkәtinә qarşı әks tәdbirlәrin hәyata keçirilmәsi

341 Satışın hәvәslәndirilmәsinin strateji mәqsәdlәrinә aid deyildir

•

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

342 Satışın hәvәslәndirilmәsinin strateji mәqsәdlәrinә aiddir

•

Mәhsul satışının hәcminin artırılması
Müәssisәnin imicinin yüksәldilmәsi
Mәhsula tәlәbat formalaşdırılması
Mәnfәәtin maksimumlaşdırılması
Satışı azalan mәhsulun satışının canlandırılması

343 Satışın hәvәslәndirilmәsinin strateji mәqsәdlәrinә aiddir

•

Hәr hansı mәhsulun dövriyyә surәtinin artırılması
Rәqiblәrin hәrәkәtinә qarşı әks tәdbirlәrin hәyata keçirilmәsi
Reklam kompaniyasına yardımçı olmaq
İstehlakçıların sayının artırılması
Mәhsulun mövqeyinin güclәndirilmәsi

344 Firmaların satışın hәvәslәndirilmәsi tәdbirlәrini hәyata keçirәrkәn qәbul etdiklәri qәrarlara aid deyildir

•

Stimullaşdırma proqramının hәyata keçirilmәsi
Stimullaşdırma vasitәlәrinin tәtbiqi mexanizmi
Stimullaşdırma proqramının büdcәsinin tәsdiqi
Müәssisәnin bazaar payının artırılması
Müvafiq stimullaşdırma vasitәlәrinin seçilmәsi

345 Firmaların satışın hәvәslәndirilmәsi tәdbirlәrini hәyata keçirәrkәn qәbul etdiklәri qәrarlara aid deyildir

•

Stimullaşdırmanın miqyası vә ölçüsü
Stimullaşdırma proqramının büdcәsinin tәsdiqi
Proqramda iştirak etmә şәrtlәri
Müvafiq stimullaşdırma vasitәlәrinin seçilmәsi
Mәhsulun mövqelәşdirilmәsi
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346 Firmaların satışın hәvәslәndirilmәsi tәdbirlәrini hәyata keçirәrkәn qәbul etdiklәri qәrarlara aid deyildir

•

Proqramda iştirak etmә şәrtlәri
Stimullaşdırmanın miqyası vә ölçüsü
Kompaniyanın hәyata keçirilmә müddәti vә dövrü
Müvafiq stimullaşdırma vasitәlәrinin seçilmәsi
Mәhsulun mövqeyinin güclәndirilmәsi

347 Firmaların satışın hәvәslәndirilmәsi tәdbirlәrini hәyata keçirәrkәn qәbul etdiklәri qәrarlara aiddir

•

Satış tempi aşağı düşәn mәhsulların satışının canlandırılması
Daha sәrfәli olan malınsatışının sürәtlәndirilmәsi
Mәhsulun dövriyyә sürәtinin artırılması
Hәyata keçirilәn tәdbirlәrin effektliyinin qiymәtlәndirilmәsi
Rәqiblәrin hәrәkәtinә qarşı әks tәdbirlәrin hәyata keçirilmәsi

348 Bu firmaların satışın hәvәslәndirilmәsi üzrә qәbul etdiklәri qәrarlara aiddir

•

Rәqiblәrin hәrәkәtinә qarşı әks tәdbirlәrin hәyata keçirilmәsi
Müvafiq stimullaşdırma vasitәlәrinin seçilmәsi
Satış üzrә plan göstәricilәrinin tәsdiqil
Xәrclәrin hesablanması vә tәsdiqi
Mәhsulun dövriyyә sürәtinin artırılması

349 Firmaların satışın hәvәslәndirilmәsi tәdbirlәrini hәyata keçirәrkәn qәbul etdiklәri qәrarlara aiddir

•

Satış üzrә plan göstәricilәrinin tәsdiq edilmәsi
Stimullaşdırma proqramının qabaqcadan testdәn keçirilmәsi
Mәhsula tәlәbat formalaşdırılması
Mәhsul satışının genişlәndirilmәsi
İstehlakçıların sayının artırılması

350 Firmaların satışın hәvәslәndirilmәsi tәdbirlәrini hәyata keçirәrkәn qәbul etdiklәri qәrarlara aiddir

•

Maliyyә imkanlarının tәhlili
İlk növbәdә konkret mәqsәdlәrin müәyyәnlәşdirilmәsi
Xәrclәrin hesablanması vә tәsdiqi
Satışın hәcminin praqnozlaşdırılması
Müştәrәk fәaliyyәtin hәyata keçirilmәsi

351 Satışın fәrdi hәvәslәndirilmә formasından istifadәni aşağıdakı halda sәmәrәli vә mәqsәdәuyğun hesab
etmәk olar

•

Mәhsulun reklamına ehtiyac olmadıqd
Mәhsulu istismar şәraitindә nümaiş etdirmәk zәruri olduqda
Mәhsul tez tez satıldıqda
Müәssisә geniş maliyyә imkanlarına malik olduqda
Mәhsul satışının sәviyyәsı yüksәk olduqda

352 Satışın fәrdi hәvәslәndirilmә formasından istifadәni aşağıdakı halda sәmәrәli vә mәqsәdәuyğun hesab
etmәk olar

•

Mәhsula yüksәk tәlәbat olduqd
Mәhsul vahidinin qiymәti yüksәk olduqda
Mәhsul texniki çәhәtdәn sadә olduqda
Әrazi üzrә istehlakçıların tәmәrküzlәşmә sәviyyәsi aşağı olduqda
Mәhsul әrzaq malları qrupuna aid olduqda
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353 Satışın fәrdi hәvәslәndirilmә formasından istifadәni aşağıdakı halda sәmәrәli vә mәqsәdәuyğun hesab
etmәk olar

•

Mәnsul vahidinin qiymәti yüksәk olmadıqd
Müәssisә böyük olmadıqda vә reklam üçün kifayәt qәdәr vәsaitә malik olmadıqda
Müәssisә geniş maliyyә imkanlarına malik olduqda
Müәssisә böyük olduqda
Mәhsul gündәlik tәlәbat malları qrupuna aid olduqda

354 Satışın hәvәslәndirilmәsi prosesinin vәzifәlәrinә aid deyildir

•

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

355 Satışın hәvәslәndirilmәsi prosesinin vәzifәlәrinә aiddir

•

Satısın hәcminin artırılması
Bazar payının artırılması
Satışın hәvәslәndirilmәsi mәqsәdlәrinin müәyyәnlәşdirilmәsi
Mәhsula tәlәbatın formalaşdırılması
Satış bazarlarının genişlәndirilmәs

356 Satışın hәvәslәndirilmәsi prosesinin vәzifәlәrinә aiddir

•

Mәhsula tәlәbatın formalaşdırılmas
Satışın hәvәslәndirilmәsi proqramının hәyata keçirilmәsi
Satısın hәcminin artıtılması
İstehlakçıların mal alışına dәvәt edilmәsi
Müәssisәnin konkret mәhsul üzrә bazar payının artırılması

357 Satışın hәvәslәndirilmәsi prosesinin vәzifәlәrinә aiddir

•

Mәhsul siyasәtinin hazırlanmas
Satışın hәvәslәndirilmәsi proqramının işlәnib hazırlanması
Mәhsulun hәyat dövranının mәrhәlәlәrinin müәyyәnlәşdirilmәsi
Mәhsulun bazaar mövqeyinin müәyyәnlәşdirilmәsi
Rәqiblәrin satışın hәvәslәndirilmәsi tәdbirlәrinә qarşı müvafiq tәdbirlәrin hәyata keçirilmәsi

358 Hәvәslәndirmә kompleksinin tәrkibi firmanın bu satış tәminatı strategiyasından istifadә etmәsindәn
asılıdır

•

İnvestisiyadan imtina strategiyası
İstehlakçıların mәhsula cәlb edilmәsi strategiyası
Lәğvetmә strategiyası
Mövcud vәziyyәtin saxlanması strategiyası
Qaymağın yığılması strategiyası

359 .Hәvәslәndirmә kompleksinin tәrkibi firmanın bu satış tәminatı strategiyasından istifadә etmәsindәn
asılıdır

•

Artım strategiyası
Әmtәәnin irәlilәdilmәsi strategiyası
Bazarda qalmağın tәmin olunması strategiyası
Qiymәt strategiyası
Xәrclәrin minimumlaşdırılması strategiyası
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360 Satışın hәvәslәndirilmәsinin sürәtli inkişafını tәmin edәn amillәrә aid deyildir

•

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

361 Satışın hәvәslәndirilmәsinin sürәtli inkişafını tәmin edәn amillәrә aid deyildir

•

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

362 Satışın hәvәslәndirilmәsinin sürәtli inkişafını tәmin edәn amillәrә aid deyildir

•

Satıcıların istehsalşılardan daha böyük güzәştlәr әldә etmәk istәmәlәri
İstehsalşıların yüksәk mәnfәәt әldә etmәyә çalışmaları
İstehlakçıların rәqiblәrin oxşar mәhsullarını seçmәkdә çәtinlik çәkmәlәri
Satışın hәcminin artırılmasında stimullaşdırmanın rolunun yüksәk qiymәtlәndirilmәsi
Reklam tәdbirlәrinin effektliyinin azalmağa doğru meyl etmәsi

363 Satışın hәvәslәndirilmәsi üzrә tәdbirlәrin tәsir etmә xüsusiyyәtinә görә sәciyyәvi xarakteridir:

•

Üstünlük vermә
Bazarlıq etmәyә dәvәt
Stimullaşdırı reklam
Stabillik reklamı
Rәgbәt bәslәmә

364 Satışın hәvәslәndirilmәsi üzrә tәdbirlәrin tәsir etmә xüsusiyyәtinә görә sәciyyәvi xarakteridir:

•

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

365 Satışın hәvәslәndirilmәsi üzrә tәdbirlәrin tәsir etmә xüsusiyyәtinә görә sәciyyәvi xarakteridir:

•

İnanma
Cazibәdarlıq vә mәlumatlılıq
Üstünlük vermә
Rәğbәt bәslәmә
Biliklilik

366 Mәhsul satışının qısa müddәt әrzindә artırılmasını tәmin edir:

•

İctimaiyyәtlә әlaqә
Satışının stimullaşdırılması
Şәxsi satış
Sponsorluq
Birbaşa marketinq

367 Marketinqin kommunikasiya sistemindә satışın hәvәslәndirilmәsi:
Mәhsulun imicinin yüksәldilmәsinә xidmәt göstәrir

•
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•

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

368 Bu marketinqin kommunikasiya sisteminin әn sürәtlә inkişaf edәn elementidir

•

Birbaşa marketinq
Reklam
İctimaiyyәtlә әlaqә.
Şәxsi satış
Satışın hәvәslәndirilmәsi

369 Bu birbaşa marketinqin әn sürәtlә inkişaf edәn üsuludur.

•

Telemarketinq
Kataloq üzrә satış.
Birbaşa poçt göndәrişlәri
İnteraktiv marketinq
Televiziya marketinqi

370 İinteraktiv marketinqin tәtbiqindә mövcud olan problemlәrә aid deyildir:

•

İnteraktiv marketinqin tәtbiqi zamanı informasiyanın çoxluğu vә qarışıqlığı
Alıcılara onların imkanlarından asılı olaraq müxtәlif münasibәtlәrin bәslәnmәsi
Mәhsul satışının hәcminin mәhdud olması
Real alıcıların sayının mәhdud olması
Mәhsulların bölgü vә satış kanallarının mürәkkәbliyi

371 Bu interaktiv marketinqin problemlәrinә aiddir:

•

Nәqliyyat vasitәlәrinin istifadәdә yaranan gәrginliklәr
Alıcıların kredit kartlarından istifadә әmәliyyatlarına kәnar şәxslәrin müdaxilә etmә imkanının mövcudluğu
Televiziya reklamına çәkilәn xәrclәrin getdikcә artması
Evdәn çıxmadan mәhsul seçmәk vә almaq imkanının mümkünlüyü
Avtomobillәrdәn istifadә xәrclәrinin durmadan artması

372 İnteraktiv marketinqin tәtbiqi prosesindә mövcud olan problemlәrә aiddir:

•

Alıcıların vaxta qәnaәt etmәlәri
Alıcıların sayının vә mәhsul satışının hәcminin mәhdud olması
Birbaşa marketinqin alıcılar üçün maraqlı olması
Alıcılarla çox qısa zamanda әlaqә yaratmağın mümkünlüyü
İnteraktiv marketinqin cәlbedici olması

373 Bu interaktiv marketinqin tәtbiqi üsuludur:

•

Telefonla birbaşa әlaqәlәrin yaradılması
İnternetproqramlarda iştirak edilmәsi
Alıcıların mәlumat bazasının yaradılması
Televiziya marketinqindәn istifadә edilmәsi
İstehlakçılara zәruri informasiyanın ötürülmәsi

374 İnteraktiv marketinqin tәtbiqi üsullarına aiddir:

•

Sәrgilәrdәn istifadә edilmәsi
İntenrnetdә reklam elanlarının yerlәşdirilmәsi
Kataloqlardan istifadә edilmәsi
Birbaşa poçt göndәrişlәri
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Alıcılarla birbaşa әlaqәlәrin yaradılması

375 İnteraktiv marketinqin tәtbiqi üsullarına aiddir:

•

Telemarketinqdәn istifadә edilmәsi
Elektron mağaza yaradılması
Teleqraf hissәlәrinin xidmәtlәrindәn istifadә edilmәsi
Sәslә poçt göndәrişlәri
Bukletlәrdәn istifadә edilmәsi

376 İnteraktiv marketinqin tәtbiqi üsullarına aiddir:

•

Faks aparatlarından istifadә edilmәsi
Elektron poçtdan istifadә edilmәsi
Televiziya reklamından istifadә edilmәsi
Alıcılarla telefonla birbaşa әlaqә yaradılması
Kataloqlardan istifadә edilmәsi

377 İnteraktiv marketinqin istehsalçı müәssisәlәr vә satıcılar üçün әhәmiyyәt kәsb etdiyi mәsәlәlәrә aid
deyildir:

•

Alıcılar haqqında daha dolğun mәlumatlar әldә etmәk imkanı
Bazar tәdqiqatlarını hәyata keçirmәk imkanı
Satıcıların mәhsul çeşidindә operativ qaydada dәyişiklik etmәk imkanı
Satıcıların öz fәaliyyәtlәrindә sürәtlә dәyişiklik etmәk imkanı
Mәhsulun qiymәtindә sürәtlә düzәliş etmәk imkanı

378 İnteraktiv marketinqdin istehsalçı müәssisәlәr vә satıcılar üçün әhәmiyyәt kәsb etdiyi mәsәlәlәrә aid
deyildir:

•

Alıcılar haqqında mәlumatlar bazarını yaratmaq imkanı
Mәhsul satışının düzgün uçotunu aparmaq imkanı
Alıcılara uzunmüddәtli, etibarlı münasibәtlәrin formalaşması
Alıcılarla birbaşa qarşılıqlı әlaqәlәrin yaradılması
Alıcıların arzu vә istәklәrini, tәlәbatlarını daha dәrindәn öyrәnmәk imkanı

379 İnteraktiv marketinqdәn istifadә zamanı alıcıların әldә etdiklәri üstünlüklәrә aid deyildir:

•

Firma vә onun mәhsulları haqqında geniş mәlumat әldә etmәk imkanı
Mәhsulun kreditlә alınmasından faydalanmaq
Harasa maşın sürmәyә ehtiyac yaranmır
Vaxta qәnaәt etmәk
Evdәn çıxmadan lazım olan malı seçmәk vә almaq imkanı

380 İnternetdәn istifadә zamanı alıcıların gördüklәri işlәrә aid deyildir:

•

Sifarişlәrin verilmәsi
İnternet reklamlara münasibәt bildirilmәsi
Әmtәәnin seçilmәsi
Zәruri informasiyanın әldә edilmәsi
Elektron ödәniş kartlarından istifadә edilmәsi

381 İnternetdәn istifadә etmәklә mәhsul satışının hәyata keçirilmәsi:

•

Müәssisәnin satış üzrә qarşıya qoyduğu mәqsәdә nail olmağa xidmәt göstәrir
Elektron ticarәti adlandırılır
Әks әlaqәlәr sisteminin yaradılmasını nәzәrdә tutur
İnternetsatış şәbәkәsi adlandırılır
İstehlakçılara zәruri informasiyanı ötürülmәsini nәzәrdә tutur
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382 İnteraktiv marketinqdә operativ kommersiya xidmәti bu halı nәzәrdә tutur:

•

Elektron poçt vasitәsilә informasiya mübadilәsini hәyata keçirmәk
Telefonla әlaqә yaratmaqla alıcılara birbaşa mәhsul satışını hәyata keçirmәk
Müxtәlif әylәncәli proqramlarda iştirak etmәk
Müvәqqәti istifadә üçün avtomobil sifariş etmәk
Hava haqqında mәlumat әldә etmәk

383 İnteraktiv marketinqdә operativ kommersiya xidmәti bu halı nәzәrdә tutmur:

•

Mehmanxanalarda yer sifariş vermәk
Telefonla mәhsul satışını hәyata keçirmәk
Teatrlara bilet sifariş etmәk
Xüsusi xidmәtğ göstәrәn tәşkilatların xidmәtindәn istifadә etmәk
Müxtәlif bank әmәliyyatlarını hәyata keçirmәk

384 İnteraktiv marketinqdә operativ kommersiya xidmәti bu halı nәzәrdә tutmur.

•

Turizm sәyahәti ilә bağlı sifarişlәr vermәk
Reklam fәaliyyәtini hәyata keçirmәk
Bilet sifariş vermәk
Kataloq üzrә mal almaq
İdman mәlumatlarını әldә etmәk

385 İnteraktiv marketinq:

•

Bazar tәdqiqatlarını hәyata keçirmәkdә yardımçı olur
Satıcı ilә alıcı arasında ikitәrәfli qarşılıqlı әlaqәni tәmin edir
Alıcılara mәhsul satışını hәyata keçirir
KİV –in vasitәsilә istehlakçıların mәlumat çatdırılmasını tәmin edir
Mәqsәdli auditoriyaya mәlumatların ötürülmәsini tәmin edir.

