3713y_Az_Q2017_Yekun imtahan testinin sualları
Fәnn : 3713Y Reklam
1 Tәlәbin müәyyәn edilmәsi ?

•

İstehsalçı qazancı,
Apelyasiya müdaxilәsi,
İstensalçıların ödәmәlәri,
Istehlakçı gәlirindәn ödәmә,
Mәhkәmә müdaxilәsi,

2 Reklam vasitәsilә istehsalin artirilmasina cәhd ?

•

1880
1915
1650
1840
1920

3 Mallarin keyfiyyәt vә dәyәri haqqinda mәlumat verilmәsindә reklamin tәlәbi ?

•

Etibarlılıq
Xeyirxahlıq
Mәqsәdyönlülük
düzgünlük
Hümanistlik

4 Alici tәlәbinin formalaşmasinda reklamin rolu ?

•

qeyri ciddidir,
tutarlıdır.
pisdir,
yoxdur,
әsasdır,

5 Reklam xәrcinin malin qiymәtinә tәsiri ?

•

dәqiq deyil.
aidiyyatı yoxdur,
fәrqi yoxdur,
olmamalıdır,
olmalıdır,

6 Reklam vasitәsilә alicilara verilәn mәlumatlar ?

•

yanlış,
konkret,
Uzun
geniş,
mücәrrәd.

7 Reklamin tәtbiq edilmәsinә çәkilәn xәrclәr ?
әla,
çox
az
qeyri müәyyәn.

•

•

yüksәk

8 İnsanlarda tәlәbin formalaşmasına göstәrilәn tәsir ?

•

pis tәsir göstәrmir,
müsbәt
bilmirәm,
diqqәt çәkir.
mәnfi,

9 Reklam dәqiqlәşdirilmiş maliyyә mәnbәyi göstәrilmәklә lazımı kommunikasiya vasitәsilә pullu
xidmәtlәrin vә mәlumatların yayılmasını özündә әks etdirilir bu tәrif hansı alimә aiddir ?

•

Maslou A.X.
Kotler F.
Berezin I.I.,
Axundov Ş.Ә.
Devis D.

10 Ilk çap reklamı:

•

1720 ci ildә
1492ci ildә
1490ci ildә
1472cü ildә
1618ci ildә

11 Ilk reklam elanları:

•

1740ci ildә
1735ci ildә
1733 cü ildә
1729cu ildә
1750ci ildә

12 Reklam nәdir?

•

Müxtәlif xidmәt növlәri yaratmaq
Mal satmaq, istehsalçıya çatdırmaq
Malın istehlak xüsusiyyәtlәri
Qışqırmaq, çağırmaq
Mal satmaq, istehlakçıya çatdırmaq

13 Reklamin ilk siçrayişli inkişafi ?

•

1920
1840
1650
1838
1915

14 Reklamin tәkamül dövrü ?

•

14401650,
19381940
19151938,
16501840,
18401915,

15 Müasir reklamin ilk mәrkәzi ?

•

Fransa
İtaliya,
Yunanistan,
amerika,
İngiltәrә,

16 İlk qәzet reklami ?

•

1845
1650
1440
1472
1840

17 İlk dәfә yiğma şrifti ilә çap edilәn reklam tarixi?

•

1845
1650
1440
1472
1840

18 Psixologi tәsir reklamlarinin verilmәsindә tәlәb olunan mütәxәssis ?

•

Әdib
Mühәndis
Rejissor
psixoloq
Jurnalist

19 İnsanlarin psixologiyasina reklamin tәsirini müәyyәn edәn reklamşünas mütәxәssis ?

•

Rәssam
Iqtisadçı
Rejissor
psixoloq
Әdib

20 İnsanlarin harmonik inkişafi üçün reklam qarşisinda qoyulan tәlәblәr ?