386 İnteraktiv marketinqin hәyata keçirilmәsi istiqamәtlәrinә aiddir:

•

Telemarketinq xidmәtindәn istifadә
İnternetdәn istifadә
Teleqraf müssisәlәrinin xidmәtindәn istifadә
Ticarәt agentlәrinin xidmәtindәn istifadә
Sәrgilәrin xidmәtindәn istifadә

387 İnteraktiv marketinqin hәyata keçirilmәsi istiqamıtlәrinә aiddir:

•

Vasitәçilәrin xidmәtindәn istifadә
Operativ kommersiya xidmәtindәn istifadә
Kütlәvi informasiya vasitәlәrinin xidmәtlәrindәn istifadә
Televiziya reklamlarından istifadә
Yarmarkaların xidmәtindәn istifadә

388 İnteraktiv marketinq:

•

Faks aparatlarından istifadә etmәklә marketinq fәaliyyәtinin hәyata keçirilmәsidir
internet şәbәkәsindәn istifadә etmәklә marketinq fәaliyyәtinin hәyata keçirilmәsidir
Poçt xidmәtlәrindәn istifadә etmәklә marketinq fәaliyyәtinin hәyata keçirilmәsidir
Kütlәvi informasiya vasitәlәrinndәn istifadә etmәklә marketinq faliyyәtinin hәyata keçirilmәsidir
Yerüstü reklam şitlәrindәn istifadә etmәklә marketinq fәaliyyәtinin hәyata keiçrilmәsidir

389 Bu televiziya marketinqinin üsuludur:
Televiziyada mәhsulun satıcısı haqqında mәlumat verilir
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•

Televiziyada mәhsulun istehlak xüsusiyyәtlәri vә satışı haqqında mәlumat verilmәsi.
Televiziyada mәhsulun reklam edilmәsi.
Televiziyada mәhsulun satış yeri vә qiymәti haqqında mәlumat verilir
Televiziya kanalında mәhsulların satışı üzrә ixtisaslaşmış xüsusi proqram fәaliyyәt göstәrir

390 Televiziya marketinqindәn istifadә bu formada tәşkil olunur :

•

Televiziyada mәhsulun reklam edilmәsi
Telemağazalar
Televiziyada mәhsulun istehlak xüsusiyyәtlәri haqqında mәlumat verilmәsi
Reklam roliklәri
Xüsusi proqramlar

391 Televiziya marketinqindәn istifadә bu formada tәşkil olunur :

•

Televiziyada mәhsulun satış qaydaları izah edilir
Sәnәdli film prinsipi ilә hazırlanmış infoçarxlar
Televiziyada mәhsulun reklam edilmәsi.
Televiziyada mәhsulun istehlak xüsusiyyәtlәri haqqında mәlumat verilmәsi
Televiziyada mәhsulun satışı haqqında mәlumat verilmәsi

392 Dәrhal reaksiya yaradan televiziya marketinqi:

•

Televiziyada mәhsul haqqında reklam verilmiәsini nәzәrdә tutur
Televiziyada әks әlaqә yaradılmasını tәmin edәn pulsuz telefon xәttinә malik olan reklamların yayımı qaydasında
mal satışını nәzәrdә tutur
Telefonla mal satışını nәzәrdә tutur
Televiziyada reklam yerlәşdirilmәsini nәzәrdә tutur
Televiziyada xüsusi proqramlarda iştirak edәn şәxs tәrәfindәn satılan mәhsul haqqında mәlumat vermәsini nәzәrdә
tutur

393 Telemarketinqdә telefondan istifadә etmәklә bu әmәliyyat hәyata keçirilir:

•

Satışın hesabatını aparmaq
Mәlumat bazasını yaratmaq
Alıcıların siyahısını tәrtib etmәk
Mәhsul satışını hәvәslәndirmәk
Satışın hәcmini artırmaq

394 Telemarketinqdә telefondan istifadә etmәklә bu әmәliyyat hәyata keçirilir:

•

Satışın tәhlilini hәyata keçirmәk
Alıcılara mәhsul satışını hәyata keçirmәk
Mәhsul satışını hәvәslәndirmәk
Mәhsula tәlәbat formalaşdırmaq
Mәhsulu alıcıya çatdırmaq

395 Telemarketinq:

•

Mәhsulların ticarәt agentlәrinin vasitәsilә satışını nәzәrdә tutur
Mәhsulların telefonla satışını nәzәrdә tutur
Mәhsulların vasitәçilәrin xidmәtindәn istifadә etmәklә satışını nәzәrdә tutur
Mәhsulların televiziya vasitәsi ilә satışını nәzәrdә tutur
Mәhsulların elektron mağazalarda satışını nәzәrdә tutur

396 Kataloq üzrә satışların müvәffәqiyyәti bu mәsәlәdәn asılıdır:

•

Kataloqların yerlәşdirilmәsi formasından
Tәkrar müraciәtlәrin vә ödәnilmәmiş alışların ixtisar edilmәsindәn
Mәhsulun keyfiyyәtindәn
54/96

22.12.2016

Әmtәәnin qiymәtindәn
Alıcıların tәlәbatlarının ölçüsündәn

397 Kataloq üzrә satışların müvәffәqiyyәti bu mәsәlәdәn asılıdır

•

Әmtәәnin xarakterindәn
Kompaniyanın alıcıların siyahısı ilә düzgün işlәmәsi bacarığından
Mal alışlarının sayından
Kataloqların keyfiyyәtindәn
Potensial alıcıların sayından

398 Kataloqdan istifadәnin formalarına aiddir

•

Kataloqların mağazaların vitrinlәrindә yerlәşdirilmәsi
Kataloqların kompyuterlәrdә yerlәşdirilmәsi
Kataloqların xüsusi jurnallarda yerlәşdirilmәsi
Kataloqların vidio şәklindә hazırlanması
Kataloqların qazetlәrdә yerlәşdirilmәsi

399 Kataloqdan istifadәnin formalarına aiddir

•

Kataloqların radioda sәslәndirilmәsi
Kataloqların jurnallarda yerlәşdirilmәsi
Kataloqların qazetlәrdә yerlәşdirilmәsi
Kompakt – diskdәn istifadә edilmәsi
Kataloqların poçt vasitәsilә göndәrilmәsi

400 Kataloqdan istifadәnin formalarına aiddir

•

Kataloqların ticarәt agentlәri tәrәfindәn paylanması
Kataloqların çap şәklindә hazırlanması
Kataloqların jurnallarda yerlәşdirilmәsi
Kataloqların televiziyada yerlәşdirilmәsi
Kataloqların qazetlәrdә yerlәşdirilmәsi

401 Kataloq üzrә satış:

•

Kataloqu tutulan malların mağazaların mәhsul çeşidinә daxil edilmәsinini nәzәrdә tutur
Mәhsulların kataloqunun tutulması vә onun alıcılara göndәrilmәsini nәzәrdә tutur.
Kataloqa salınan malların firma mağazada satışını nәzәrdә tutur
Mәhsulların kataloqunun tutulmasına vә hәmin malların alıcı qruprlarında nümayiş etdirilmәklә satışını nәzәrdә
tutur
Kataloqa salınan malların sәrgi satışının tәşkilini nәzәrdә tutur

402 Bu üsul birbaşa poçt göndәrişlәrindә daha çox üstünlüyә malikdir:

•

Faksla poçt göndәrişlәri
Poçt xidmәtindәn istifadә
Sәslә poçt göndәrişlәri
İnternetdәn istifadә
Elektron poçt göndәrişlәri

403 Birbaşa göndәrişlәr üzrә tәdbirlәrin işlәnib hazırlanması mәrhәlәlәrinә aiddir:

•

Tәdbirlәrin hәyata keçirilmәsi
Tәklifin işlәnib hazırlanması
Mәhsulun hazırlanması
Xәrclәrin hesablanması
İcraçıların seçilmәsi
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404 Birbaşa göndәrişlәr üzrә tәdbirlәrin işlәnib hazırlanması mәrhәlәlәrinә aiddir:

•

Mәhsulun göndәrilmәsi
Tәdbirin nәticәlәrinin qiymәtlәndirilmәsi
İcraçıların seçilmәsi
Tәklif taktikasının hazırlanması
Mәhsulun bazaar mövqeyinin müәyyәnlәşdirilmәsi

405 Birbaşa göndәrişlәr üzrә tәdbirlәrin işlәnib hazırlanması mәrhәlәlәrinә aiddir:

•

Xәrclәrin hesablanması
Elementlәrin testdәn keçirilmәsi
Tәdbirlәr planının hazırlanması
Mәnsulun qablaşdırılması
Tәklif strategiyasının hazırlanması

406 Birbaşa göndәrişlәr üzrә tәdbirlәrin işlәnib hazırlanması mәrhәlәlәrinә aiddir:

•

Mәhsulun hazırlanması
Mәqsәdli bazarların vә perspektiv müştәrilәrin müәyyәn edilmәsi
Planın realizasiyası
Tәdbirlәr planının hazırlanması
Әldә edilәcәk gәlirlәrin hesablanması

407 Birbaşa göndәrişlәr üzrә tәdbirlәrin işlәnib hazırlanması mәrhәlәlәrinә aiddir:

•

Xәrclәrin hesablanması
Mәqsәdlәrin qoyulması
Mәhsulun bazaar mövqeyinin müәyyәnlәşdirilmәsi
İcraçıların seçilmәsi
Mәnsulun qablaşdırılması

408 Birbaşa poçt göndәrişinin hәyata keçirilmәsi üsullarına aid deyildir:

•

Nümunәlәrin poçtla çatdırılması
İnternetdәn istifadә edilmәsi
Faks aparatlarından istifadә
Elektron poçt göndәrişlәri
Teleqraf tәşkilatlarının xidmәtindәn istifadә

409 Birbaşa poçt göndәrişinin hәyata keçirilmәsi üsullarına aid deyildir:

•

Sәslә poçt göndәrişlәri
İnternet proqramlarda iştirak edilmәsi
Teleqraf müәssisәlәrinin xidmәtlәrindәn istifadә
Poçt xidmәtlәrindәn istifadә
Faksla poçt göndәrişlәri

410 Birbaşa marketinqin hәyata keçirilmәsi üsuludur

•

Vasitәçilәrin xidmәtindәn istifadә
Kataloq üzrә satış
Brokerlәrin xidmәtindәn istifadә
Yarmarkaların tәşkili
Differensiallaşdırma

411 Birbaşa marketinqin hәyata keçirilmәsi üsuludur:
Sәrgilәrin tәşkili

•
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•

Telemarketinq
Brokerlәrin xidmәtindәn istifadә
Brendlәşdirmә
Sponsorluq

412 Birbaşa marketinqin hәyata keçirilmәsi üsuludur:

•

Yarmarkaların tәşkili
Dәrhal reaksiya yaradan televiziya marketinqi
Differensiallaşdırma
Malgöndәrәnlәrin xidmәtindәn istifadә
Mövqelәşdirmә

413 Birbaşa marketinqin hәyata keçirilmәsi üsuludur:

•

Brendlәşdirmә
İnteraktiv marketinq
Ticarәt nümayәndәlәrinin xidmәtindәn istifadә
Satıcıların xidmәtindәn istifadә
Mövqelәşdirmә

414 Birbaşa marketinqin hәyata keçirilmәsi üsuludur:

•

Sponsorluq
Birbaşa poçt göndәrişlәri
Mövqelәşdirmә
Brendlәşdirmә
Sәrgilәrin tәşkili

415 Birbaşa marketinqin hәyata keçirilmәsi üsullarına aid deyildir

•

Telemarketinq
İnternetdәn istifadә edilmәsi
Elektron poçtdan istifadә
Vasitәçilәrin xidmәtindәn istifadә
Kataloq üzrә satış

416 Birbaşa marketinqin hәyata keçirilmәsi üsullarına aid deyildir

•

İnteraktik marketinq
Firma mağazaların xidmәtindәn istifadә
Birbaşa poçt göndәrişlәri
Şәxsi satış
Televiziya marketinqi

417 Bu amil birbaşa marketinq üzrә informasiya bazasının genişlәnmәsindә vә tәkmillәşmәsindә olduqca
geniş imkanlar yaradır:

•

Elektron poçt xidmәtindәn istifadә
Kompyuter texnologiyalarından istifadә
Faks aparatlarından istifadә
İnternetİN yaranması
Elektron mağazalarının yaradılması

418 Birbaşa marketinqin әsas xüsusiyyәtlәrindәn vә üstünlüklәrindәn biridir:

•

Qısa müddәtdә cavab reaksiyasını bilmәk imkanı
Alıcıların vaxta qәnaәt etmәsi
Satışın hәcminin artırmaq imkanı
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Daha çox mәhsul satmaq imkanı
İkitәrәfli qarşılıqlı әlaqә yaratmaq imkanı

419 Birbaşa marketinqin әsas xüsusiyyәtlәrindәn vә üstünlüklәrindәn biridir:

•

Mәhsul çeşidini tәkmillәşdirmәk imkanı
Alıcılar üçün cәlbedici olması
Mәnsullara tәlәbat formalaşdırmaq imkanı
Alıcılar barәdә müxtәlif xarakterli mәlumatlar әldә etmәk imkanı
Daha çox mәhsul satmaq imkanı

420 Birbaşa marketinqin әsas xüsusiyyәtlәrindәn vә üstünlüklәrindәn biridir:

•

Alıcıların mәlumat bazasını yaratmaq imkanı
Alıcılar üçün maraqlı olması
Satışın hәcminin artırmaq imkanı
Alıcıların mәhsulun keyfiyyәtinә diqqәtlә yanaşması
Geniş çeşiddә mәhsullardan seçim etmәk

421 Birbaşa marketinqin firmalara verdiyi faydalara aiddir

•

Sifarişlәrin işlәnmәsini sürәtlәndirmәk
Mәhsul satışının daha yüksәk sürәtlә artırılması
Mәhsula tәlәbat formalaşdırılması
Müәssisәnin imicini yüksәltmәk
Mәhsul çeşidini genişlәndirmәk

422 Birbaşa marketinqin firmalara verdiyi faydalara aiddir:

•

Satışın hәcmini qısa müddәtdә artırmaq imkanı
Alıcılar barәdә müxtәlif xarakterli, geniş informasiya әldә etmәk imkanı
Bazar payını artırmaq imkanı
Mәhsul çeşidini genişlәndirmәk imkanı
Malgöndәrәnlәrlә әlaqәlәri yaxşılaşdırmaq imkanı

423 Birbaşa marketinqin firmalara verdiyi faydalara aiddir:

•

Sifarişlәrin qәbul edilmәsi
Alıcılarla birbaşa әlaqәnin yaradılması
Mәhsula tәlәbat formalaşdırılması
Mәhsulun imicinin yüksәldilmәsi
Satışın hәcmini pronozlaşdırmaq

424 Birbaşa marketinqin firmalara verdiyi faydalara aid deyildir

•

Alıcıların mәhsula münasibәtini qısa bir vaxtda müәyyәnlәşdirә bilmәk
Müәssisәnin imicini yüksәltmәk imkanı
İnternetin imkanlarından istifadә etmәk
Fәrdi alıcılara birbaşa müraciәt etmәk imkanı
Daha çox mәhsul satışını tәmin etmәk

425 Birbaşa marketinqin sürәtli inkişafını zәruri edәn sәbәblәrә aid deyildir:

•

Firmanın tәkliflәrinә alıcıların cavab reaksiyasını çox qısa müddәtdә bilmәk imkanı.
Geniş satış şәbәksini yaratmaq imkanının mövcudluğu
İnternetin meydana gәlmәsi
Televiziyada yayımlanan reklamların sayının hәddindәn artıq çox olması
Potensial alıcılarla birbaşa әlaqә yaratmaq imkanı
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426 Birbaşa marketinqin sürәtli inkişafını tәmin edәn sәbәblәrә aid deyildir:

•

Televiziya reklamlarının uzun müddәtli olması vә teztez tәkrarlanması
Mәhsul satışının hәcminin artırılmasında yeni imkanların yaranması
Konkret tәkliflә fәrdi alıcılara birbaşa müraciәt etmәk imkanının olması
Televiziya kanallarının sayının hәddindәn artıq çoxalması
Tәkliflәrin alıcıların tәlәblәrinә uyğun gәlmәsini müәyyәnlәşdirmәk

427 Birbaşa marketinqin әsas mәqsәdi

•

Alıcılarla әks әlaqә yaratmaqdır
Alıcılarla birbaşa әlaqәlәr yaratmaqla mәhsul satışının hәcminin artırılmasından ibarәtdir
Ümumi satışın hәcmindәn müәssisәnin bazar payını artırmaqdan ibarәtdir
Müәssisәnin әldә etdiyi mәnfәәtin mәblәğini artırmaqdır
Alıcılarla birbaşa әlaqә yaratmaqdan ibarәtdir

428 Birbaşa marketinq

•

Mәhsul satışının birbaşa müәssisәnin firma mağazası vasitәsi ilә satışını nәzәrdә tutur
Kommunikasiyanın müxtәlif vasitәçilәrindәn istifadә etmәklә alıcılarla birbaşa әlaqә yaratmaqla mәhsul satışının
hәyata keçirilmәsini nәzәrdә tutur
Mәhsul satışının birbaşa vasitәçilәrlә әlaqә yaratmaqla hәyata keçirilmәsini nәzәrdә tutur
Potensial alıcılarla birbaşa şәxsi әlaqәlәr yaratmaqla mәhsul satışının hәyata keçirilmәsindәn ibarәtdir
Mәhsulların vasitәçilәrin iştirakı olmadan birbaşa pәrakәndә ticarәt şәbәkәsinә çatdırılması qaydasında satışını
nәzәrdә tutur

429 Bu ticarәtin qarşılıqlı münasibәtlәr prinsipi әsasında tәşkilinin mәrhәlәsidir:

•

Satış proqramının yarinә yetirilmәsinә nәzarәt
Әks әlaqәnin yaradılması
Etibarlı münasibәtlәrin yaradılması
Münasibәtlәrin qorunub saxlanılması vә möhkәmlәndirilmәsi
Satış proqramının realizasiyası

430 Ticarәtin qarşılıqlı münasibәtlәr prinsipi әsasında tәşkilinin mәrhәlәlәrinә aiddir:

•

Etirazların cavablandırılması
Münasibәtlәrin formalaşdırılması
Firmanın istehlakçıya hansı dәrәcәdә faydalı ola bilәcәyinin aydınlaşdırılması
İstehlakçıların problemlәrinin hәll edilmәsi
Mәhsulun prezentasiyası

431 Ticarәtin qarşılıqlı münasibәtlәr prinsipi әsasında tәşkilinin mәrhәlәlәrinә aiddir:

•

Satış proqramının hazırlanması
Sәrfәli istehlakçılarin inandırılması
Potensial istehlakçıları real alıcı olmağa tәhrik edәn obyektiv ssәbәblәrin tәhlili
Mәlumatların toplanması
Firmanın istehlakçıya hansı dәrәcәdә faydalı ola bilәcәyinin aydınlaşdırılması

432 Ticarәtin qarşılıqlı münasibәtlәr prinsipi әsasında tәşkilinin mәrhәlәlәrinә aiddir:

•

Satış proqramının kompleks şәkildә hazırlanması
Mәqsәdin seçilmәsi
Mәhsulun modifikasiyası
Mәsәlәnin qoyuluşu
Mәhsulun alıcıların tәlәbinә uyğun dәyişdirilmәsi

433 Ticarәtin qarşılıqlı münasibәtlәr prinsipi әsasında tәşkilinin mәrhәlәlәrinә aiddir:
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•

Alıcılarla fәrdi muqavilә bağlanması
İnformasiyanın sistematik axtarışı
Alıcılarla birbaşa әlaqәnin yaradılması
Potensial alıcıların tapılması
Müqavilәyә uyğun olaraq malların göndәrilmәsi

434 Münasibәtlәr marketinqinin çatışmazlığı:

•

İstehlakçıya mal alışında yardımçı olmaqdır
Satıcıların istehlakçını firmaya bağladığı, ona real seçim imkanı vermәdiyi halların mövcudluğudur
İstehlakçını mal alışına tәhrik etmәkdir
Satıcıların istehlakçılarda maraq formalaşdırmaq qabiliyyәtidir
Alıcılarla fәrdi muqavilә bağlanmasıdır

435 Münasibәtlәr marketinqinin çatışmazlığı:

•

İstehlakçıda mәhsula bilik formalaşdırmaqdır
Münasibәtlәrin bәzәn mәcburi xarakter daşımasıdır
İstehlakçıya kömәk etmәkdir
Münasibәtlәrin könüllü xarakter daşımasıdır
İstehlakçını mal alışına inandırmaqdır

436 Münasibәtlәr marketinqinin sәciyyәvi xüsusiyyәtidir:

•

İstehlakçını mal alışına tәhrik etmә
Alıcılar vә satıcılar arasında hәr iki tәrәfi qane edәn uzunmüddәtli münasibәtlәrin yaradılması
İstehlakçıya kömәk edilmәsi
Alıcılarla fәrdi muqavilә bağlanması
İstehlakçını inandırma

437 Münasibәtlәr marketinqinin sәciyyәvi xüsusiyyәtidir:

•

İstehlakçıya zövq vermә
İstehlakçıların motivlәrinin real, manipulyasiyasız tәdqiq edilmәsi
İstehlakçını inandırma
İstehlakçını tәhrik etmә
İstehlakçıya tәklif etmә

438 Partnyor münasibәtlәr marketinqi

•

Şәxsi satış prinsiplәrinә әsaslanır
Alıcılarla uzunmüddәtli әmәkdaşlığın qurulmasını nәzәrdә tutur
Alıcılarla fәrdi muqavilә bağlanmasını nәzәrdә tutur
Onlayn satış prinsiplәri әsasında hәyata keçirilir
Transaksiyanı nәzәrdә tutur

439 Şәxsi satışın әsas mәqsәdidir:

•

Satış şәbәkәsinin yaradılması
Şәxsi satış prinsiplәrindәn istifadә etmәklә mәhsul satışının artırılması
Mәhsul satışının hәyata keçirilmәsi
Yüksәk mәnfәәt әldә edilmәsi
İstehlakçıların tәlәbatının ödәnilmәsi

440 Bu şәxsi satışın prinsiplәrinә aiddir:

•

İnternetdәn istifadә edilmәklә mәhsul satışı
Şәxsi görüş әsasında, şifahi tәbliğat aparılması yolu ilә mәhsul satışının hәyata keçirilmәsi
Telemarketinq yolu ilә mәhsul satışı
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Birbaşa poçt göndәrişlәri vasitәsi ilә mәhsul satışı
Kataloq üzrә satış prinsipi

441 Şәxsi satışı hәyata keçirәn firmalar әsasәn bu konsepsiyadan istifadә edirlәr:

•

Ticarәt vasitәçilәrinә istiqamәtlınәn satış konsepsiyası
Müştәrilәrә istiqamәtlәnәn satış konsepsiyası
Rәqiblәrә istiqamәtlәnәn satış konsepsiyası
Mütәxәssislәrә istiqamәtlәnәn satış konsepsiyası
Bazara istiqamәtlәnәn satış konsepsiyası

442 Marketinq kommunikasiyasının bu elementi istehsaltexniiki tәyinatlı mәhsulların satışında daha
mәqsәdәuyğundur:

•

İctimaiyyәtlә әlaqә.
Şәxsi satış.
Satışın hәvәslәndirilmәsi
Reklam
Birbaşa marketinq

443 Şәxsi satışı hәyata keçirәn mütәxәssis qruplarına aiddirlәr:

•

İstehlakçılara texniki xidmәt göstәrәn mütәxәssislәr
Mәhsulun nümayiş etdirilmәsi,satışı vә müştәriyә çatdırılması prosesindә kömәklik göstәrәn mütәxәssislәr
Alıcılarla danışıq aparan mütәxәssislәr
Alıcıların tәlәbatlarının öyrәnәn mütәxәssislәr
Potensial alıcılar barәdә mәlumat toplayan mütәxәssislәr

444 Şәxsi satışı hәyata keçirәn mütәxәssis qruplarına aiddirlәr:

•

Mәhsul satışının tәhlilini vә qiymәtlәndirilmәsini hәyata keçirәn mütәxәssislәr
Real istehlakçılarla tәkrar müqavilәlәrin bağlanması ilә mәşğul olan mütәxәssislәr
Mәhsul tәdqiqatını hәyata keçirәn mütәxәssislәr
Mәhsul bazarını öyrәnәn mütәxәssislәr
Mәhsulun satışı üzrә danışıq aparan mütәxәssislәr

445 Şәxsi satışı hәyata keçirәn mütәxәssis qruplarına aiddir:

•

Alıcılarla danışıqlar aparan mütәxәssislәr
Satışın hәcminin artırılması vә yeni istehlakçıların tapılması ilә mәşğul olan mütәxәssislәr
Potensial alıcıların tәlәbatlarını öyrәnәn mütәxәssislәr
Alıcılara zәruri mәlumatların çatdılılmasını tәmin edәn mütәxәssislәr
Malların tәqdimatına hәyata keçirәn mütәxәssislәr

446 Şәxsi satışı hәyata keçirәn mütәxәssislәr neçә qrupa bölünürlәr

•

6.0
2.0
4.0
3.0
5.0

447 Şәxsi satışın hәyata keçirilmәsinin beşinci mәrhәlәsindә yerinә yetirilәn vәzifәlәrә aid deyildir:

•

Nәticәnin qiymәtlәndirilmәsi
Әmtәәnin tәqdimatı
Malların qurulması
Müqavilәyә uyğun olaraq malların göndәrilmәsi
Nәticәnin yoxlanılması
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448 Şәxsi satışın hәyata keçirilmәsinin dördüncü mәrhәlәsindә yerinә yetirilәn vәzifәlәrә aid deyildir:

•

Alıcının mal alışı qәrarını sürәtlәndirәn taktika tәtbiq edilmәsi
Danışıqların aparılması
Müştәrini müqavilә bağlamağa inandırmaq
Müqavilәnin bağlanması
Alıcıya xüsusi çatdırılma şәrtlәrinin tәklif edilmәsi

449 Şәxsi satışın hәyata keçirilmәsinin üçüncü mәrhәlәsindә yerinә yetirilәn vәzifәlәrә aid deyildir:

•

Diqqәtin mәhsula cәlb edilmәsi
Әmtәәnin müştәriyә çatdırılması
Diqqәtin әmtәәnin verә bilәcәyi faydalara yönәldilmәsi
Әmtәә haqqında alıcıya geniş mәlumat verilmәsi
Mәhsulun istehlak xüsiyyәtlәri barәdә danılışması

450 Şәxsi satışın hәyata keçirilmәsinin ikinci mәrhәlәsindә yerinә yetirilәn vәzifәlәrә aid deyildir:

•

Danışıq tәrzi ilә müştәrilәrdә xoş tәsәvvür yaradılması
Potensial alıcılar haqqında zәruri mәlumatların toplanması
Müştәrilәrә yanaşmağın strategiyasının hazırlanması
Hәr bir konkret müştәri ilә ünsiyyәt yaratmağının әlverişli vaxtının seçilmәsi
Müştәrinin lazımı sәviyyәdә qarşılanması

451 Şәxsi satışın hәyata keçirilmәsinin birinci mәrhәlәsindә yerinә yetirilәn vәzifәlәrә aid deyildir:

•

Potensial alıcıların mәhsula olan tәlәbatlarınının aşkar edilmәsi
Potensial alıcılarla danışıqların aparılması
Potensial alıcıların siyahısının hazırlanması
Potensial alıcıların aşkar edilmәsi
Ptensial alıcıların hәr birinin әvvәlcәdәn qiymәtlәndirilmәsi

452 Şәxsi satışın hәyata keçirilmәsi mәrhәlәlәrinә aiddir:

•

Mәhsulların qablaşdırılması
Müqavilә şәrtlәrinin yerinә yetirilmәsi
Bölgü kanalının yaradılması
Mәhsulların satış üçün hazırlanması
Müştәrinin lazımı sәviyyәdә qarşılanması

453 Şәxsi satışın hәyata keçirilmәsi mәrhәlәlәrinә aiddir:

•

Sifarişlәrin tәhlil edilmәsi
Müqavilәnin bağlanması
Mәhsulun bölgü kanalının yaradılması
Danışıqların aparılması
Mәhsulların qablaşdırılması

454 Şәxsi satışın hәyata keçirilmәsi mәrhәlәlәrinә aiddir

•

Müştәrinin lazımı sәviyyәdә qarşılanması
Әmtәәnin tәqdimatı vә nümayiş etdirilmәsi
Mәhsulların anbarlarda satış üçün hazırlanması
Sifarişçilәrin qәbul edilmәsi
Müştәrilәrlә әlaqi yaratmağın strategiyasının hazırlanması

455 Şәxsi satışın hәyata keçirilmәsi mәrhәlәlәrinә aiddir
Mәhsulların bölüşdürülmәsi

•
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•

Әlaqәnin yaradılması
Potensial alıcıların siyahısının tutulması
Sifarişlәrin tәhlili
Sifarişlәrin qәbulu

456 Şәxsi satışın hәyata keçirilmәsi mәrhәlәlәrinә aiddir:

•

Sifarişlәrin işlәnmәsi
Potensial alıcıların aşkar edilmәsi
Mәhsulların satış üçün hazırlanması
Mәhsul partiyalarının hazırlanması
Alıcı auditoriyasının tәhlil edilmәsi

457 Alıcılar ticarәt agentlәrinin bu keyfiyyәtinә diqqәt

•

Hazırlıqlı olmalarına
Hansı yemәklәri xoşlamalarına
Şәxsi lәyaqәtinә
Şәxsi keyfiyyәtlәrinә
Etibarlılığına

458 Alıcılar ticarәt agentlәrinin bu keyfiyyәtinә diqqәt yetirmirlәr

•

Sәliqәli vә hazırlıqlı olmalarına
Alıcıların tәlәbatlarını başa düşmәlәrinә
Alıcıların problemlәrinә diqqәtlә yanaşmalarına
Başlanılan işi axıra çatdırmaq qabiliyyәtinә
Hansı idman növünә maraq göstәrmәlәrinә

459 Şәxsi satışı hәyata keçirәn şәxslәrә aiddir:

•

Pәrakәndә tacirlәr
Satış üzrә mütәxәssislәr
Satış üzrә menecerlәr
Distribyutorlar
Satıcılar

460 Şәxsi satışı hәyata keçirәn şәxslәrә aiddir

•

Topdan tacirlәr
Ticarәt mәslәhәtçilәri
Satıcılar
Brokerlәr
Dilerlәr

461 Şәxsi satışı hәyata keçirәn şәxslәrә aiddir:

•

Vasitәçilәr
Әlaqәlәndiricilәr
Satıcılar
Pәrakәndә tacirlәr
Satış üzrә menecerlәr

462 Şәxsi satışı hәyata keçirәn şәxslәrә aiddir:

•

Brokerlәr
Ticarәt agentlәri
Vasitәçilәr
Satıcılar
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Topdan tacirlәr

463 Şәxsi satış:

•

Mәhsul satışının elektron mağazalarda, internetdә istifadә etmәklә hәyata keçirilmәsidir
Alıcılarla söhbәt әsnasında şifahi şәkildә tәbliğat aparılması yolu ilә mәhsul satışının hәyata keçirilmәsidir
Mәhsul satışının firma mağazaları xidmәtlәrindәn istifadә etmәklә hәyata keçirilmәsidir.
Alıcılarla birbaşa әlaqәlәrin yaradılması yolu ilә kommunikasiyanın müxtәlif vasitәlәrindәn istifadә etmәklә
mәhsul satışının hәyata keçirilmәsidir
Mәhsul satışının birbaşa poçt göndәrişlәri vasitәsi ilә hәyata keçirilmәsidir

464 Firmaların satış xidmәtinin ölçüsü, onun tәrkib sayı müәyyәnlәşdirilәrkәn bu mәsәlә daha çox
әhәmiyyәt kәsb edir

•

Ticarәt agentlәrinin öyrәdilmәsi.
Ticarәt agentlәrinin sayının optimal sәviyyәdә müәyyәnlәşdirilmәsi
Satış xidmәtinin sayının maksimal sәviyyәdә müәyyәnlәşdirilmәsi
Satış xidmәtinin sayının minimal sәviyyәdә müәyyәnlәşdirilmәsi
Satış xidmәsti işçilәrinin şöbә vә bölmәlәr üzrә bölüşdürülmәsi

465 Satışın idarә edilmәsi formalarına aiddir:

•

Satış xidmәtinin ticarәt agentialıcılar qrupu prinsipi üzrә yaradılması
İstehlakçılara istiqamәtlәnmiş satış xidmәtininyaradılması
Ticarәt vasitәçilәrinin xidmәtindәn istifadәni nәzәrdә tutan satış xidmәtinin yaradılması.
İki pillәli satış xidmәtinin yaradılması
Çoxpillәli satış sidmәtinin yaradilması

466 Satışın idarә edilmәsi formalarına aiddir:

•

Birbaşa marketinq prinsiplәrinә әsaslanan satış xidmәtinin yaradılması
Satış xidmәtinin şәxsi satış prinsiplәri üzrә yaradılması
Satış xidmәtinin mәhsul prinsiplәri üzrә yaradılması
Satış xidmәtinin funksional prinsiplәr üzrә yaradılması
Satış xidmәtinin marketinq prinsiplәri әsasında yaradılması

467 Satışın idarә edilmәsi formalarına aiddir

•

Satış xidmәtinin fәrdi qaydada yaradılması
Satış xidmәtinin әrazi prinsipi üzrә yaradılması
Satış xidmәtinin rәqiblәrә uyğun yaradılması
Satış xidmәtinin funksional prinsiplәri üzrә yaradılması
Satış xidmәtinin regional prinsiplәri üzrә yaradılması

468 Ticarәt heyәtinin әsas funksiyalarına aiddir:

•

Konkret mәhsul üzrә bazar payının artırılması
Mәhsul haqqında informasiya verilmәsi
Mәhsul çeşidinin genişlәndirilmәsi
Reklam fәaliyyәtinin hәyata keçirilmәsi
Satışın hәvәslәndirilmәsi tәdbirlәrinin hәyata keçirilmәsi

469 Ticarәt heyәtinin әsas funksiyalarına aiddir

•

Müәssisәnin bazar payının artırılması
Yeni alıcıların axtarılması
İctimaiyyәtlә әlaqәnin güclәndirilmәsi
Mәhsulların bölüşdürülmәsi
Mәhsulların bölüşdürülmәsi
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470 Ticarәt heyәtinin әsas funksiyalarına aiddir:

•

Satışın hәvәslәndirilmәsi tәdbirlәrinin hәyata keçirilmәsi
İstehlakçılar tәrәfindәn yeni mәhsulun qәbul olunmasının tәmin edilmәsi
Reklam fәaliyyәtinin hәyata keçirilmәsi
Mәhsul çeşidinin formalaşdırılması
Konkret mәhsul üzrә bazar payının artırılması

471 Ticarәtheyәtinin fәaliyyәtinin qiymәtlәndirilmәsi prosesindә bu göstәricidәn istifadә edilir

•

Fәaliyyәtin rentabellik sәviyyәsi
Kommunikasiya effektliyi
Mәhsulun qiymәt göstәricisi
Satış üzrә hәcm göstәricisi
İlkin keyfiyyәt göstәricisi

472 Ticarәt heyәtinin fәaliyyәtinin qiymәtlәndirilmәsi prosesindә bu göstәricidәn istifadә edilir

•

İqtisadi effektlik
Rentabellik sәviyyәsi
Fәaliyyәtin mәnfәәtlilik dәrәcәsi
Fәaliyyәtin sәmәrәlilik göstәricisi
Kommunikasiya effektliyi

473 Ticarәt kvotaları

•

Satış xidmәti işçilәrinin mükafatlandırıiması sistemini nәzәrdә tutur
Satış üzrә plan göstәricilәrinin müәyyәnlәşdirilmәsini nәzәrdә tutur
Satış proqramlarının hazırlanmasını nәzәrdә tutur
Mәnfәәt normalarının müәyyәnlәşdirilmәsini nәzәrdә tutur
Ticarәt nümayәndәlәri üçün illik satış normalarının müәyyәn edilmәsini nәzәrdә tutur

474 Ticarәt nümayәndәlәrinin motivlәşdirilmәsi

•

Satıcıların yüksәk nәticәlәr әldә etmәlәrinә görә mükafatlandırılmalarını nәzәrdә tutur
Ticarәt heyәtinin hәvәslәndirilmәsini nәzәrdә tutur
Ticarәt nümayәndәlәrinin müqavilә bağlamalarına görә mükafatlandırılmalarını nәzәrdә tutur
Ticarәt heyәtinin maddi stimullara әsaslanaraq fәaliyyәt göstәrmәlәrini nәzәrdә tutur
Satıcılarınmütәrәqqi әmәk haqqı sisteminin tәtbiqi әsasında fәaliyyәt göstәrmәlәrini nәzәrdә tutur

475 Vaxtdan istifadәnin effektivliyi

•

İş vaxtından istifadә zamanı kompyuter proqramlarından istifadәni nәzәrdә tutur
Sifarişlәrin rәsmilәşdirilmәsinә sәrf edilәn vaxtın optimal hәddini nәzәrdә tutur
Müştәri ilә iş zamanı ticarәt agentinin proqram – konfiquratordan istifadәni nәzәrdә tutur
iş vaxtının aktiv vә passiv hissәlәrә bölünmәsini nәzәrdә tutur
İş vaxtından sәmәrәli istifadәni nәzәrdә tutur

476 Potensial müştәrilәrlә kontakt normaları

•

Ticarәt nümayәndәlәrinin iş vaxtının aktiv vә passiv hissәlәrә bölünmәsini nәzәrdә tutur
Ticarәt nümayәndәlәrinin iş vaxtının sәmәrәli şәkildә bölüşdürülmәsini nәzәrdә tutur
Rotensial müştәrilәrin axtarılması vә cәlb edilmәsinә sәrf olunan vaxtın hәftәlik normasını nәzәrdә tutur
Rotensial müştәrilәrin axtarılması vә cәlb edilmәsinә sәrf olunan vaxtın işçilәrin sayına olan nisbәti ilә xarakterizә
olunur
Ticarәt nümayәndәlәrinin iş vaxtının müәyyәn hissәsinin potensial müştәrilәrin axtarılması vә cәlb edilmәsinә sәrf
olunmasını nәzәrdә tutur

477 İstehlakçılarla kontakt normaları
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•

Malların ticarәt zalında yerlәşdirilmәsini nәzәrdә tutur
Satıcıların alıcılara sәrf etdiyi vaxtı xarakterizә edir
Sifarişlәrin rәsmilәşdirilmәsini nәzәrdә tutur
Mәhsul satışının hәcmini xarakterizә edir
Ticarәt işçilәrinin alıcılarla gündәlik şәxsi görüşlәrini xarakterizә edir

478 Firmalar satış strategiyasını işlәyib hazırlayarkәn tәtbiq etdiklәri yanaşma formalarına aid deyildir:

•

Ticarәt üzrә seminarların, müşavirәlәrin keçirilmәsi
Ticarәt agentialıcı
Ticarәt agentialıcılar qrupu
Alıcılara yönәlәn yanaşma
Satış qrupualıcılar qrupu

479 Firmanın ticarәt heyәtinin effektli idarә edilmәsi bu mәsәlәni nәzәrdә tutur

•

Alıcılarla qarşılıqlı әlaqәlәrin yaradılması
Satışın hәcminin artırılması
Danışıqların aparılması
Ticarәt nümayәndәlәrinin öyrәdilmәsi
Satış proqramının hazırlanması

480 Firmanın ticarәt heyәtinin effektli idarә edilmәsi bu mәsәlәni nәzәrdә tutur

•

Satış proqramının realizasiyası
Müqavilәlәrin bağlanması
Mәhsul çeşidinin genişlәndirilmәsi
Satışın hәcminin artırılması
Ticarәt nümayәndәlәrinin fәaliyyәtinә nәzarәt

481 Firmanın ticarәt heyәtinin effektli idarә edilmәsi bu mәsәlәni nәzәrdә tutur

•

Danışıqların aparılması
Satışın tәhlili
Satış şәbәkәsinin yaradılması
Müqavilәlәrin bağlanması
İşçilәrin işә götürülmәsi

482 Firmanın ticarәt heyәtinin yerinә yetirdiyi vәzifәlәrә aid deyildir

•

Mәhsul satışı üzrә danışıqların aparılması
Ticarәt şәbәkәsindә әmtәәlik ehtiyatların yaradılması
Satış müqavilәlәrinin bağlanması
Satış xidmәtinin strukturunun müәyyәn edilmәsi
Potensial alıcıları aşkar etmәk

483 Firmanın ticarәt heyәtinin yerinә yetirdiyi vәzifәlәrә aid deyildir

•

Satış üzrә hesabatların tәrtib edilmәsi
Mәhsulların reklamının hәyata keçirilmәsi
Satış müqavilәlәrinin bağlanması
Mәhsul satışı üzrә danışıqların aparılması
Mәhsul satışının tәşkili vә hәyata keçirilmәsi

484 Firmanın ticarәt heyәtinin yerinә yetirdiyi vәzifәlәrә aid deyildir:

•

Mәhsulların bölüşdürülmәsini hәyata keçirmәk
Mәhsulların fiziki daşınmasını hәyata keçirmәk
Bazarı tәdqiq etmәk
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Potensial alıcıları aşkar etmәk
Satışdan sonrakı servis xidmәtini hәyata keçirmәk