•

Diqqәtlilik.
Mәqsәdyönlülük
Etibarlılıq
hümanistlik
Konkretlilik

21 Reklam mәlumatlarinda rәqәmlәrin hәqiqәtә uyğunluğu barәdә tәlәblәr ?

•

Uyğun olmamaq
Hümanistlik
Mәqsәdyönlülük
Konkretlilik
Etibarlılıq

22 Reklamin verdiyi mәlumatlar ?
riya.

•

sәrt,
yalan,
doğru,
qeyri sәmimi,

23 Reklamin obyekti ?

•

xidmәtlәr.
insanlar,
mallar,
tәsәrrüfatlar,
nazirliklәr,

24 Reklamin mahiyyәti nәdir ?

•

görmәk.
pislәmәk,
oxşatmaq,
tanıtmaq,
lәğv etmәk,

25 Reklam sözünün mәnasi nәdir ?

•

danışmaq
Xәbәrdarlıq,
Elan etmәk,
qışqırmaq,
Hәyәcanlandırmaq,

26 Reklam sözü hansi ölkә dilindәdir ?

•

66
әrәb
İtalyan
fransız,
latın,
ingilis

27 Reklam agentliyinin funksiyasi ?

•

Reklamın yaradılması
Bazarların öyrәnilmәsi
İstenlakçıların tәdqiqi
İstehlakçı ilә istehsalçı arasında әlaqә
Reklamın verilmәsi

28 Bilbordlarda istifadә olunan plakatlar ?

•

Elan yeridir
İstehsal reklamıdır
Maşınlara vurulan reklamlardır
Hissәhissә hazırlanaraq küçәlәrdә quraşdırılan reklamdır
Vitrin reklamıdır

29 Küçә reklamlarinin mәnfi xüsusiyyәtlәri ?
Әhatә dairәsinә görә
Tezliyinә görә
Tәsir gücünә görә

•

Sәrf olunan xәrclәrin sәviyyәsinә görә
Әtraf mühitin çirklәndirici tәsirinә görә

30 Küçә reklamlarina olan tәlәb ?

•

Jurnal reklamına uyğundur
Bunlardan xeyli fәrqlidir
Radio reklamı ilә eynidir
Televiziya reklamı ilә eynidir
Qәzet reklamı ilә oxşardır

31 Küçә reklamlarinin tәsir göstәrmә yeri ?

•

İstirahәt zonalarında,
Kurortlarda,
İşdә,
Evdә,
Küçәdә

32 Әn geniş yayilmiş küçә reklamlari ?

•

Plakatlar
Ad sılqanları
Qalxanvari reklam qurğuları
İşıqlı qurğular
Lövhәlәr

33 Televiziya reklaminda çatişmayan cәhәtlәr ?

•

Sәs
Az ömürlü olması
Cizgi
Rәng
Hәrәkәt

34 Jurnal reklamlarinin bәzi çatişmamazliği ?

•

Reproduksiyaların keyfiyyәti yüksәk deyil
Uzun hazırlıq dövrü tәlәb edir
Dizayn çevikliyi yoxdur
Prestij vә auditoriyanın seçimi düzgün deyil
Rәngdәn istifadә imkanları azdır

35 Jurnal reklamlarinin üstünlüyü.

•

Xeyli әvvәldәn hazırlanır
Jurnal reklamına daha çox inam var
Uzun hazırlıq dövrü tәlәb edir
Qiymәti çox da baha deyil
Әhatә dairәsinә görә effeklidir

36 ABŞda qәzet reklamina etibarliliq faizi ?

•

50
40
32
42
45

37 Qәzetlәrin bәzi çatişmayan cәhәtlәri ?

•

Operativ xәbәrlәri yaymır
Seçim prinsipi ilә oxunur
İnsan fәaliyyәtinin bütün fәaliyyәtini әhatә etmir
Qısa ömürlüdür
Qәzet reklamı itmir

38 Qәzet reklaminin üstünlüklәri ?

•

Qeyri aktualdır
Konkret bazarı yoxdur
Әhalinin xüsusi tәbәqәlәrinә verilir
Cәmiyyәtin bütün dairәlәrinә nüfuz edir
Cәmiyyәtin passiv informasiya daşıyıcısıdır

39 Müasir şәraitdә reklamin imici ?

•

Onun dayanıqlığını göstәrir
Onun sayını әks etdirir,
Onun davmlılığını әks etdirir,
Onun mahiyyәtini әks etdirәn vasitәdir,
Onun istiqamәtini göstәrir

40 Reklamin fәrqlәndirici cәhәti ?

•

Tәlәbin toplanılması.
Tәlәbin formalaşdırılması,
Tәklifin dinlәnilmәsi,
Malın fәrqlәndirilmәsi,
Tәklifin alınması,

41 Direkt marketinq nәdir ?

•

Birbaşa marketinq,
Şәbәkә marketinq,
Natamam marketinq,
Dolayısı yolla marketinq,
Yoxlayıcı marketinq

42 İstehsal marketinqinin mәqsәdi?