485 Firmaların ticarәt heyәtinin yerinә yetirdiyi vәzifәlәrә aid deyildir:

•

Mәhsulların satışını hәyata keçirmәk
Mәhsul markasına tәlәbat formalaşdırmaq
Potensial alıcıları aşkar etmәk
Firmanın mәhsulları haqqında informasiya yayımını hәyata keçirmәk
Alıcıların alış motivlәrini, davranış tәrzini öyrәnmәk

486 Satış proqramının yerinә yetirilmәsinә nәzarәti hәyata keçirәrkәn bu istiqamәtdә tәhlil aparılır:

•

Bazar payının tәhlili
Satışın tәhlili
Reklamın effektliyinin tәhlili
Bölgü kanallarının tәhlili
Rәqiblәrin tәhlili

487 Satış proqramının yerinә yetirilmәsinә nәzarәti hәyata keçirәrkәn bu istiqamәtdә tәhlil aparılır:

•

Satıcıların fәaliyyәtinin tәhlili
Davranışın tәhlili
Bağlanılan müqavilәlәrin tәhlili
Bazar payının tәhlili
Potensial alıcıların tәhlili

488 Satış proqramının yerinә yetirilmәsinә nәzarәti hәyata keçirәrkәn bu istiqamәtdә tәhlil aparılır:

•

Potensial alıcıların tәhlili
Xәrclәrin tәhlili
Әmtәә ehtiyatlarının tәhlili
Satıcıların fәaliyyәtinin tәhlili
Bağlanılan müqavilәlәrin tәhlili

489 Satışın idarә edilmәsinin tәşkili üzrә qәbul edilәn qәrarlara aid deyildir:

•

Ticarәt aparatının strukturunun işlәnib hazırlanması
Mәhsul çeşidinin genişlәndirilmәsi
Ticarәt heyәtinin seçilmәsi vә vәzifәlәrinin müәyyәn edilmәsi
Satış strategiyasının müәyyәn edilmәsi
Ticarәt heyәtinin işә cәlb edilmәsi

490 Satışın idarә edilmәsinin tәşkili üzrә qәbul edilәn qәrarlara aid deyildir

•

Ticarәt agentlәrinin işinin sәmәrәliliyinin qiymәtlәndirilmәsi
Mәhsulların qablaşdırılması vә anbarlaşdırılması
Ticarәt agentlәrinin öyrәnilmәsi
Satış heyyәtinin seçilmәsi vә işә qәbul edilmәsi
Satıcıların işi üzәrindә nәzarәtin hәyata keçirilmәsi

491 Satışın idarә edilmәsi üzrә qәbul edilәn qәrarlara aid deyildir

•

Әmәk haqqı sisteminin vә ölçülәrinin işlәnib hazırlanması
Satılan malların çeşidinin müәyyәnlәşdirilmәsi
Ticarәt aparatının strukturunun müәyyәnlәşdirilmәsi
Ticarәt heyәtinin vәzifәlәrinin müәyyәn edilmәsi
Satış strategiyasının işlәnib hazırlanması
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492 Satış prosesinin әsas mәsәlәlәrindәn biridir:

•

Mәhsul çeşidinin tәkmillәşdirilmәsi
Satış proqramının yerinә yetirilmәsinin qiymәtlәndirilmәsi vә ona nәzarәt
Satış fәaliyyәtinin planlaşdırılması
Satış fәaliyyәtinin strategiyasının hazırlanması
Ticarәt agentlәrinin seçilmәsi

493 Satış prosesinin әsas mәsәlәlәrindәn biridir:

•

Bölgü kanallarının yaradılması
Satış proqramının realizasiyası
Satış fәaliyyәtinin planlaşdırılması
Ticarәt agentlәrinin öyrәdilmәsi
Sifarişlәrin qәbulu

494 Satış prosesinin әsasını bu mәsәlә tәşkil edir:

•

Satış proqramının işlәnib hazırlanması
Satılan mәhsulların çeşıdı
Mәhsulların bölüşdürülmәsi
Sifarişlәrin qәbulu
Ticarәt agentlәrinin seçilmәsi

495 Satış prosesinin idarә edilmәsi mәsәlәlәrinә aid deyildir:

•

Mәhsul satışının tәşkili
Mәhsullların satış yerinә çatdırılması
Ticarәt agentlәrinin seçilmәsi
Satış xidmәtinin vәzifәlәrinin müәyyәnlәşdirilmәsi
Satış fәaliyyәtinin strategiyasının vә taktikasının müәyyәnlәşdirilmәsi

496 Satış prosesinin idarә edilmәsi mәsәlәlәrinә aid deyildir:

•

Nәzarәtin hәyata keçirilmәsi
Mәhsulun keyfiyyәtinin yaxşılaşdırılması
Satış proqramının işlәnib hazırlanması
Satış metodlarının seçilmәsi
Satış proqramının realizasiyası

497 Satış prosesinin idarә edilmәsi mәsәlәlәrinә aid deyildir

•

Ticarәt agentlәrinin öyrәdilmәsi
Mәhsula tәlәbatın formalaşdırılması
Satış xidmәtinin strukturunun müәyyәn edilmәsi
Satış fәaliyyәtinin planlaşdırılması
Satış fәaliyyәtinin strategiyasının hazırlanması

498 Satış prosesinin idarә edilmәsi mәsәlәlәrinә aid deyildir:

•

Satış fәaliyyәtinin tәhlilinin hәyata keçirilmәsi
Mәhsul çeşidinin planlaşdırılması
Ticarәt agentlәri fәrdi qaydada vә ya komanda şәklindә fәaliyyәt göstәrmәsinin müәyyәnlәşdirilmәsi
Satış xidmәti işçilәrinin sayının müәyyәnlәşdirilmәsi
Satış üzrә müqavilәlәrin hansı qaydada bağlanmasının müәyyәnlәşdirilmәsi

499 Satışın idarә edilmәsindә bu mәsәlәyә xüsuüi diqqәt yetirilir
Fәaliyyәt strategiyasının hazırlanması

•
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•

Ticarәt heyәtinin idarә edilmәsi
Satış fәaliyyәtinin planlaşdırılması
Satış fәaliyyәtinin tәhlili
Ticarәt agentlәrinin seçilmәsi

500 Satışın idarә edilmәsindә bu mәsәlәyә xüsuüi diqqәt yetirilir

•

Satış metodlarının seçilmәsi
Satış prosesinin idarә edilmәsi
Bölgü kanallarının yaradılması
Satış üzrә danışıqların aparılması
Satış formalarının secilmәsi

501 Satışın idarә edilmәsi

•

Satış planlarının yerinә yetirilmәsinә nәzarәt edir
Satış fәaliyyәtinin tәhlilini, planlaşdırılmasını, tәşkilini vә ona nәzarәtin hәyata keçirilmәsini nәzәrdә tutur
Malların daşınmasını vә anbarlaşdırılmasını hәyata keçirir
Satış üzrә müqavilәlәr bağlanmasını nәzәrdә tutur
Ticarәt heyәtinin strukturunu müәyyәnlәşdirir

502 İçtimaiyyәtlә әlaqәlәr xidmәtinin beynәlxaiq “Assosiasiyası” bu ildә BMT tәrәfindәn rәsmәn
tanınmışdır:

•

1965ci il
1964cü il
1962ci il
1961ci il
1963cü il

503 ABŞın Harvard Universiteti bu ildә içtimaiyyәtlә әlaqә üzrә mütәxәsislәr hazırlamağa başlamışdır:

•

1930cu il
1900cü il
1915ci il
1910cu il
1920ci il

504 İçtimai rәyin öyrәnilmәsi üzrә tәşkilatlar vә firmalar bu dövrdә formalaşmağa vә fәaliyyәt göstәrmәyә
başlamışlar:

•

XXci әsrin axirları
XXci әsrin әvvәllәri
XIXci әsrin axirları
XIXci әsrin ortaları
XXci әsrin ortaları

505 .“Pablik Rileyşnz”in elmin müstәqil sahәsi kimi formalaşması bu illәrә tәsadüf edir:

•

1990ci illәr
1960ci illәr
1970ci illәr
1950ci illәr
1980ci illәr

506 İçtimaiyyәtlә әlaqәlәr xidmәtinin beynәlxalq “Assosiasiyası” bu ildә yaradılmışdır:

•

1960cı il
1955ci il
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1956cı il
1952ci il
1958ci il

507 ABŞ prezidenti Tomas Cafferson tәrәfindәn ilk dәfә “public relations” sözünün işlәdilmәsi bu ilә tәsadüf
edir:

•

1809cu il
1807ci il
1805ci il
1802ci il
1808ci il

508 “Pablik Rileyşnz” konsepsiyası bu mәsәlәyә xidmәt göstәrir:

•

Mәhsulun imicinin yüksәldilmәsinә
Firmanın imicinin formalaşmasına
Malgöndәrәnlәrlә әlaqәlәrin yaxşılaşdılmasına
İstehlakçılarla әlaqәlәrin yaradılmasına
Rәqiblәrlә münasibәtlәrin yaxşılaşdılmasına

509 “Pablik Rileyşnz” konsepsiyası bu mәsәlәyә xidmәt göstәrir:

•

Malgöndәrәnlәrlә әlaqәlәrin yaxşılaşdılmasına
Satışın hәcminin artırılmasına
Rәqiblәrlә münasibәtlәrin yaxşılaşdılmasına
Vasitәçilәrlә qarşılıqlı әlaqәlәrin qurulmasına
Firma rәhbәrliyinin işçilәr arasında vә cәmiyyәtdә imicinin yüksәldilmәsinә

510 “Pablik Rileyşnz” konsepsiyasının yerinә yetirdiyi funksiyalara aiddir

•

büdcәnin hesablanması vә müәyyәnlәşdirilmәsi funksiyası
informasiyalıkommunikasiya funksiyası
sistemli tәhlil funksiyası
müәssisәnin vә mәhsulun imicinin yüksәlmәsini tәmin edәn funksiya
içtimaiyyәtlә qarşılıqlı әlaqәlәrin yaradılması funksiyası

511 “Pablik Rileyşnz” konsepsiyasının yerinә yetirdiyi funksiyalara aiddir

•

әmtәәnin irәlilәdilmәsini tәmin edәn funksiya
metodolojimәslәhәtverici funksiya
sosialetik normalara riayәt olunmasını tәmin edәn funksiya
iqtisadistatistik tәhlil funksiyası
içtimaiyyәtlә әlaqәlәrin yaradılması strategiyasının vә taktikasının hazırlanması funksiyası

512 “Pablik Rileyşnz” konsepsiyasının yerinә yetirdiyi funksiyalara aiddir:

•

satışın artırılmasını tәmin edәn tәdbirlәrin hәyata keçirilmәsi funksiyası
tәşkilatitexnoloji funksiya
informasiyanın işlәnmәsi vә tәhlili funksiyası
tәnzimlәnmә funksiyası
tәbliğat vasitәçilәrini aktivlәşdirmәk hesabına tәsir sferasını genişlәndirmәyә yönәldilmiş funksiya

513 “Pablik Rileyşnz” konsepsiyasının yerinә yetirdiyi funksiyalara aiddir:

•

iqtisadistatistik tәhlil funksiyası
idarәetmә funksiyası
firmanın imicinin formalaşdırılması funksiyası
qarşılıqlı әlaqәlәrin yaxşılısdırılması funksiyası
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firma ilә cәmiyyәt arasında yaranan anlaşılmazlıqların aradan qaldırılması funksiyası

514 “Pablik Rileyşnz” konsepsiyasının yerinә yetirdiyi funksiyalara aiddir

•

mәqsәdin müәyyәnlәşdirilmәsi vә mәsәlәnin qoyuluşu funksiyası
analitik proqnozlaşdırma funksiyası
informasiyanın toplanması funksiyası
içtimai rәyin formalaşması üzrә strategiyanın hazırlanması funksiyası
firma ilә içtimaiyyәt arasında işguzar münasibәtlәrin formalaşdırılması funksiyası

515 Firma vә ya onun mәhsulu haqqında içtimai rәyin formalaşması prosesinin mәrhәlәlәrinә aiddir:

•

situasiyalı tәhlilin aparılması mәrhәlәsi
yekun analitik mәrhәlә
informasiyanın toplanması metodlarının seçilmәsi mәrhәlәsi
informasiya bazasının yaradılması mәrhәlәsi
informasiya yayım vasitәlәrin seçilmәsi mәrhәlәsi

516 Firma vә ya onun mәhsulu haqqında içtimai rәyin formalaşması prosesinin mәrhәlәlәrinә aiddir:

•

tәdbirlәrin hәyata keçirilmәsi mәrhәlәsi
ekspres tәhlilin hesablama mәrhәlәsi
icraçıların seçilmәsi vә onların vәzifәlәrin müәyyәnlәşdirilmәsi mәrhәlәsi
mәqsәdin müәyyәnlәşdirilmәsi mәrhәlәsi
tәdbirlәr üzrә xәrclәrin hesablanması mәrhәlәsi

517 Firma vә ya onun mәhsulu haqqında içtimai rәyin formalaçması prosesinin mәrhәlәlәrinә aiddir.

•

Nәticәnin qiymәtlәndirilmәsi mәrhәlәsi
Hazırlıq mәrhәlәsi
Strategiyanın hazırlanması mәrhәlәsi
Mәsәlәnin qoyuluşu mәrhәlәsi
Tәdbirlәrin hazırlanması mәrhәlәsi

518 “ Pablik Rileyşuz” bu mәsәlәyә daha çox xidmәt göstәrir.

•

Satışın hәvәslәndirilmәsinә
Firmanın irәlilәdilmәsinә
Mәhsula tәlabat formalaşdırılmasına
Әmtәnin irәlilәdilmәsinә
Birbaşa әlaqәlәrin yaradılmasına

519 “Pablik Rileyşnz” konsepsiyasının әsas fәaliyyәt istiqamәtlәrinә aiddir:

•

Firmanın mәhsullarının daha yaxşı tanınması mәqsәdi ilә xüsusi tәdbirlәrin hәyata keçirilmәsi
Firma ilә cәmiyyәt arasında yaranan anlaşılmazlığın sәbәblәrini aradan qaldırmaq
Firmanın mәhsullarına tәlәbat formalaşdırılması
İnteraktiv marketinqdәn istifadә etmәklә istehlakçılarla qarşılıqlı әlaqәlәr sisteminin qurulması
Mәhşur qәzet vә jurnallarda mәqalәlәrin yerlәşdirilmәsi

520 “Pablik Rileyşnz” konsepsiyasının әsas fәaliyyәt istiqamәtlәrinә aiddir:

•

Әtraf mühitlә әlaqәlәri yaxşılaşdırmaq mәqsәdi ilә xarici informasiya sisteminin tәkmillәşdirilmәsi
Firma haqqında formalaşan mәnfi fikirlәrin, şayәlәrin aradan qaldırılması
Firmanın fәaliyyәt istiqamәtlәri barәdә içtimaiyyәtә zәruri mәlumatların çatdırılması
Firmanın mәhsullarına tәlәbatın formalaşması
İçtimaiyyәtә firmanı daha yaxşı tanıtmaq mәqsәdi ilә reklam tәdbirlәrinin hәyata keçirilmәsi

521 “Pablik Rileyşnz” konsepsiyasının әsas fәaliyyәt istiqamәtlәrinә aiddir:
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•

Elektron poçtdan istifadә etmәklә istehlakçılarla birbaşa әlaqәlәrin yaradılması
Firma ilә onun çoxsaylı mәqsәdli auditoriyaları arasında yaranan әlaqәlәrin mәqsәdyönlü şәkildә yaxşılaşdırılması
Firma ilә içtimaiyyәt arasında әlaqәni yaxşılaşdırmaq mәqsәdilә mәlumatların çatdırılması sisteminin yaradılması
Firmanın layiqli imicinin formalaşması
İstehlakçılarla birbaşa әlaqәlәr yaratmaq mәqsәdilә kompyuter sistemindәn istifadәnin tәkmillәşdirilmәsi

522 Pablik Rileyşnz marketinqin bu konsepsiyası ilә daha çox qarşılıqlı әlaqәyә malikdir:

•

sosialetik marketinq konsepsiyası
istehsalın tәkmillәşdirilmәsi konsepsiyası
istehlakçıların marketinqi konsepsiyası
kommersiya amillәrinin intensivlәşdirilmәsi konsepsiyası
mәhsulların tәkmillәşdirilmәsi konsepsiyası

523 Pablik Rileyşnz konsepsiyasının tәtbiqini zәruri edәn amillәrә aid deyildir:

•

Firmaların imicinә vә etibarlığına alıcıların yüksәk reaksiya vermәsi
Müәssisәlәrin istehsal etdiklәri mәhsulların çeşidinin genişlәndirilmәsi vә daima tәkmillәşdirilmәsi
İstehlakçılar vә bazarlar uğrunda mübarizәnin kәskinlәşmәsi
İstehsal texnologiyasında bәrabәr sәviyyәli formalaşması
Mәhsullların keyfiyyәtindә eyniliyin vә oxşarlığın olması

524 “Pablik Rileyşnz”konsepsiyasının әsasını qoyan Sem Blekin fikrincә ictimayәtlә әlaqәnin mahiyyәtidir

•

İstehlakçılarla qarşılıqlı әlaqә yaratmaq
İdarә etmә subyektlәrnin qarşılıqlı hәrәkәtlәrinin öyrәnilmәsi
Mәhsula tәlәbat formalaşdırmaq
Firmanın imecini yüksәltmәk
Mәhsul satışını artırmaq

525 “Pablik Rileyşnz” konsepsiyası çәrçivәsindә hәyata keçirilinәn tәdbirlәr sisteminin strateji
mәqsәdlәrindәndir:

•

Mәhsulun imecini yüksәltmәk
Firma vә onun mәhsulu haqqıda müsbәt rәy formalaşdırmaq
Satışın hәcminin artırılmasına nail olmaq
Müәssisәnin mәhsullarına yüksәk tәlәbat formalaşdırmaq
Firmanın bazar payını artırmaq

526 “Pablik Rileyşnz” konsepsiyasının tәtbiqini zәruri edәn amillәrә aid deyillir

•

İstehsal texnalogiyalarında bәrabәr sәviyyәnin formalaşması
Firmaların ictimayәtlә әlaqәlәrinin yaxşılaşdırılması
Müxtәlif ictimai tәşkilatlarla qarşılıqlı әlaqәlәrin yaxşılaşdırılması
Elmi texniki tәrәqqinin sürәtli inkişafı
İstehlakçılar vә bazarlar uğrunda mübarizәnin kәskinlәşmәsi

527 Pablik Rileyşnz:

•

Müәssisәnin vә mәhsulun imicini yüksәltmәk mәqsәdi ilә istehlakçılara zәruri mәlumatların çatdırılması üzrә
hәyata keçirilәn tәdbirlәr sistemidir
Müәssisә ilә ictimaiyyәt arasında işguzar әlaqәlәrin vә xoş münasibәtlәrin yaradılmasını tәmin edәn tәdbirlәr
sistemidir
Potensial alıcılarla şәxsi görüs әsasında tәbliğat aparmaqla mәhsul satışının hәyata keçirilmәsidir
Satıcılarla alıcılar arasında birbaşa münasibәtlәrin yaradılması mәqsәdi ilә hәyata keçirilәn tәdbirlәr sistemidir
Müәssisәnin mәhsuluna tәlәbat formalaşdırmaq vә satışın hәcmini artırmaq mәqsәdi ilә hәyata keçirilәn tәdbirlәr
kompleksidir

528 Bu üsul içtimaiyyәtlә әlaqәnin tәşkili üzrә tәdbirlәrin hәyata keçirilmәsi üsuludur.
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•

Elektron mağazaları yaratmaq
İçtimai tәdbirlәrdә iştirak etmәk, bәzәn isә onlara sponsorluq etmәk
İnternet proqramlarında iştirak etmәk
Televiziya marketinqindәn istifadә etmәk
Potensial alıcıların bazasını yaratmaq

529 İçtimaiyyәtlә әlaqәnin tәşkili üzrә tәdbirlәrin hәyata keçirilmәsi üsuludur:

•

İnstitusional reklamın hәyata keçirilmәsi
Xeyriyyәçilik tәdbirlәrinin hәyata keçirilmәsi
Potensial alıcılarla şәxsi ğörüşlәrin keçirilmәsi
Әks әlaqә kanallarının yaradılması
Mәhsul reklamının hәyata keçirilmәsi

530 İçtimaiyyәtlә әlaqәnin tәşkili üzrә tәdbirlәrin hәyata keçirilmәsi üsuludur:

•

Satışın hәvәslәndirilmәsi tәdbirlәrinin hәyata keçirilmәsi
İdman vә mәdәniyyәt tәdbirlәrinin maliyyәlәşdirilmәsi
Telemarketinqdәn istifadә etmәklә әlaqәlәrin yaradılması
İnternetdәn istifadә etmәklә әlaqәlәrin yaradılması
Radio reklamdan istifadә edilmәsi

531 Bu içtimaiyyәtlә әlaqәnin tәşkili üzrә tәdbirlәrin hәyata keçirilmәsi üsuludur:

•

Kompyuter şәbәkәsindәn istifadә etmәklә ikitәrәfli qarşılıqlı әlaqәnin yaradılması
Kitabça, mәqalә, jurnal vә s. formada çap materialınınhazırlanması
Vasitәçilәrin xidmәtindәn istifadә etmәklә mәhsul satışının hәyata keçirilmәsi
Mәhsul nümunәlәrinin paylanması
Faks aparatlarından istifadә etmәklә materialların göndәrilmәsi

532 İçtimaiyyәtlә әlaqәnin tәşkili üzrә tәdbirlәrin hәyata keçirilmәsi üsuludur:

•

Telemarketinqdәn istifadә edilmәsi
Press konfransların, estrada ulduzlarının konsertlәrinin hәyata keçirilmәsi
KİVdәn istifadә etmәklә müraciәtlәrin mәqsәdli auditoriyaya çatdırılması
Elektron mağazaların yaradılması
Әks әlaqә kanallarının yaradılması

533 İçtimaiyyәtlә әlaqәnin tәşkili üzrә tәdbirlәrin hәyata keçirilmәsi üsuludur:

•

Kompyuter xidmәtlәrindәn istifadә etmәklә alıcılarla birbaşa әlaqәlәrin yaradılması
Açiq şәkildә әyani olaraq çıxış etmәk
Kataloqdan istifadә etmәklә mәhsul satışının hәyata keçirilmәsi
Mәhsula tәlәbat formalaşdırmaq mәqsәdi ilә mәqsәdli auditoriyaya mәlumatların çatdırılması
Potensial alıcılarla şәxsi ğörüşlәr keçirmәk

534 “Pablik Rileyşnz”konsepsiyasının tәtbiqini zәruri edәn amillәrә aid deyil

•

KİVlә vә çox saylı müştәrilәrlә qarşılıqlı әlaqәlәrin yaxşılaşdırılması
mәhsulların satış üsullarının daima tıkminlәşdirilmәsi
firmaların maliyәbank inistutları,bәlәdiyyә,dövlәt vә ictimai tәşkilatlarla qarşılıqlı elaqәlәri
firmanın imecinә vә etibarlılığına alıcıların yüksәk reaksiya vermәsi
müxtәlif istehlakçılarla qarşılıqlı әlaqәlәrin yaxşılaşdırılması

535 “Pablik Rileyşnz”konsepsiyasının әsas mәqsәdlәrinә aiddir.
mәhsulun imecinin yüksәldilmәsi
rәqiblәrin hәrәkәtinә qarşı әks tәdbirlәrin hәyata keçirilmәsi
istehlakçıların sayının artırılması

•

73/96

22.12.2016

•

firma ilә ictimaiyyәt arasında xoş münasibәtlәrin yaradılması
mәhsulun istehlak xüsusiyyәtlәri haqqında istehlakçılara mәlumat çatdırmaq

536 “Pablik Rileyşnz”konsepsiyasının әsas mәqsәdlәrinә aiddir.

•

firmanın imecınin yüksәldilmәsi
firma vә onun mәhsulu haqqında xoşagәlmәz mәnfi şaiyәlәrin aradan qaldırılması
Mәhsul haqqında istehlakçılara mәlumat çatdımaq
satışın hәvәslәndirilmәsi tәdbirlәrini hәyata keçirtmәk
istehlakçılarla qarşılıqlı әlaqәlәrin yaxşılaşdırılması

537 “Pablik Rileyşnz”konsepsiyasının әsas mәqsәdlәrinә aiddir.

•

potensial alıcıları real alıcıya çevirmәk
firma vә onun mәhsulu haqqında ictimaiyyәtdә müsbәt rәy formalaşdırmaq
satışın hәcmini artırmaq
mәhsula tәlabat formalaşdırmaq
müәssisәnin mәhsul satışında bazar payını artırmaq

538 Tәbliğat tәdbirlәrinin hәyata keçirilmәsi vәzifәlәrinә aiddir :

•

İnternetdә reklam yerlәşdirmәk
Mәhsulun xassәlәri haqqında mәlumatlar hazırlayıb mütәxәssislәrin müzakirәsinә çıxartmaq
Mәhsula tәlabat formalaşdırmaq
Müәssisәnin imicini yüksәltmәk
Satışın hәvәslәndirilmәsi tәdbirlәrini hәyata keçirtmәk

539 Tәbliğat tәdbirlәrinin hәyata keçirilmәsi vәzifәlәrinә aiddir:

•

Kataloqlar üzrә mәhsul satışını hәyata keçirtmәk
Mәhsul haqda mәqalәlәri qәzet vә jurnallarda yerlәşdirmәk
Televiziya proqramlarında iştrak etmәk
Mәhsulların reklamın hәyata keçirmәk
Radio verlişlәrindә reklam tәdbirlәrini hәyata keçirtmәk

540 İctimai әlaqәlәr üzrә fәaliyyәtin qarşısında duran vәzifәlәrә aid deyildir

•

İstehlakçı qrupları ilә әlaqәlәrin genişlәndirilmәsi
İstehlakçıların sayının artırılması
Arzuolunmaz şaiәlәrin aradan qaldırılması
Kütlәvi informasiya vasitәlәrilә әlaqәlәrin yaradılması
Firmaya müsbәt münasibәtin yaradılması

541 İçtimaiyyәtlә әlaqәnin tәşkili üzrә tәdbirlәrin hәyata keçirilmәsi üsuludur:

•

elektron poçtdan istifadә edilmәsi
Xәbәrlәrin yayılması
kommunikasiya vasitәçilәrindәn istifadә etmәklә mәhsul satışının hәyata keçirilmәsi
televiziyada reklam yayımlarının hәyata keçirilmәsi
internetdә mәlumatların yayınması

542 İçtimaiyyәtlә әlaqәnin tәşkili üzrә tәdbirlәrin hәyata keçirilmәsi mәrhәlәlәrinә aiddir:

•

Tәdbirlәrin yerinә yetirilmәsi ardıcıllığının müәyyәnlәşdirilmәsi
Tәdbirlәrin nәticәsinin qiymәtlәndirilmәsi
İstehlakçıların tәbliğata münasibәtinin müәyyәnlәşdirilmәsi
Tәbliğat prosesindә telemarketinqdәn istifadә edilmәsi
İstehlakçılarla görüşlәrin keçirilmәsi
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543 İçtimaiyyәtlә әlaqәnin tәşkili üzrә tәdbirlәrin hәyata keçirilmәsi mәrhәlәlәrinә aiddir:

•

Tәdbirlәrin hәyata keçirilmәsinin vaxtının müәyyәnlәşdirilmәsi
Proqramın yerinә yetirilmәsi
Tәbliğatı hәyata keçirәn mütәxәssislәrin seçilmәsi
Mәlumatların әldә edilmәsi
KİVin seçilmәsi

544 İçtimaiyyәtlә әlaqәnin tәşkili üzrә tәdbirlәrin hәyata keçirilmәsi mәrhәlәlәrinә aiddir:

•

Arzu olunan cavab reaksiyasının müәyyәnlәşdirilmәsi
Tәdbirlәr proqramının işlәnib hazırlanması Büdcәnin tәrtibi
Mәlumatların yayım vasitәlәrin seçilmәsi
Tәbliğat üzrә müraciәt mәtnlәrinin hazırlanması
Tәdbirlәrin hәyata keçirilmәsinin qrafikinin müәyyәnlәşdirilmәsi

545 İçtimaiyyәtlә әlaqәnin tәşkili üzrә tәdbirlәrin hәyata keçirilmәsi mәrhәlәlәrinә aiddir:

•

Situasiyalı tәhlilin hәyata keçirilmәsi
Mәsәlәnin qoyuluşu
Mәqsәdin müәyyәnlәşdirilmәsi
Strategiyanın hazırlanması
Tәdbirlәrә uyğun reklam roliklәrinin hazırlanması

546 İçtimaiyyәtlә әlaqәnin tәşkili üzrә tәdbirlәrin hәyata keçirilmәsi neçә mәrhәlәni әhatә edir:

•

6.0
4.0
3.0
2.0
5.0

547 Tәbliğat tәdbirlәrinin hәyata keçirilmәsi vәzifәlәrinә aid deyildir:

•

Әldә edilәn nәticәlәri sonradan qiymәtlәndirmәk
Müәssisәnin imicini yüksәltmәk mәqsәdi ilә müvafiq reklam tәdbirlәrini hәyata keçirmәk
Mәhsulun xassәlәri haqqında mәlumatlar hazırlayıb, onları mütәxәssislәrin müzakirәsinә çıxarmaq
Mәhsul haqqında mәqalәlәr hazırlamaq, onları aparıcı qәzet vә jurnallarda yerlәşdirmәk
İstehlakçılar qrupu, dövlәt tәşkilatları, müxtәlif etnik icmalar üçün xüsusi tәbliğat kompaniyasını hәyata keçirmәk

548 Tәbliğat tәdbirlәrinin hәyata keçirilmәsi vәzifәlәrinә aid deyildir:

•

İstehlakçılar qrupu üçün xüsusi tәbliğat kompaniyasını hәyata keçirmәk
Müxtәlif etnik icmalar üçün xüsusi tәbliğat kompaniyasını hәyata keçirmәk
Satışın hәcmini artırmaq
Hökümәt tәşkilatları ilә әlaqәlәri yaxşılaşdırmaq
İctimaiyyәtlә әlaqәlәrin yaxşılaşdırılması üçün konkret mәqsәdlәr müәyyәnlәşdirmәk

549 İctimaiyyәtlә әlaqә üzrә fәaliyyәtin qarşısında duran vәzifәlәrә aid deyildir:

•

İstehlakçı qrupları ilә görüşlәrin keçirilmәsi
Alıcılarla birbaşa әlaqәlәrin yaradılması yolu ilәsatışın hәyata keçirilmәsi
Firmadaxili vә xarici әlaqәlәr üzrә fәaliyyәtin hәyata keçirilmәsi
Arzu olunmaz şayәlәrin vә mәlumatların yayılmasının qarşısının alınması
Hökümәt tәşkilatları ilә әlaqәlәrin yaradılması

550 İctimaiyyәtlә әlaqә üzrә fәaliyyәtin qarşısında duran vәzifәlәrә aid deyildir:
Firmanın ölkәnin ictimai vә sosial hәyatında rolunun izah edilmәsi

•
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•

Satışın hәvәslәndirilmәsi üzrә tәdbirlәrin hәyata keçirilmәsi
Tәşkilatlara, istehlakçı qrupları ilә әlaqәlәr yaradılması
Firmaya müsbәt münasibәtlәrin formalaşdırılması
Mәtbuatla әlaqәlәrin yaradılması

551 Tәbliğat bu mәqsәdlә hәyata keçirilir:

•

Cәmiyyәtdә müәssisәyә qarşı müsbәt rәy formalaşması
İctimai rәyin formalaşması
İctimaiyyәtlә әlaqәlәrin tәkmillәşdirilmәsi
Mәhsul satışının artırılması
İctimaiyyәtә zәruri mәlumatların çatdırılması

552 Tәbliğatdan:

•

İstehlakçıların sayını artırmaq üçün istifadә edilir
Müәssisә vә onun mәhsulu haqqında xoş tәәssürat yaratmaq, onları şöhrәtlәndirmәk üçün istifadә edilir
Mәhsula tәlәbat formalaşdırılmaq üçün istifadә edilir
Mәhsul satışını artırmaq üçün istifadә edilir
Mәhsul çeşidini genişlәndirmәk üçün istifadә edilir

553 Tәbliğat:

•

Mәhsul vә xidmәtlәrin tәbliğ edilmәsini nәzәrdә tutur
Mövcud vә potensial alıcılar tәrәfindәn oxunulan, baxılan vә eşidlәn bütün informasiya yayımı vasitәsindәn
pulsuz istifadә olunmasını nәzәrdә tutur
Reklam vә digәr stimullaşdırma tәdbirlәrindәn istifadә etmәklә mәhsul satışının artırılması üzrә tәdbirlәrin hәyata
keçirilmәsi nәzәrdә tutur
Müәssisә vә onun mәhsulu haqqında, xidmәt vә digәr fәaliyyәt istiqamәtlәri haqqında alıcılara mәlumat
çatdırılmasını nәzәrdә tutur
İctimaiyyәtlә münasibәtlәri yaxşılaşdırmaq mәqsәdilә stimullaşdırma tәdbirlәrinin hәyata keçirilmәsi nәzәrdә
tutur

554 İctimaiyyәtlә әlaqәnin әsasını:

•

İctimaiyyәtlә әlaqәlәrin yaxşılaşdırılması mәqsәdilә kompyuter xidmәtlәrindәn istifadә edilmәsi tәşkil edir
Tәbliğat tәşkil edir
Mәhsul haqqında ictimai reklamların yayılması tәşkil edir
Alıcı qrupları ilә görüşlәr tәşkil edir
İctimaiyyәtә mәhsul haqqında kifayәt qәdәr informasiya ötürülmәsi tәşkil edir

555 İctimaiyyәtlә әlaqәlәr üzrә fәaliyyәtin spesifik xüsusiyyәtlәrinә aid deyildir:

•

Hәr bir mütәxәssisdә korporatıv social mәsuliyyәtin formalaşdırılması
Satışın hәcminin artırılması
Firmanın mövcud, formalaşmış imicinin qorunub saxlanılması
Cәmiyyәtin maraqlarına uyğun gәlmәyәn fәaliyyәt istiqamәtlәrindәn imtina edilmәsi
Firma daxilindә vә ondan kәnarda qarşılıqlı münasibәtlәrin formalaşmasında psixoloji tәsirin forma vә
metodlarından istifadә edilmәsi

556 İctimaiyyәtlә әlaqәlәr üzrә fәaliyyәtin spesifik xüsusiyyәtlәrinә aid deyildir:

•

Firmadaxili xoş mühitin yaradılması
Mәhsula tәlәbat formalaşdırılması
Firmanın korporativ sosial mәdәniyyәtinin müsbәt qiymәtlәndirilmәsi
İctimaiyyәt tәrәfindәn firmaya qarşı xoş münasibәtlәrin formalaşması
Firmanın әsas istiqamәtlәr üzrә fәaliyyәtinin müsbәt qiymәtlәndirilmәsi

557 İctimaiyyәtlә әlaqәnin yaradilmasında nәzәrә alınan prinsiplәrә aid deyildir:
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•

Әhalinin müxtәlif tәbәqәlәrinә pulsuz mәslәhәtlәr verilmәsi
İctimaiyyәtlә әlaqәlәrin yaxşılaşdırılması mәqsәdilә presskonfransların keçirilmәsi
Fәrdi şәxslәrә, onların professionallığına, hüquqlarına hörmәtlә yanaşmaq
Firmanın ictimaiyyәtlә әlaqәlәr üzrә müvafiq strukturunun müntәzәm olaraq yenidәn qurulması vә
tәkmillәşdirilmәsi
Gәnc vә qocaman mütәxәssislәrin maddi vә mәnәvi mükafatlandırılması

558 İctimaiyyәtlә әlaqәnin yaradilmasında nәzәrә alınan prinsiplәrә aiddir:

•

Münasibәtlәrin formalaşmasında etik normalara әmәl etmәk
Kütlәvi düşüncәlәrin obyektiv qanunauyğunluqlarına әsaslanmaq
Alıcı qrupları ilә görüşlәr keçirmәkmәk
Mәhsul haqqında ictimai reklamların yayılması tәşkil etmәk
Qarşılıqlı әlaqәlәrin sәmәrәliliyini yüksәltmәk

559 İctimaiyyәtlә әlaqәnin yaradilmasında nәzәrә alınan prinsiplәrә aiddir:

•

İstehlakçıların maraqları ilә müәssisәnin maraqlarını uzlaşdırmaq
İnformasiyanın açıqlığı
Münasibәtlәrin formalaşmasında etik normalara әmәl olunması
Qarşılıqlı әlaqәlәrin sәmәrәliliyi
İctimaiyyәtlә әlaqәlәrin qurulmasında cәmiyyәtin maraqlarından çıxış etmәk

560 Ümumi formada ictimaiyyәtlә әlaqәnin mәqsәdi:

•

Satışın hәvәslәndirmә metodlarından istifadә etmәklә mәhsullara tәlәbatın formalaşdırılmasına vә satışın hәcminin
artırılmasına nail olunmasıdır
İctimaiyyәtlә müәssisә arasında ikitәrәfli ünsiyyәtin yaradılması әsasında müәssisәyә vә ya onun mәhsullarına xoş
münasibәtin formalaşdırılmasıdır
İctimaiyyәtlә müәssisә arasında ünsiyyәt yaratmaqla müәssisәnin mәhsullarının bazar mövqeyinin
müәyyәnlәşdirilmәsidir
Mәhsulların istehlakçıların ilk baxışda görә bilmәdiyi özәlliklәri haqqında onlara mәlumatlar verilmәsi vә bunun
әsasında hәmin mәhsullara tәlәbatın formlaşdırılmasıdır
Vasitәçilәri müәssisәnin mәhsullarının satışı üçün әlverişli şәraitin yaradılmasnın onlar üçün faydalı olmasına
inandırmaqdır

561 Sәrgilәrin tәşkili zamanı bu mәsәlә mühüm әhәmiyyәt kәsb etmir

•

sәrgilәrin tәşkili sәviyyәsinin yüksәldilmәsi üzrә işlәrin aparılması
bazarın öyrәnilmәsi
eksponatların sәnәdlәşdirilmәsi vә nümayiş etdirilmәsi metodları
xarici müәssisәlәr tәrәfindәn hazırlanan maşın vә avadanlıqların nümayiş etdirilmәsi
müasir elmi texniki vasitәlәrin tәkmillәşdirilmәsi

562 Sәrgilәrdә tәşkil olunan sәrgi pavilyonların yerinә yetirdiyi vәzifәlәrә aid deyildir

•

digәr sәnәdlәrin hazırlanması
sәrgiyә çıxarılan mәhsulların çeşidinin müәyyәnlәşdirilmәsi
yeni mәhsullar üzrә texniki sәnәdlәrin hazırlanması
konfransların keçirilmәsi
sәrgilәrin tematik planı üzrә layihәlәrin hazırlanması

563 Bu tәşkil olunma dövrülüyünә görә sәrgilәrin bir növüdür

•

hәr il eyni vaxtda tәşkil olunan sәrgilәr
daimi fәaliyyәt göstәrәn sәrgilәr
avadanlıqlar üzrә tәşkil olunan sәrgilәr
istehlak malları üzrә sәrgilәr
mövsumi sәrgilәr
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564 Bu yarmarkalarda fәaliyyәt göstәrәn marketinq xidmәtinin vәzifәlәrinә aiddir

•

yarmarka iştrakçılarının sifarişi ilә onlara yer ayırmaq
yarmarka sәviyyәsindә tәlәb vә tәklifi proqnozlaşdırmaq
yarmarkaya çıxarılacaq mәhsulların çeşidini müәyyәnlәşdirmәk
funksional struktur bölmәlәrinin işini әlaqәlәndirmәk
yarmarkanın vaxtını vә yerini müәyyәnlәşdirmәk

565 Yarmarka direktorluğunun yerinә yetirdiyi vәzifәlәrә aiddir

•

satıcıların mallarını fәrdi qaydada yerlәşdirmәk
funksional struktur bölmәlәrinin işinә rәhbәrlik etmәk
yarmarkalarda müqavilә bağlanmasında vasitәçilik etmәk
mәhsulların rәqabәtliliyinin yüksәdilmәsindә yardımçı olmaq
bazar konyukturasın öyrәnmәk satıcıların adından çıxış etmәk

566 Yarmarka direktorluğunun yerinә yetirdiyi vәzifәlәrә aiddir

•

mәhsula tәlabat formalaşdırmaq
yarmarkaların normal işlәmәsini tәmin etmәk
satıcıların mallarını fәrdi qaydada yerlәşdirmәk
alıcılarla satıcılar arasında әlaqә yaratmaq
mәhsul satışını genişlәndirmәk

567 Sәrgilәr bu mәsәlәdә mühüm rol oynamır:

•

Mәhsullara real tәlәb vә tәklifin müәyyәnlәşdirilmәsi
Mәhsul satışının stimullaşdırılması
Tәsәrrüfat әlaqәlәrinin yaxşılaşdırılması
Әmtәә bazarlarının formalaşdırılması.
Potensial alıcıların yeni mәhsulla tanış edilmәsi.