•

Malın çeşidlәnmәsi
Çәkilәn xәrclәrin azaldılması,
Malın qiymәtlәndirilmәsi,
Malın satılması,
Rәqibin öyrәnilmәsi,

43 Reklam iqtisadiyyatin hansi sahәsini әhatә edir ?

•

Tәminat,
Satış,
İstehsal,
Bütün sahәsini.
Tәdarük,

44 Reklam marketin nәyidir ?
Әsas vәzifәsi.

•

Әsas istiqamәtidir
Әsas sәbәbi,
Әsas amili,
Әsas qaydası,

45 Müasir dövürdә әn çox reklam veriçi ölkә ?

•

Rusiya
Fransa,
İngiltәrә,
ABŞ,
Yaponiya,

46 Reklamin siyasi hәyata tәsiri ?

•

Xeyir.
Mәlum deyil,
Yoxdur,
vardır,
Aid deyil,

47 Reklamın istiqamәti

•

Bazar münasibәtlәrinin tәnzimlәnmәsi vә tәkmillәşdirilmәsi
İstehsal bazarında әmtәә mübadilәsi
Bazarda әmtәәnin realizәsi
İstehsalçılarla istehlakçılar arasında qarşılıqlı әlaqә yaratmaqla bazara istiqamәlәndirmә
İstehlakçılarla istehsalçılar arasında qarşılıqlı әlaqә

48 Reklamin istehlakçinin qәrarina tәsiri

•

sәrt.
tam,
pis,
yaxşı,
natamam,

49 Malin nüfuz markasi ?

•

Böyük ideyalar
Mövqein müәyyәn edilmәsi
Böyük ümidlәr
Mal nişanlarının yarışı
Sәmimilik

50 Alicilara әmtәәlәrin satişi reklami ?

•

İstehlak reklamı
Xidmәt reklamı
Topdansatış ticarәt reklamı
Pәrakәndә ticarәt reklamı
İstehsal reklamı

51 Topdansatiş ticarәt reklami ?

•

Pәrakәndә satışın tәşkili
İstehlakçılar haqqında mәlumat
Istehsal müәssisәlәri haqqında mәlumat
Malın topdan satışının tәşkili

Xidmәtin tәşkil edilmәsi

52 Hesablaşma formasina görә reklamlar ?

•

Dövlәt tәrәfindәn ödәmә
Hәvәslәndirmә metodu ilә
Reklam şirkәtlәrinin mükafatı hesabına
Şәxsi vә şәrikli formada
Әvәzetmә forması ilә

53 İstehsalçi reklamlari ?

•

Firmalara yönәldiyinә görә
Mәqsәdli bazara yönәldiyinә görә
İstelakçılara yönәldiyinә görә
İstehsalçilara yönәldiyinә görә
Tәşkilatlara yönәldiyinә görә

54 Qytenberq dioqanalı haradan keçir?

•

trapesiyanın tam orta xәttindәn
düzbucağın hipetenuzuna perpendikulyar olaraq
sağ aşağı küncdәn, sol yuxarı küncә
sol yuxarı küncdәn, sağ aşağı küncә
trapesiyanın orta xәttindәn

55 Reklam praktikasında vampirobraz ilә ölçmәk işarәlәri

•

komedik sәhnәlәrin istifadәsini
erotik sәhnәlәrin istifadәsini
qorxulu sahәlәrdәn istifadәsini
mәhşur adamların reklamda göstәrilmәsini
gәlәcәk haqqında abstrak fixirlәri.

56 Kopyüterlәşdirilmiş reklam

•

KİVilә nәşr olunan elanlar
Radioelanlarla mәtnin oxunması
Telediyircәklәk
Kompyuterlәşdirilmişmәlutmatların verilmәsi
Alqısatqı ilә әlaqәdәr elanlar

57 Adavari vitrinlәrin şüşәlәnmәsi

•

Üst hissәsi
İçәri polkaları
Yalnız bir tәrәfdәn
Hәr dörd tәrәfdәn
Qabağı

58 Slaydreklam vasitәsi –

•

bir vә bir neçә ekranda proeksiyaların rәnqli diapazonların avtomatik olaraq әvәz olunması
bayramqabağı tәbrikedici kartoçkalar ,asıqcalar
Kinokeatrda filmlәrin nümayişindәn qabaq tәqdim olynan jurnal
kütlәviinformasiya vasitәlәrindәn reklamlar
radioda oxunan reklam –elanlar