568 Bu sәrgilәrin gәlirlәrini formalaşdıran istiqamәtlәrә aid deyildir.

•

Mәslәhәtlәr verilmәsinә görә ödәnişlәr.
Sәrgiyә çıxarılan mәhsulların satış qiymәtinә edilәn ticarәt әlavәlәri.
Vasitәçilik xidmәti göstәrilmәsindәn әldә edilәn gәlirlәr
Reklam işinin yerinә yetirilmәsindәn әldә edilәn gәlirlәr
Bәdiitәsvir işlәrinin aparılmasına görә ödәnişlәr

569 Bu sәrgilәrin gәlirlәrini formalaşdıran istiqamәtlәrә aid deyildir.

•

Yerlәrin icarәyә verilmәsindәn әldә edilәn gәlirlәr
Mәhsul satışından әldә edilәn gәlirlәr.
Sәrgiyә gәlәnlәrin giriş haqqı üzrә ödәnişlәr
İştirakçilar tәrәfindәn edilәn ödәnişlәr
Vasitәçilik xidmәti, mәslәhәtlәr verilmәsi üzrә ödәnişlәr

570 Sәrgilәrdә tәşkil edilәn sәrgi pavilyonların yerinә yetirdiyi vәzifәlәrә aid deyildir:

•

İstehlakçilara mәslәhәtlәr verilmәsi
Satış üzrә müqavilәlәrin bağlanması
Elmitexniki seminarların keçirilmәsi
Qısa müddәtli kursların tәşkil edilmәsi
Tәcrübә mübadilәsinin aparılması

571 Sәrgilәrin tәşkilindә yerinә yetirilәn mәsәlәlәrә aid deyildir:
Press – relizlәrin hazırlanması

•
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•

Maliyyә imkanlarının tәhlili
Reklam lahiyәlәrinin işlәnib hazırlanması
Maketlәrin, nümunәlәrin yerlәşdirilmәsi
Sәrgidә çalışan heyәtin öyrәdilmәsi

572 Sәrgilәrin tәşkilindә yerinә yetirilәn mәsәlәlәrә aid deyildir: +

•

Sәrgi köşkünün dizaynının tәrtibi
Mәhsulun keyfiyyәtinin yaxşılaşdırılması üzrә tәkliflәrin hazırlanması
Sifarişlәrin qeydiyyatı
Potensial imkanların tәhlili
Xәrclәr üzrә büdcәnin müәyyәnlәşdirilmәsi

573 Sәrgilәrlә qarşıya qoyulan mәqsәdlәrә uyğun olaraq yerinә yetirilәn marketinq vәzifәlәrinә aid deyildir.

•

Müәssisәlәr arasında tәsәrrüfat әlaqәlәrinin yaxşılaşdırılması
Sәgiyә çixarılan mәhsul nümunәlәrinin alıcılara çatdırılması qaydasında satışının hәyata keçirilmәsi
Gәlәcәkdә uzunmüddәtli vә sәmәrәli әlaqәlәrin yaradılmasının tәmin edilmәsi.
Eksponatların seçilmәsindә alıcılara yardımçı olmaq
Xarici firmaların axtarılması vә seçilmәsindә yardımçı olmaq

574 Sәrgilәrdә qarşıya qoyulan mәqsәdlәrә uyğun olaraq yerinә yetirilәn marketinq vәzifәlәrinә aid deyildir

•

Eksponatların seçilmәsindә alıcılara yardım edilmәsi
Sәrgiyә çixarılan mәhsulların çeşidinin genişlәndirilmәsi
Bazar konyukturasının öyrәnilmәsi
Mәhsulların reklamının hәyata keçirilmәsi
Sәrgidә iştirak edәn müәssisәlәrin bazaar әlaqәlәrinin öyrәnilmәsi

575 Sәrgilәrdә qarşıya qoyulan mәqsәdlәrә uyğun olaraq yerinә yetirilәn marketinq vәzifәlәrinә aid deyildir

•

İstehlakçilara mәhsullarla bağlı müәyyәn xidmәtlәrin göstәrilmәsi
Bazar konyukturasının vә bazar әlaqәlәrinin öyrәnilmәsi
Sәrgidә nümayış etdirilәn mәhsullara istehlakçiların münasibәtlәrinin öyrәnilmәsi
İctimaiyyәtlә әlaqәlәrin yaxşılaşdırılması üzrә tәdbirlәrin hәyata keçirilmәsi
Mәhsulların reklamının hәyata keçirilmәsi

576 Daimi fәaliyyәt göstәrәn sәrgilәrin mәqsәdlәrinә aid deyildir

•

Mütәrәqqi texnika vә texnologiyaların tәtbiqi üzrә mәlumatların mәqsәdli auditoriyalara çatdırılması
sәrgiyә çıxarılan mәhsulların şәxsi satışının hәyata keçirilmәsi
sәrgilәrdә müәssisә vә tәşkilatlarla birlikdә sәrgi –mәlumat sisteminin yaradılması.
potensial alıcıların yeni mәhsul haqqında mәlumatlandırılması
Digәr regionların müәssisә vә tәşkilatları ilә informasiya әlaqәlәrinin yaradılması

577 Daimi fәaliyyәt göstәrәn sәrgilәrin mәqsәdlәrinә aid deyildir

•

Müqavilә әsasında elmitexniki nailiyyәtlәrin yeni texnologiyaların reklamlarının hәyata keçirilmәsi
Mәhsulların birbaşa marketinq qaydasında satışının hәyata keçirilmәsi
Mәhsulların nümayış etdirilmәsi
İstehsalçı müәssisәlәrә vә fәrdi sahibkarlara informasiya tәminatı üzrә xidmәt göstәrilmәsi.
Reklam fәaliyyәtinin hәyata keçirilmәsi

578 Vaxtaşırı tәşkil olunan sәrgilәrin mәqsәdlәrinә aid deyildir.

•

Potensial alıcıların real alıcılara çevirmәsini tәmin etmәk
Mәhsulların şәxsi satışını hәyata keçirmәk.
Alıcılara mәhsul haqqında zәruri informasiya ötürmәk
Mәhsullara tәlәbat formalaşdırmaq
79/96

22.12.2016

Mәhsulların reklamını hәyata keçirmәk

579 Sәrgilәrin tәşkil olunma dövrülüyünә görә qruplarına aiddir

•

İmpulsivtәşkil olunansәrgilәr
Vaxtaşırı tәşkil olunan sәrgilәr
Ardıcıl tәşkil olunan sәrgilәr
Mövsumi sәrgilәr
Sıçrayış xarakterli sәrgilәr

580 Sәrgilәr tәşkil olunma dövrülüyünә görә bu qruplara bölünürlәr

•

5.0
2.0
3.0
1.0
4.0

581 Sәrgilәrin tәşkilinin әsas mәqsәdidir:

•

Sәrgiyә çıxarılan mәhsulların şәxsi satışını hәyata keçirmәk
İstehsalçılar ticarәt vasitәcilәri vә istehlakçılar arasında әlaqәlәr yaradılması, onlara zәruri mәlumatların
ötürülmәsi.
Sәrgiyә çıxarılan mәhsulların birbaşa marketinqini hәyata keçirmәk
Sәrgiyә çıxarılan mәhsullara tәlәbat formalaşdırmaq
Sәrgiyә çıxarılan mәhsullara istehlakçıların tәlәbatını öyrәnmәk

582 Yarmarkaların tәşkilinin vә hәyata keçirilmәsinin әsas mәqsәdidir.

•

Yarmarkaya çıxarılan malların satışını hәvәslәndirmәk
Yarmarkaya çıxarılan mәhsulları vә onların istehsalçılarını alıcılara daha yaxından tanıtmaq
Yarmarkaya çıxarılan mәhsulların reklamını hәyata keçirmәk
Yarmarkaya çıxarılan mıhsullara tәlәbat formalaşdırmaq vә onların satışını genişlәndirmәk
Yarmarkaya çıxarılan mәhsulların şәxsi satışını hәyata keçirmәk

583 Bu yarmarkalarda mühasibatlıq tәrәfindәn hәyata keçirilir: +

•

Potensial alıcılarin siyahısının müәyyәnlәşdirilmәsi
Yarmarkanın fәaliyyәti barәdә hesabatın tәrtib olunması
Yarmarkaya çıxarılacaq mәhsulların çeşidinin müәyyәnlәşdirilmәsi
Potensial alıcıların öyrәnilmәsi
Yarmarkada iştirak şәrtlәrinin müәyyәnlәşdirilmәsi

584 Yarmarkalarda mühasibatlıq bu mәqsәdlә yaradılır:

•

Reklam xәrclәrinin hesablanması
Balansın hazırlanması
Yarmarkada iştirak tariflәrinin müәyyәnlәşdirilmәsi
Yarmarkanın fәaliyyәt planının hazırlanması
Bazarın tәhlili

585 Yarmarkalarda mühasibatlıq bu mәqsәdlә yaradılır:

•

Yarmarka iştirakçılarının siyahısının tәrtib edilmәsi
Maliyyә vәsaitlәrinin toplanması vә xәrclәnmәsi
Reklam xәrclәrinin hesablanması
Mәhsul satışının uçotunun aparılması
Yarmarkada iştirak tariflәrinin müәyyәnlәşdirilmәsi

586 Bu yarmarkalarda marketinq qrupu tәrәfindәn hәyata keçirilir:
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•

Mәlumatların әldә edilmәsi
Reklamdan iastifadә edilmәsi
Birbaşa marketinqdәn istifadә edilmәsi.
Şәxsi satış prinsiplәrindәn istifadә edilmәsi
Satışın hәvәslәndirilmәsi tәdbirlәrinin hәyata keçirilmәsi

587 Yarmarkalarda fәaliyyәt göstәrәn marketinq qrupunun әsas vәzifәlәrinә aiddir:

•

Satıcılarla vә alıcılarla fәrdi görüşlәr keçirmәk
Satıcılarla alıcılar arasında әlaqәlәr yaratmaq
Yarmarkanın işini tәşkil etmәk.
Yarmarka diraktorluğunun fәrdi tapşırıqlarını yerinә yetirmәk
Potensial alıcvıların öyrәnilmәsini hәyata keçirmәk

588 Yarmarkalarda fәaliyyәt göstәrәn marketinq qrupunun әsas vәzifәlәrinә aiddir:

•

Yarmarkada mәhsul satışının proqnozlaşdırılması
Bazarın tәhlili
Yarmarka istehlakçiları ilә görüşlәrin keçirilmәsi
Yarmarkaya çıxarılacaq mәhsulların siyahısının müәyyәnlәşdirilmәsi.
Yarmarkaya çıxarılacaq mәhsulların hәcminin müәyyәnlәşdirilmәsi

589 Yarmarkalarda fәaliyyәt göstәrәn marketinq qrupunun әsas vәzifәlәrinә aiddir:

•

Alıcılarla danışıqların aparıcı
Әmtәәnin öyrәnilmәsi.
İstehlakçiların tәlәbatının proqnozlaşdırılması
Mәhsulların çeşidinin müәyyәnlәşdirilmәsi
Sifarişlәrin qәbul edilmәsi

590 Topdan yarmarkalarda bu qrupun yaradılması mәqsәdәuyğun hesab edilir:

•

Analitik tәhlil qrupu
Marketinq qrupu.
Mühasibatlıq.
Satış qrupu
Tәdqiqat qrupu

591 Yarmarka direktorluğunun yerinә yetirdiyi vәzifәlәrә aiddir:

•

Mәqsәd bazarlarının seçilmәsi
Yarmarkanın işinә operativ rәhbәrlik etmәk
Reklam işlәrinin yerinә yetirilmәsi
Әmtәәnin öyrәnilmәsi
Bazar tәdqiqatlarının aparılması

592 Yarmarka direktorluğunun yerinә yetirdiyi vәzifәlәrә aid deyildir.

•

Yarmarkaların xәrclәri üzrә büdcәni müәyyәnlәşdirmәk
Bazarın tәhlili
Yarmarkaların normal işlәmәsini tәmin etmәk
Yarmarkaların işinә operativ rәhbәrlik etmәk.
Funksional struktur bölmәlәrinin işinә rәhbәrlik etmәk

593 Yarmarkalarin işinә rәhbәrliyi bu orqan hәyata keçirir:

•

İcraçi direktor
Yarmarka komitәsi
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İştirakçi tәşkilatların nümayandәlәrindәn ibarәt cәmiyyәt
Direktorlar şurası.
Direktorluq

594 Yarmarkalar bu qaydaya uyğun fәaliyyәt göstәrirlәr:

•

İştirakçı tәşkilatların arzu vә istәklәrinә uyğun olaraq.
Әvvәlcәdәn müәyyәn olunmuş qrafik üzrә
Yarmarka komitәsinin müәyyәn etdiyi qaydalara uyğun olaraq
Direrktorluq tәrәfindәn tәrtib olunmuş plan üzrә.
Yarmarka direrktorluğunun müәyyәn etdiyi qaydalar üzrә

595 Yarmarkalar tәşkil olunmazdan әvvәl yerinә yetirilәn işlәrә aid deyildir.

•

Tәklifin vәziyyәtinin öyrәnilmәsi.
Tәlәbin öyrәnilmәsi
Yarmarkada nümayış etdirilәcәk malların çeşidinin vә hәcminin müәyyәn edilmәsi.
Satışın sәrhәdlәrinin genişlәndirilmәsi
Bazar konyukturasının öyrәnilmәsi

596 Topdan ticarәt yarmarkalarının yeri, vaxtı vә xarakteri bu tәşkilat tәrәfindәn müәyyәn olunur:

•

İstehsalçı müәssisәlәr tәrәfindәn
Kommersiya müәssisәlәri tәrәfindәn
Yarmarka komitәsi tәrәfindәn
Müvafiq orqanlar, tәşkilatlar tәrәfindәn
Yarmarka direktorluğu tәrәfindәn

597 Bazarda artıq mövcud olan malların satışı üzrә yarmarkaların vәzifәlәrinә aid deyildir.

•

Malların reklamını hәyata keçirmәk
Malların satışını genişlәndirmәk
Potensial alıcıları aşkar etmәk
Mәhsulların çeşidini tәkmillәşdirmәk
Mallara әlavә tәlәbat formalaşdırmaq

598 Yeni mәhsulların satışı üzrә yarmarkaların vәzifәlәrinә aid deyildir:

•

Yeni mәhsullara alıcıların reaksiyasının müәyyәnlәşdirilmәsi
Yeni mәhsullara alıcı tәlәbinin formalaşdırılması
Yeni mәhsulların satış imkanlarının müәyyәnlәşdirilmәsi.
Yeni vәhsul markalarının imicinin yüksәldilmәsi.
Yeni mәhsulların satış sәrhәdlәrinin genişlәndirilmәsi

599 Yeni mәhsulların satışı üzrә yarmarkaların vәzifәlәrinә aid deyildir:

•

Yeni mәhsulun istehsalının oprimal hәcminin müәyyәnlәşdirilmәsi
Yeni mәhsulun daha geniş miqyasda bazara çixarılmasının tәmin edilmәsi.
Malların xarici görünüşünün bazarın tәlәblәrinә uyğunlaşdırılması
Yeni mәhsulun istehsalının vә bazara çıxarılmasının optimal vaxtının müәyyәnlәşdirilmәsi
Mәhsulun keyfiyyәtinin yüksәldilmәsinin tәmin edilmәsi

600 Yarmarkaların tәşkilindә tәcarәt әmәliyyatlarının xarakterindәn asılı olaraq bu istiqamәti fәrqlәndirirlәr.

•

Potentlisenziya sәnәdlәrinin satışı üzrә yarmarkalar
Elektrik mallarının satışı üzrә yarmarkalar.
Bazarda artıq mövcud olan malların satışı üzrә yarmarkalar
Texnolojirjystrüktor lahiyәlәrinin satışı üzrә yarmarkalar
Kütlәvi istehlak mallarının satışı üzrә yarmarkalar
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601 Yarmarkaların tәşkilindә tәcarәt әmәliyyatlarının xarakterindәn asılı olaraq bu istiqamәti fәrqlәndirirlәr

•

Tehnologiyaların satışı üzrә yarmarkalar
Avadanlıqların satışı üzrә yarmarkalar
Әrzaq mәhsullarının satışı üzrә yarmarkalar.
Sәnaye mәhsullarının satışı üzrә yarmarkalar
Yeni mәhsulların satışı üzrә yarmarkalar

602 Müasir dövrdә yarmarkaların inkişafına mane olan amillәrә aiddir:

•

Әmtәә bazarlarında rәqabәtin güclәnmәsi
İnteraktiv marketinqin tәtbiqi
Elektron biznesin yaranması
Müәssisәlәrin digәr kommunikasiya elementlәrinә daha çox üstünlük vermәsi
Әmtәә bazarlarında inhisarçılığın mövcudluğu

603 Müasir dövrdә yarmarkaların inkişafına mane olan amillәrә aiddir.

•

İnformasiyakommunikasiya texnologiyalarından istifadә imkanlarının genişlәnmәsi.
Mәhsulların keyfiyyәtindә baş verәn dәyişikliklәr
Mәhsul çeşidinin daima tәzәlәnmәsi
Әmtәә bazarlarında mal qıtlığının mövcud olması
Bölgü vә satış kanallarının daima tәkmillәşdirilmәsi

604 Bazarda artıq mövcud olan malların satışı üzrә yarmarkaların vәzifәlәrinә aiddir

•

istehlakçıların tәlәbinin proqnozlaşdırılması
mallara әlavә tәlabat yaradılması
mәhsul satışının yaxşılaşdırılması üzrә tәkliflәrin vә tövsiyәlәrin hazırlanması.
satıcılarla alıcılar arsında qarşılıqlı әlaqәlәr yaradılması
satışın hәvәslәndirilmәsi üzrә tәdbirlәrin hәyata keçirilmәsi

605 Bazarda artıq mövcud olan malların satışı üzrә yarmarkaların vәzifәlәrinә aiddir?

•

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

606 Bazarda artıq mövcud olan malların satışı üzrә yarmarkaların vәzifәlәrinә aiddir

•

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

607 Yarmarka tәşkil olunmazdan әvvәl bu iş yerinә yetirilmir

•

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

608 Yarmarkalar bunu hәyata keçirmir
satışın hәcminin artırılmasını

•
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•

şәxsi satışı
mala tәlabat formalaşdırılmasını
әmtәәnin irәlilәdilmәsini
satışın stimullaşdırmasını

609 Yarmarkaların yerinә yetirdiyi vәzifәlәrә aid deyildir

•

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

610 Yarmarkaların birja ticarәtindәn fәrqi bundan ibarәtdir.

•

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

611 Yarmarkaların birja ticarәtindәn fәrqi bundan ibarәtdir

•

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

612 Yarmarkaların birja ticarәtindәn fәrqi bundan ibarәtdir.

•

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

613 Yarmarkaların iş prinsipi bundan ibarәtdir

•

Yarmarkalar mәhsul istehlakçıları, vasitәçilәr vә alıcılar arasında qarşılıqlı әlaqәlәrin möhkәmlәndirilmәsinә
xidmәt göstәrir
Yarmarkada öz mәhsullarının reklamını vә ya satışın hәyata keçirmәk istәyәn şәxs әvvәlcәdәn özünә lazım olan
qәdәr sahә sifariş etmәli vә onun dәyәrini ödәmәlidir.
Yarmarkada istehsalçılar vә alıcılar arasında danışıqlar aparılır.
Yarmarkalarda mәhsul nümunәlәri әsasında satış müqavilәlәri bağlanılır.
Yarmarkalar xüsusi daimi mövcud olan yerlәrdә vә yaxud icarәyә götürülmüş sahәlәrdә tәşkil olunurlar.

614 Yarmarkalarda bundan istifadә olunmur.

•

Bukletlәr.
Broker xidmәti
Maketlәr şәklindә yeniliklәr
Kinovideo roliklәr
Mәhsul nümunәlәri

615 Yarmarkalarda bundan istifadә olunmur.

•

Plakatlar
Elektron poçt xidmәti
Slaydlar
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Fotoşәkillәr
Kataloqlar

616 Yarmarkaların әsas xüsusiyyәti bundan ibarәtdir:

•

Mәhsul satışı üzrә bölgü kanallarının yaradılması
Yarmarkalarda mәhsulların fәrdi satışı hәyata keçirilmir
Vasitәçilik vә kommersiya xarakterli xidmәtlәr göstәrilir
Mәhsul çeşidinin genişlәndirilmәsi hәyata keçirilir
Müәssisәlәrın etibarlı tәrәf müqabil obrazı formalaşdırılır

617 Yarmarkaların әsas xüsusiyyәti bundan ibarәtdir:

•

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

618 Yarmarka ticarәtinin predmetidir:

•

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

619 Yarmarkaların tәşkili formalarına aiddir:

•

Avadanlıqlar üzrә yarmarkalar
İstehlak malları üzrә yarmarkalar
Vaxtaşırı yarmarkalar
Mövsümi yarmarkalar
Xüsusi yarmarkalar

620 Yarmarkaların tәşkili formalarına aiddir:

•

Dәyişkәn yarmarkalar
Daimi yarmarkalar
Sosial xarakterә malik yarmarkalar
Mövsümi yarmarkalar
İstehlak malları üzrә yarmarkalar

621 Bu yarmarkaların tәşkili formalarının sayıdır:

•

5.0
2.0
3.0
1.0
4.0

622 Yarmarkaların tәşkilinin qarşısında qoyulan mәqsәdlәrә aid deyildir

•

Mәhsul satışı üzrә bölgü kanallarının yaradılması
Mәhsul çeşidinin genişlәndirilmәsi
Mәhsulların seriyalı istehsalı haqqında qәrar qәbul edilmәsi
Vasitәçilik vә kommersiya xarakterli xidmәtlәr göstәrilmәsi
Mәhsul istehsalı planının formalaşdırılması
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623 Yarmarkaların tәşkilinin qarşısında qoyulan mәqsәdlәrә aiddir

•

Müәssisәlәrın etibarlı tәrәf müqabil obrazının formalaşdırılması
Mәhsul satışı üzrә müqavilәlәrin bağlanması
Brokerlәrin işinin tәşkil edilmәsi
Vasitәçilәrin mәhsulla tanış edilmәsi
Yüksәk keyfiyyәtli mәhsul buraxılışının artırılması

624 Yarmarkaların tәşkilinin qarşısında qoyulan mәqsәdlәrә aiddir

•

Yeni mәhsulun satışının artırılması
Tәrәflәr arasında işküzar vә sәmәrәli әlaqәlәrin yaradılması
Satışın hәcminin planlaşdırılması
Mәhsul satışının stabillәşdirilmәsi
Mәhsulun imicinin yüksәldilmәsi

625 Yarmarkaların tәşkilinin qarşısında qoyulan mәqsәdlәrә aiddir

•

Cәmiyyәtdә müәssisә hsqqında xoş fikir formalaşdırmaq
Regionlararası mal mübadilәsi әmәliyyatlarının genişlәndirilmәsi
Mәhsul satışının stabillәşdirilmәsi
Mәhsulun imicinin yüksәldilmәsi
Müәssisәlәrә etibarlı tәrәf müqabil obrazını formalaşdırmaq

626 Yarmarkaların tәşkilinin qarşısında qoyulan mәqsәdlәrә aiddir:

•

Yeni yaradılmış mәhsulun seriyalı istehsalının hәyata keçirilmәsi
Konkret mәhsula bazarın real tәlәbinin aşkar edilmәsi
Mәhsul çeşidinin formalaşdırılması
Mәhsulun satış planının formalaşdırılması
İstehsalçı müәssisәlәrin etibarlılığının yüksәldilmәsi

627 Yarmarkaların tәşkilinin qarşısında qoyulan mәqsәdlәrә aid deyildir

•

Regiyonlararası mal mübadilәsi әmәliyyatlarının genişlәndirilmәsi
Potensial alıcıların siyahısının tәrtib edilmәsi
Yeni mәhsulların reklam edilmәsi
Konkret mәhsula bazarın real tәlәbinin aşkar edilmәsi
Bazarda mәhsulun çatışmazlığının aradan qaldırılması

628 Yarmarkaların yerinә yetirdiyi vәzifәlәrә aiddir:

•

Yüksәk keyfiyyәtli mәhsul burazılışını artırmaq
Tәlәb vә tәklif arasında tarazlıq yaratmaq
Brokerlәrin işini tәşkil etmәk
Mәhsulun satışında vasitәçilәri hәvәslәndirmәk
Qiymәtlәrin katirovkasını hәyata keçirmәk

629 Yarmarkaların yerinә yetirdiyi vәzifәlәrә aiddir:

•

İctimaiyyәtlә әlaqәni yaxşılaşdırmaq
Mәhsul istehsalçılarını vә alıcıları bir araya gәtirmәk
Mәhsul satışını hәvәslәndirmәk
Muәssisәnin mәhsul çeşidini genişlәndirmәk
Mәhsula tәlәbat formalaşdırmaq

630 Yarmarkaların yerinә yetirdiyi vәzifәlәrә aid deyildir.
Optimal qiymәtlәrin müәyyәnlәşdirilmәsi

•
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•

Mәhsul çeşidinin genişlәndirilmәsi
İstehlakçıların tәlәbatının öyrәnilmәsi
Mәhsul bazarının öyrәnilmәsi
Malların seçilmәsi

631 Әmtәә bazarında yarmarkalar.

•

İstehsalçılar barәdә geniş mәlumat әldә etmәyә imkan yaradır
Bazarın vә isteklakçıların tәlәbatının öyrәnilmәsinә, malların seçilmәsinә, optimal qiymәtlәrin müәyyәn
edilmәsinә xidmәt edir
Mәhsul satışının hәcminin artırılmasında yardımçıdır
Mallara tәlәbat formalaşdırmağa xidmәt göstәrir
Mәhsul çeşidinin tәkmillәşdirilmәsinә xidmәt göstәrir

632 Bu BTL texnologiyanın metodlarına aiddir:

•

mәhsul markasının imicinin yüksәldilmәsi
bazara yeni brendin çixarılması
mәhsula tәlәbatın formalaşdirilması
mәhsulun tәkmillәşdirilmәsi
bölgü kanallarının tәkmillәşdirilmәsi

633 BTL kommunikasiya texnologiyasında tәtbiq edilәn metodlara aid deyildir:

•

Mәhsulun qablaşdırılmasında dәyişiklik edilmәsi
Müәssisәnin mәhsuluna tәlәbatın formalaşdırılması
Özgәnin mәhsul markasının alınması
Bazara yeni brendin çıxarılması
Mәhsulun çeşidinin cenişlәndirilmәsi

634 BTL kommunikasiya texnologiyası bu cür izah edilir

•

İstehlakçılara tәsir etmәnin müasir üsulu kimi
Mәqsәdli auditoriyaya tәsir etmә metodlarının inteqrasiya sistemi kimi
Elektron poçtdan istifadә texnologiyası kimi
Reklam elanlarının yerlәşdirilmәsi üsulu kimi
Telemarketinq prinsiplәrinә sistem kimi

635 ATL kommunikasiya texnologiyası buna әsaslanır:

•

Birbaşa marketinq üsullarına
Birbaşa reklamın hәyata keçirilmәsinә
Şәxsi satış prinsiplәrinә
Reklam roliklәrinin hazırlanmasına
İctimaiyyәtlә әlaqәlәrin yaradılmasına

636 Bu internetbiznes marketinqinin әsas xüsusiyyәtidir:

•

müәssisәnin imicini yüksәltmәk
istehlakçılara istiqamәtlәnәn strategiyanı tәtbiq etmәk
mәhsul satışının artırılmasına nail olmaq
istehlakçılara zәruri mәlumatların ötürülmәsini tәmin etmәk
mәhsula tәlәbat formalaşdırmaq

637 İkinci qrup internetlayihәlәrin xarakterik xüsusiyyәtidir.

•

Birbaşa marketinq prinsiplәrini tәtbiq etmәyin mümkün olması
Qeyri korporativ xarakterә malik olması
Bu sahәdә qarşıya çıxan problemlәri hәll etmәk imkanının olması
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Firmalar tәrәfindәn asanlıqla tәtbir oluna bilmәsi
İstehsalçılar üçün maraqlı olması

638 Korporativ layihәlәr bunu nәzәrdә tutur:

•

Әmtәә bazarlarında sәrgilәr tәşkil etmәklә istehsalçılar, vasitәçilәr vә istehlakçılar arasında әlaqәlәrin
yaxşılaşdırılması
Әnәnәvi marketinq konsepsiyası әsasında hәyata keçirilәn biznes fәaliyyәtinin elektron sistem tәtbiq etmәklә
genişlәndirilmәsi
Faks aparlarından istifadә etmәklә potensial alıcılara zәruri informasiyanın ötürülmәsi
Kompyuter texnologiyalarından istifadә etmәklә istehlakçılarla qarşılıqlı әlaqәlәrin yaradılması
Televiziya marketinqindәn istifadә etmәklә mәhsul satışının hәyata keçirilmәsi

639 Korporativ biznesin bütün internetlayihәlәrini bu qrupa aid etmәk olar:

•

Beşinci
Birinci
Üçüncü
İkinci
Dördüncü

640 Biznes fәaliyyәtinin formalaşması vә inkişafı baxımından internetlayihәlәrin bütün növlәri şәrti olaraq
bu qrupa bölünür:

•

5.0
2.0
3.0
1.0
4.0

641 Halhazırda bir çox formalar bu fәaliyyәtlә mәşğul olmağa çalışırlar

•

İnformasiya texnologiyalarından istifadә edilmәsi
Elektron ticarәti metodlarının tәtbiq edilmәsi
İctimaiyyәtlә әlaqәlәr üzrә tәdbirlәrin hәyata keçirilmәsi
Kataloqlardan istifadә etmәklә mәhsul satışının hәyata keçirilmәsi
Әmtәә bazarlarında yarmarkaların tәşkil edilmәsi

642 Halhazırdabir çox formalar bu fәaliyyәtlә mәşğul olmağa çalışırlar

•

Birbaşa poçt göndәrişlәri hәyata keçirmәk
İnternet bizneslә mәşğul olmaq
Telemarketinqdәn istifadә edilmәsi
Faks aparatlarından istifadә edilmәsi
Firma mağazalarda şәxsi satışı hәyata keçirmәk

643 Biznes fәaliyyәtindә inkişaf strategiyasını müәyyәnlәşdirәrkәn әn vacib problemlәrin hәllindә yeni,
anoloqu olmayan kommunikasiya formaları vә sxemlәri yaratmağa imkan verir:

•

«Pablik Rileyşnz» konsepsiyasından istifadә edilmәsi
İnternetdәn istifadә edilmәsi
Şәxsi satış prinsiplәrinin geniş tәtbiqi
Reklam fәaliyyәtinin hәyata keçirilmәsi
İnteqrasiya olunmuş marketinq kommunikasiyasının tәtbiq edilmәsi

644 Bu qeyrikoporativ internet layihәnin şәrtidir:
İnternet reklamları hәyata keçirmәk
İstehlakçıların tәlәbatlarını öyrәnmәk
İstehlakçılara zәruri mәlumatlar ötürmәsi
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•

Әmtәә bazarlarının tәtbiqini hәyata keçirmәk
İstehlakçını müxtәlif üsullarla cәlb etmәk

645 Qeyri korporativ internet layihәlәr bu tәlәbә cavab vermәlidir:

•

Mәhsul satışının genişlәndirilmәsi üzrә tәdbirlәrin hәyata keçirilmәsinә imkan yaratmalıdır
Ya maraqlı mәzmuna malik olmalı, ya da özündә marketinq yeniliyini әks etdirmәlidir
İnternetin imkanlarından fvydalanmağa yardımçı olmalıdır
İstehlakçıların tәlәbatlarının xarakterik xüsusiyyәtlәrini nәzәrә almalıdır
İstehlakçılara qarşılıqlı әlaqә yaradılmasını tәmin etmәlidir

646 Qeyri korporativin internet layihәlәrin tәtbiqi zamanı bu üsuldan istifadә edilir:

•

Ticarәt vasitәçilәrinin maraqlarına cavab verәn internetlayihә hazırlanır
İstehlakçılar üçün maraqlı olan internetlayihә hazırlınır
Daha çox mәhsul satışını tәmin edәn internetliyihә hazırlınır
İstehlakçılara daha az xәrclә başa gәlәn internetlayihә hazırlanır
İstehlakçılara әks әlaqә yaradılmasını tәmin edәn internetlayihә hazırlınr

647 Bu korporativ internet layihәlәrin strategiyasının әsas prinsipidir:

•

İstehlakçılara birbaşa әlaqәlәrin yaradılması
Satıcının istehlakçıya maksimum yaxınlaşması.
İnternetdә reklam yayımının hәyata keçirilmәsi.
Potensial alıcıların mәlumat bazasının yaradılması
Kütlәvi informasiya vasitәçilәrinin xidmәtindәn imtina edilmәsi.

648 Bu internetin firmalara verdiyi sәmәrә amillәrinә aiddir:

•

İnteqrasiya olunmuş marketinq kommunikasiyasının tәtbiq etmәk imkanının yaradılması
Mәqsәdli auditoriya barәdә lazım olan zәruri informasiyanı әldә etmәk imkanı
İstehlakçılara zәruri informasiyanın ötürülmәsinin daha sәmәrәli yollarını tapmaq imkanı
Әldә edilәn mәlumatların tәhlilinin asan üsullarla aparılması
Reklam tәdbirlәrinin sәmәrәliliyini yüksәltmәk imkanı

649 Bu internetin formalara verdiyi sәmәrә amillәrinә aiddir:

•

Şәxsi satışı hәyata keçirәn ticarәt agentlәrini daha düzgün seçmәk
Daha effektli kommunikasiya tәdbirlәrini hәyata keçirmәk
Mәhsulun istehlakçılara daha tez çatdırılmasını tәmin etmәk.
Mәhsul çeşidini tәkmillәşdirmәk imkanı yaratmaq
Mәlumatların әldә edilmәsinin mütәrәqqi metodlarını tәtbiq etmәk.

650 Bu internetin formalara verdiyi sәmәrә amillәrinә aiddir:

•

Potensial alıcıların tәlәbatını proqnozlaşdırmaq
Hәr bir istehlakçının evinә daxil olmağa imkan qazanmaq.
Telemarketinqdәn istifadә etmәklә mәhsul satışını hәyata keçirmәk.
Ticarәt agentlәrinin fәaliyyәtinin sәmәrәliliyini yüksәltmәk
Vasitәçilәrin xidmәtindәn istifadә etmәklә mәhsul satışını artırmaq

651 Bu internetin formalara verdiyi sәmәrә amillәrinә aiddir.

•

Kütlәvi informasiya vasitәlәrinin xidmәtlәrindәn daha geniş istifadә etmәk.
Hәr bir istehlakçıya daha yaxın olmaq
Satışın hәvәslәndirilmәsi tәdbirlәrinә daha çox üstünlük vermәk.
Reklam tәdbirlәrinin sәmәrәliliyinin aşağı düşmәyә doğru meyl etmәsi.
Şәxsi satış metodlarından istifadәni genişlәndirmәk
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652 Bu marketinqin kommunikasiya sisteminin dәyişmәsini vә inkişafını sәrtlәndirәn әsas amillәrdәn biridir.

•

Mәhsul çeşidinin daima dәyişmәsi vә tәkmillәşdirilmәsi
Kompyuter sisteminin tәkmillәşmәsi vә sürәtli inkişafı
Müәssisәnin imicinin yüksәldilmәsi üzrә tәdbirlәrin getdikcә daha çox hәyata keçirilmәsi.
Mәhsul satışında vasitәçilәrin xidmәtlәrinin genişlәnmәsi
Televiziya reklamının dәyәrinin yüksәk olması vә getdikcә artmağa doğru meyl etmәsi.

653 Bu marketinqin kommunikasiya sisteminin dәyişmәsini vә inkişafını sәrtlәndirәn әsas amillәrdәn biridir.

•

Әmtәә bazarlarında rәqabәtin güclәnmәsi
Yeni informasiya yayımı formalarının, o cümlәdәn internetin yaranması.
Ölkә iqtisadiyyatının sürәtli inkişafı
Şәxsi satış prinsiplәrindәn istifadәnin genişlәnmәsi
Yarmarkaların,sәrgilәrin,sponsorluq vә brendlәşmәnin kommunikasiya sistemindә rolunun getdikcә artması.

654 Yeni iqtisadiyyatı hәrәkәtә gәtirәn spesifik amillәrdәn biridir:

•

İnteraktiv marketinqin sürәtli inkişafı
Sahә konvergensiyası
İnnovasiya proseslәrinin güclәnmәsi
Әmtәә bazarlarında İnhisarçılıq meyllәrinin güclәnmәsi
Marketinqin idarә edilmәsinin yeni metodlarının tәtbiqi

655 Yeni iqtisadiyyatı hәrәkәtә gәtirәn spesifik amillәrdәn biridir:

•

İqtisadiyyatın qloballaşması
Kastomizasiya vә kastomerizasiya
Birbaşa marketinqin sürәtli inkişafı
İctimaiyyәtlә әlaqәlәrә çәkilәn xәrclәrin artması
Marketinq strategiyalarından geniş istifadә

656 Yeni iqtisadiyyatı hәrәkәtә gәtirәn spesifik amillәrdәn biridir:

•

Şәxsi satış prinsiplәrinin dәyişmәsi
Vasitәçilәrin lәğv edilmәsi vә yeni tipli vasitәçilik
Reklam tәdbirlәrinin sәmәrәliliyinin yüksәlmәsi
İnternetin yaranması
Satışın idarә edilmәsinin yeni metodlarının tәtbiqi

657 Yeni iqtisadiyyatı hәrәkәtә gәtirәn spesifik amillәrdәn biridir:

•

Rәqәmli texnologiyaların yayılması vә birlәşmә imkanı
Әmtәә bazarlarında rәqabәtin güclәnmәsi
İctimaiyyәtlә әlaqәlәrә çәkilәn xәrclәrin artması
Reklam tәdbirlәrinin effektliyinin azalması
Birbaşa marketinqin sürәtli inkişafı

658 Bu marketinqin kommunikasiya sisteminin dәyişmәsini vә inkişafını sәrtlәndirәn әsas amillәrdәn biridir.

•

İstehlakçıların tәlәbatında baş verәn dәyişikliklәr
Dünya bazar sisteminin daimia inkişaf etmәsi, tәkmillәşmәsi
Firmaların ictimaiyyәtlә әlaqәlәrә daha çox diqqәt yetirmәsi.
Satışın hәvәslәndirilmәsi tәdbirlәrinin effektliyinin yüksәldilmәsi
Müәssisәlәrin kommunikasiyaya daha çox vәsait ayırmaq imkanının

659 İnteqrasiya olunmuş kommunikasiya proqramları bu mәsәlәni nәzәrdә tutur.
Reklamın yayım vasitәlәrinin sesilmәsi

•
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•

Әks әlaqәlәrin yaradılması
Mәqsәdli auditoriyanın seçilmәsi.
Birbaşa satış metodlarının seçilmәsi
Әmtәәnin irәlilәdilmәsi strategiyasının seçilmәsi

660 İnteqrasiya olunmuş kommunikasiya proqramları bu mәsәlәni nәzәrdә tutur.