59 Reklam elanlar

•

Bazarlardakı carçıların xәbәrlәri
Kinoteatr afişlәri
Dirәklәrә vurulan elanlar
Dövri mәtbuat vasitәsilә pullu verilәn reklam
İncәsәnәt yeniliklәri xәbәrlәri

60 Vitrina әyani vә inandırıcı olmaqla malı necә göstәrir?

•

Reklam diyircәklәrilә
Elanlarla
Videokasetlә
Natural formada
Çap vәrәqәsilә

61 Ticarәt vitrinasının yerlәşdirilmәsi

•

Mәdәniyyәt mәrkәzlәrindә
Qәsәbә kәnd mağazalarında
Ticarәt vitrinasının yerlәşdirilmәsi
İxtisaslaşdırılmış vә universal supermarketlәrdә, ramstorlarda, univermaqlarda
Tibb ocaqlarında

62 Proktat çap nәşri

•

Divarlara vurulmuş reklamlar
Radio vә televiziyada verilәn reklamlar
Reklam xarakterli bәzәkli mәqalәlәr
Mal vә xidmәtin xüsusiyyәtini başlıqlarla, fotoşәkillәrdә әks olunan syujetlәr
Bayram qabağı endirilmә әlaqәdәr endirilmә

63 Mağaza vitrinasının rolu

•

Satıçıların qabiliyyәti
İşıqlandırılması
Mağazanın genişliyi
Hәm mal reklamı, hәm dә ticarәt alqı satqısı
Mal çeşidi sayı

64 Video ekspress informasiya reklamı

•

Kino teatrda gedәn jurnal süjetlәr
Bayram qabağı tәbrik edici görüş kartoçkaları
Radioda oxunan reklam elanlar
Kütlәvi informasiya vasitәlәrindәki elanlar
Lazım olan mәlumatları videosüjetlәrә köçürüb operativ şәkildә göstәrmәk

65 Ölkәnin bir bölgәsindә nәzәrdә tutulan reklamlar ?

•

Müәssisәlәrarası reklam
Rayonlararası reklam
Әrazi reklamı
Regional reklam
Ölkә reklamı

66 Ümummilli reklamvericilәr ?
Milli qәzetlәr
Auditoriya
Milli reklam hazırlayıcıları

•

•

Ümummilli reklami maliyyәlәşdirәnlәr
Milli televiziya

67 Azәrbaycanda müasir reklamin ilk yayim vasitәsinin adi ?

•

“tәrәqqi”
“tәrcüman”,
“ziya”,
“әkinçi”,
“hәyat”,

68 Müasir reklamin azәrbaycanda ilk yayimi ?

•

1881
1855
1837
1875
1887

69 Azәrbaycanda ilk reklamin formasi?

•

“dastanlar”.
qayaüstü rәsmlәr
Totemlәr
Daş kitabәlәri
“şәbehlәr”,

70 Ölkәmizdә ilk reklam tarixi ?

•

e.ә. I minilliyindә
e. ә. XIII X minillikdә,
V әsrdә
XV әsirdә
X әsrdә

71 Rәngli televiziyanin yaranmasi ilә televiziya reklaminin dünyada ikinci sәviyyәyә yüksәlmәsi ?

•

Reklam xәrclәrinin ödәnilmәsi
1947
Reklamverәnlәrin әsas vәzifәsi ?
Reklam edilәn mәhsula aid mәtinlәrinin tәstiq edilmәsi
Reklam materiallarının işlәnib hazlrlanmasında kömәklik göstәrmәk

72 Reklamda yalan vә şişirdilmiş mәlumatlara qarşi sәlib yürüşü ?

•

Büdcә vә marketinq strategiyası
1650
1911
1920
Reklam agentliyinin әsas vәzifәsi

73 Bazarın konyunkturası:

•

qiymәtin müasir sәviyyәsindә tәlәbatın hәcminin tәklifin hәcmindәn artıq olduğu haldır
qiymәtlәrin müasir sәviyyәsindә tәlәbatın hәcmi ilә tәklifin hәcmi arasındakı nisbәtdir
qiymәtin müasir sәviyyәsindә tәlabatın hәcmi ilә tәklifin hәcminin tarazlıq vәziyyәtidir
qiymәtin müasir sәviyyәsindә tәklifin hәcminin tәlәbatın hәcmindәn artıq olduğu haldır
qiymәtlәrin müasir sәviyyәsindә ehtiyaclarla tәlәbatın hәcmi arasındakı nisbәtdir