•

Kütlәvi informasiya vasitәlәrinin seçilmәsi
Mәqsәdli auditoriyanın problemlәrinin vә xüsusiyyәtlәrinin dәrk edilmәsi.
Satış heyyәtinin optimal sayının müәyyәn edilmәsi
Satışın hәvәslәndirilmәsi üzrә tәdbirlәrin hәyata keçirilmәsi
Kommunikasiyanın ümumi büdcәsinin müәyyәnlәşdirilmәsi

661 İnteqrasiya olunmuş kormmunikasiya proqramları bu mәsәlәni nәzәrdә tutur.

•

Daxili informasiya sistemini yaratmağı
Daha yığcam auditoriyanı әhatә etmәyi
Birbaşa marketinq üsullarını tәtbiq etmәyi
Mәhsul çeşidini genişlәndirmәyi
Әmtәә bazarlarında yarmarkaları tәşkil etmәyi.

662 Әksәr mütәxәssislәr inteqrasiya olunmuş marketinq kommunikasiyasını bü cür qiymәtlәndirirlәr:

•

İctimaiyyәtlә әlaqәnin müasir konsepsiyası kimi
Marketinq mәsәlәlәrinin hәll edilmәsinin әn sәmәrәli üsulu kimi.
Marketinqin kommunikasiya sisteminin sadә forması kimi
Müәssisәnin bazar mövqeyinin möhkәmlәndirilmәsi üsulu kimi
Әmtәәnin irәlilәdilmәsinin yeni tәdbirlәr sistemi kimi

663 Artıq fәaliyyәt gostәrәn mövcud biznesdә internetden istifadә prosesinin ikinci mәrhәlәsindә

•

potensial alıcıların siyahısı tәrtib edilir.
biznesin internet hissәsi işlәnib hazırlanır
mәslәhәtçi mütәxәsislәr işә cәlb edilir
biznesin inkişaf istiqamәtlәri müәyyәnlәşir
internetdәn istifadә üzrә qәrar qәbul edilir

664 Artıq fәaliyyәt gostәrәn mövcud biznesdә internetden istifadә prosesi bu mәrhәlәdәn başlayır

•

internet lahiyәlәr işlәnib hazırlanır
internetdәn istifadәnin mәqsәdi müәyyәnlәşdirilir
internetin firmaya vere bilәcәyi sәmәrә müәyyәnlәşdirilir
internetdә iştrak etmәk strategiyası işlәnib hazırlanır
internetdәn istifadә metodları müәyyәnlәşdirilir

665 Internetdәn bu mәqsәdlә istifadә edilmir

•

xidmәtlәrdәn istifadә etmәk
mәhsulun imecini yüksәltmәk
yeniliklәr barәdә operativ xәbәrdar olmaq
Mәlumat әldә etmәk
verilmiş suallara cavab almaq

666 Ikinci qrup internet lahiyәlәrinin әsas xüsusiyyәti

•

qısa müddәt әrzindә sәmәrә vermәsidir
qeyri korporativ xarakterә malik olmasıdır
korporativ xarakterә malik olmasıdır
elektron sistemin tәtbiqinә әsaslanmasıdır
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az xәrclә hәyata keçirilmәsidir

667 Bu amil kommunikasiya sisteminin inkişafını şәrtlәndirir

•

firmaların kommunikasiyaya daha çox vәsait ayırmaq imkanları
istehlakçıların birbaşa marketing metodlarına marağının yüksәlmәsi
mәhsul çeşidinin daima tәkminlәşdirilmәsi
elmi texniki tәrәqqinin sürәtli inkişafı
ictimayәtlә әlaqә tәdbirlәrinin sәmәrәliliynin getdikcә yüksәlmәsi

668 Bu kommunikasiya sisteminin dәyişmәsi meyllәrini güclәndirәn amillәrdәn biridir

•

satışın hәvәslәndirilmәsi üzrә tәdbirlәrin rolunun yüksәlmәsi
kommunikasiyanın müxtәlif elementleri üzrә informasiya axınının güclәnmәsi
müәssisәnin maliyә imkanları
mәhsul bazarlarında müәssisәlәr arasında rәqabәtin güclәnmәsi
rәqiblәrin kommunikasiya tәdbirlәrinә firmanın reaksiyası

669 İnteqrasiya olunmuş marketinq kommunikası xidmәti kimә tabe edilir:

•

proqram rәhbәrinә
icraçı direktora
birbaşa müәssisә rәhbırinә
vitse prezidentә
direktorlar şurasına

670 İnteqrasiya olunmuş marketinq kommunikasiyasının tәşkilati forması bunu nәzәrdә tutur

•

ctimayyәtlә әlaqәlәr departamentinin yaradılması
marketing departamentinin yaradılması
reklam,satışın hәvәslәndirilmәsi ,şәxsi satış şöbәlәrinin yaradılması
komunikasiya departamentinin yaradılması
reklam agentliyinin yaradılmasını

671 İnteqrasiya olunmuş marketinq kommunikasiyası proqramları bu mәsәlәni nәzәrdә tutmur

•

Kommunikasiya proseslәrinin idarә edilmәsinin fәrqli metodlarından istifadә edilmәsini
mәhsulların reklam edilmәsindә ticarәt vasitәçilәrinin rolunun yüksәldilmәsini
kommunikasiya tәdbirlәrinin inteqrasiya olunmuş şәkildә tәtbiq olunmasını
marketinqin kommunikasiya tәdbirlәrinin vahid kompleks şәkildә tәtbiq olunmasını
istehlakçılarla qarşılıqlı әlaqәlәrin yaradılmasını

672 İnteqrasiya olunmuş marketinq kommunikasiyası proqramları bu mәsәlәni nәzәrdә tutmur

•

potensial alıcıların mәlumat bazasının yaradılması
mәhsulların bölgü kanallarının yaradılmasını
mәqsәdli auditoriyanın problemlәrini vә xüsusiyyәtlәrini dәrk etmәyi
daha yığcam auditoriyanı әhatә etmәyi
dialoq qaydasında danışıqlar aparılmasını

673 Әksәr mütәxәssislәr inteqrasiya olunmuş marketinq kommunikasiyasını

•

Әmtәәnin irәlilәdilmәsinin kompleks sistemi kimi qiymәtlәndirirlәr
marketinq mәsәlәlәrinin hәll edilmәsinin әn sәmәrәli üsulu kimi qiymәtlәndirilәr
satışın hәvәslәndirilmәsinin әn sәmәrәli üsulu kimi qiymәtlәndirilәr
istehlakçıların tәlabatının öyrәnilmәsinin kompleks üsulu kimi qiymәtlәndirilәr
marketinq kommunikasiyası strategiyalarının hazırlanması vә tәtbiqi proqramı kimi qiymәtlәndirirlәr

674 İnteqrasiya olunmuş marketinq kommunikasiyasısının rolu bu mәsәlәdә daha çox qiymәtlәndirilir
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•

şәxsi satış metodlarından istifadә edilmәsi
tәlәbin formalaşması vә satışın hәvәslәndirilmәsi
mәhsulun hәyat dövranının tәhlili
mәhsul çeşidinin planlaşdırılması
birbaşa marketinq metodlarının tәtbiqi

675 İnteqrasiya olunmuş marketinq kommunikasiyası bu mәsәlәni daha çox nәzәrdә tutur

•

elektron ticarәtinin hәyata keçirilmәsi
reklamın birbaşa televiziyada yerlәşdirilmәsindәn imtina edilmәsi
birbaşa satış metodlarının geniş tәtbiqi
ictimaiyyәtlә әlaqәlәr üzrә tәdbirlәrin vaxtaşırı hәyata keçirilmәsi
kataloqla mәhsul satışının hәyata keçirilmәsi

676 İnteqrasiya olunmuş marketinq kommunikasiyasının üstünlükәrinә aid deyildir

•

qarşıya qoyulan mәsәlәlәri vahid blok halındahәll etmәyә imkan yaranır
satışın hәvәslәndirilmәsi üzrә tәdbirlәrin sәmәrәliyi yüksәlir
büdcәnin hesablanması sahәsindә yaranan mübahisәlәr vә çәtinliklәr aradan qaldırılır
kommunikasiyanın ayrıayrı istiqamәtlәri üzrә büdcә hesablanması aradan qaldırılır
mәhsul haqqında istehlakçılara müxtәlif, bәzәn isә yanlış mәlumatların ötürülmәsinin qarşısı alınır

677 İnteqrasiya olunmuş marketinq kommunikasiyası modelindә planlaşdırmanın fәrqlәndirici xüsusiyyәti
bundan ibarәtdir.

•

İlk növbәdә büdcә hesablanılır
İlk növbәdә kommunikasiyasının mәqsәdi müәyyәnlәşdirilir
İlk növbәdә icraçılar müәyyәnlәşdirilir
İlk növbәdә mәsәlәnin qoyuluşu müәyyәnlәşdirilir.
İlk növbәdә tәdbirlәr proqramı işlәnib hazırlanır

678 Bu inteqrasiya olunmuş marketinq kommunikasiyasına uyğundur

•

Satışın idarә edilmәsi diqqәt mәrkәzindә saxlanılır
Köhnә ilin kommunikasiya vә büdcә planlarından istifadә olunmur
Mәhsulun hәyat dövranının hansı mәrhәlәsindә olmasının müәyyәnlәşdirilmәsi.
Şәxsi satışı hәyata keçirәn ticarәt agentlәrinin öyrәdilmәsi
İctimaiyyәtlә әlaqәlәr üzrә tәdbirlәr ön plana çәkilir

679 Bu inteqrasiya olunmuş marketinq kommunikasiyası modelinә uyğundur:

•

İnteraktiv marketinqin tәtbiqi xüsusi әhәmiyyәt kәsb edir
Hәr il üzrә planlaşdırma yenidәn aparılır.
Satışın hәvәslәndirilmәsi üzrә xüsusi proqram hazırlanır
Reklam strategiyası hazırlanıb hәyata keçirilir
Reklam elanlarının yayılması üçün kütlәvi informasiya vasitәçilәrindәn istifadә olunur.

680 İnteqrasiya olunmuş marketinq kommunikasiyası proqramının әsasını tәşkil edәn mәsәlәlәrә aid
deyildir:

•

Müәssisәnin mәhsullarına tәlәbatın formalaşdırılması
Müәssisәnin mәhsul çeşidinin genişlәndirilmәsi
İstehlakçılarla qarşılıqlı әlaqәlәrin yaradılması
İstehlakçıların öyrәnilmәsi.
Mәqsәdli auditoriyaya müәssisә vә onun mәhsulu haqqında informasiyanın ötürülmәsi.

681 İnteqrasiya olunmuş marketinq kommunikasiyasının yaratdığı imkanlara aiddir:
Mәqsәdli auditoriyanı daha sәmәrәli müәyyәnlәşdirmәk

•
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•

Qarşıya qoyulan mәsәlәlәri vahid blok halında, kompleks şәkildә hәll etmәk
Satışın hәvәslәndirilmәsi tәdbirlәrindәn imtina etmәk
Reklam fәaliyyәtinin planlaşdırılmasının optimal variantını tәtbiq etmәk
Telemarketinqdәn istifadә etmәk

682 İnteqrasiya olunmuş marketinq kommunikasiyasının yaratdığı imkanlara aiddir:

•

Mәhsul çeşidini tәkmillәşdirmәk
Büdcәni birlәşdirmәk, onun optimal hәddini müәyyәnlәşdirmәk
Satışın hәvәslәndirilmәsinin mütәrәqqi metodlarını tәtbiq etmәk
Sәmәrәli reklam strategiyasını hazırlamaq
Marketinq strategiyalarından geniş istifadә etmәk

683 İnteqrasiya olunmuş marketinq kommunikasiyasının yaratdığı imkanlara aid deyildir.

•

Büdcәni birlәşdirmәyә, onun optimal hәddini müәyyәnlәşdirmәyә imkan verir
Az saylı tәrәfmüqabillәrlә әmәkdaşlıq etmәyә imkan verir
Reklam tәdbirlәrinin sәmәrәliliyini yüksәltmәyә imkan verir
Böyük nәticәlәr әldә etmәyә imkan verir
Qarşıya qoyulan mәsәlәlәri vahid blok halında, kompleks şәkildә hәll etmәyә imkan verir

684 İnteqrasiya olunmuş marketinq kommunikasiyasının üstünlüklәrinә aid deyildir:

•

Әnәnәvi metodlara nisbәtәn daha ucuz başa gәlir
İctimaiyyәtlә әlaqәlәr üzrә tәdbirlәri daha az xәrclә hәyata keçirmәyә imkan verir.
Kommunikasiya tәdbirlәrinin hәyata keçirilmәsi üzrә vahid idarәetmә mәrkәzi yaratmağa imkan verir
Vahid maliyyәlәşmә üsülü kimi tәtbiq edilir
Kommunikasiya tәdbirlәri üzrә kompaniyanın hәyata keçirilmәsindә vahid planlaşdırmanı nәzәrdә tutur.

685 İnteqrasiya olunmuş marketinq kommunikasiyası әnәnәvi metodlara nisbәtәn:

•

İnternetdәn istifadәni nәzәrdә tutur
Ucuz başa gәlir
Baha başa gәlir
Mürәkkәb xarakterә malikdir
Planlaşmanı nәzәrdә tutmur

686 İnteqrasiya olunmuş marketinq kommunikasiyası bunu nәzәrdә tutur:

•

Kataloqla mәhsul satışını
Vahid planlaşdırmanı
Satışın hәvәslәndirilmәsinin mütәrәqqi metodlarının tәtbiqini
İnteraktiv qaydada müqavilә bağlanmasını
Tәbliğata üstünlük verilmәsini

687 İnteqrasiya olunmuş marketinq kommunikasiyası bunu nәzәrdә tutur:

•

Mәhsulların differensiallaşdırılmasını
Kommunikasiya tәdbirlәrinin hәyata keçirilmәsi üzrә vahid idarәetmә mәrkәzinin yaradılmasını
Birbaşa poçt göndәrişlәrinin tәtbiqini
İnternet reklamdan istifadә edilmәsini
Sәmәrәli bölgü kanallarının yaradılmasını

688 İnteqrasiya olunmuş marketinq kommunikasiyası bunu nәzәrdә tutur:

•

Kommunikasiyanın elementlәri üzrә ayrıca büdcә hesablanmasını
Vahid maliyyәlәşdirmәnin tәtbiqini
Satışın hәvәslәndirilmәsi tәdbirlәrinin fәrdi qaydada hәyata keçirilmәsini
Reklam tәdbirlәrinin geniş miqyasda hәyata keçirilmәsini
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Kommunikasiya elementlәri arasında birbaşa marketinqә daha çqx üstünlük verilmәsini

689 İnteqrasiya olunmuş marketinq kommunikasiyası:

•

Әmtәәnin irәlilәdilmәsinin müasir stimullaşdırma konsepsiyasıdır
Köhnә problemlәrә yeni baxış, yeni yanaşma konsepsiyasıdır
Әmtәәnin irәlilәdilmәsi kompleksinin fәrdi tәdbirlәr sistemidir
Marketinqin kommunikasiya sisteminin ayrıayrı elementlәrinin әlaqәlәndirilmәsini tәmin edәn sistemdәr
Reklam tәdbirlәrinin hәyata keçirilmәsinin yeni üsuludur

690 Firmalar tәrәfindәn marketinqin kommunikasiya sisteminin әnәnvi metodlarının tәtbiqi olduqca baha
başa gәlir vә lazımı sәmәrә vermir. Bunun isә bir sәra sәbәblәri vardır. Hәmin sәbәblәrә aid deyildir:

•

Әnәnәvi kommunikasiya sisteminin çox xәrc tutumlu olması
İnteraktiv marketinqin daha sürәtlә inkişaf etmәsi
Әnәnәvi kommunikasiya metodları yeni informasiya kanallarını nәzәrә almır
Televiziya reklamının dәyәrinin yüksәk olması
Televiziya reklamının effektliyinin azalmağa doğru meyl etmәsi

691 Firmalar tәrәfindәn marketinqin kommunikasiya sisteminin әnәnәvi metodlarının tәtbiqi olduqca baha
başa gәlir vә lazımı sәmәrә vermir.Bunun isә bir sıra sәbәblәri vardır.Hәmin sәbәblәrә aid deyildir:

•

Әnәnәvi kommunikasiya metodları istehlakın baş verәn fәrdilәşmәsinә uyğun gәlmir.
İnformasiya texnologiyalarının surәtli inkişafı.
Firmaların reklamlarının teztez tәkrar olunması vә sayının hәddindәn çox olması reklamın qavranılma dәrәcәsini
xeyli azaldır.
Kommunikasiya tәdbirlәrindә eyni metodların tәtbiqi istehlakçıları yorur, onlarda informasiya axınına qarşı
marağı azaldır
İstehlakçı psixologiyasının dәyişmәsi

692 Bu marketinqin kommunikasiya sistemi üzrә mütәxәssislәri düşündürmür.

•

Son nәticәdә satışın sәmәrәli tәşkilinә kim mәsuliyyәt daşımalıdır
Mәhsulun maya dәyәrini necә aşağı salmaq olar
Әmtәәnin irәlilәdilmәsi zamanı marketinqin kommunikasiya sisteminin hansı elementinә daha çox üstünlük
vermәk lazımdır.
Әmtәәnin daha sәmәrәli necә irәlilәtmәk olar
Hansı tәdbirlәr kompleksinә daha çox üstünlük vermәk lazımdır

693 Bu marketinqin kommunikasiya sistemi üzrә mütәxәssislәri düşündürür:

•

Birbaşa marketinqin tәtbiqi üsullarından hansı daha sәmәrәlidir
Hansı tәdbirlәr kompleksinә daha çox maliyyә vәsaiti ayırmaq vacibdir
Mәhsul çeşidini necә genişlәndirmәk olar
Mәhsul satışını necә artırmaq olar
Reklamın yayım vasitәlәrinin hansına üstünlük vermәk lazımdır

694 Bu marketinqin kommunikasiya sistemi üzrә mütәxәssislәri düşündürür:

•

Reklamın yayım vasitәlәrinin hansına üstünlük vermәk lazımdır
Әmtәәnin irılilәdilmәsi zamanı marketinqin, reklamın vә yaxud ictimaiyyәtlә әlaqәnin hansına daha çox üstünlük
vermәk lazımdır
Satışın hәvәslәndirilmәsinin hansı metodlarından istifadә etmәk daha sәrfәlidir
Tәbliğatı hansı qaydada hәyata keçirmәk lazımdır
İstehlakçıların sayını necә artırmaq olar

695 Bu marketinqin kommunikasiya sistemi üzrә mütәxәssislәri düşündürür:
Ticarәt heyәtini necә formalaşdırmaq olar
Mәhsul çeşidini necә genişlәndirmәk olar
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•

Mәhsul satışını necә artırmaq olar
İstehlakçıların sayını necә artırmaq olar
Әmtәәni daha sәmәrәli necә irәlilәtmәk olar
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