74 Bazarın potensial tutumu

•

414
istehsal edilәn mәhsulun maksimum miqdarıdır (dәyәridir)
417
416
415

75 Bazarın seqmentlәşdirilmәsi

•

408
mәhsulların mövqelәşdirilmәsidir
411
410
409

76 Yaradicliq konsepsiyasi пәyә malik olmalidir?

•

Aktuallıq, orijinal tasir mexanizmi
Yumor mәhsula aid olmalidir
Hissbra emosional baglanma
Müraciәtin yeni formasi
ideyanın icrasi, yaradici yanasma

77 Qәzet sahifasinin yuxarısinda yerlәşdirilәn reklam lenti песэ adlanır?

•

Bilbord
Boks
Kauk
Docer
Bullmark

78 Reklam tәdqiqatlarında bütövlükdә әhalini tamsil edәn seqmentlәri песә adlanirlar?

•

Secilmis qruplar
Tutum
Unvanli kataloq
Yayim modeli
Faydasiz auditoriya

79 Reklam müraciәtinin ideyasının formalasmasinin әsasında nә durur?

•

Maqsadlar
Galirlar
Seqmentlasdirma
Motiv
Da v ranis

80 Reklam prospektinin növü necә adlanır?

•

Çıxarış
Docer
Qlossari
Buklet
Binqokart

81 Reklamın mәqsәdli auditoriya üzrә tәsnifati:
küca reklamları. radioteleviziya, cap reklamı

•

mal reklamları, qeyrimal reklamları. bitgi mәnşәli va s.
satıcı reklamı, marker reklamı, bazar reklamı
alıcı reklamı, istehlakci reklamı
xarici. regional, yerli reklamlar

82 Bazar iqtisadiyyatı şәraitindә reklamın mәqsәdi

•

Bazar subyektlәrinә geniş yer vermәk
Yeni vә rәqabәtә görә bilәcәk mallar istehsal etmәkdir
İstehsalın sәmәrәliyinin tәşkili
Kiçik hәçmli informasiyaların yayınmasının tәşkili
Keyfiyyәtsiz mal istehsal edәn istehsalçıları oradan qaldırmaq

83 Reklam konkretliliyi nәdir?

•

İstehsal proqramına tәsiri
Sadә ,aydın,inandırıcı olması
Malın geniş tәdbiği
İstehsal xidmәtlәrini n fәaliyyәti
Bazar fәaliyyәtinә nәzarәt

84 Amerika Marketinq Assosiyasiyasının fikrincә

•

Standartlaşmaya xüsusi yer verilmәlidir
Mәhsulun keyfiyyәtini artırmalı
Obyektә daha çox istehlakcılar toplanmasına xidmәt etmәlidir
Bazarın inkişaf mәrhәlәlәrini özündә әks etdirmәlidir
Bazarın inkişaf mәrhәlәlәrini özündә әks etdirmәlidir

85 Reklamın istehsalçılarla istehlakçılar arasındakı rolu

•

Müqavilәlәrin bağlanması
Tanışlığın yaranması
Ünsiyyәtin yaranması
Danışıqların tәşqiledicisi
Münasibәtlәrin möhkәmlәnmәsi

86 Reklamın istehlakçılara mәlumatı

•

Malların yaranması haqqında mәlumat
Malları satmaq vә tәlәb yaratmaq
İstehsal xüsusiyyәtlәrinin mәlumatı
Әmtәә istehsalına sәrf olunan vәsait
İstehsala sәrf olunan xidmәt növlәri

87 Reklamverәnlәrin әsas vәzifәsi ?

•

Radio vә televiziyailә müqavilәlәrin bağlanılması
Kütlәvi informasiya
Reklam xәrclәrinin ödәnilmәsi
Reklam sifarişlәrinin formalaşdırılması
Reklam sifarişlәrinin verilmәsi

88 Reklam agentliyinin әsas vәzifәsi

•

Reklam materiallarının işlәnib hazlrlanmasında kömәklik göstәrmәk
Reklam mәhsulunun işlәnib hazırlanmasında
Reklam obyektinin müәyyәnlәşdirilmәsi
Reklam xәrclәrinin ödәnilmәsi

Reklam edilәn mәhsula aid mәtinlәrinin tәstiq edilmәsi

89 Reklam elaninin hazirlanmasi ?

•

Bazarın tәdqiq edilmәsi
Agentliyin mövcudluğunun başlıca şәrti olan son mәrhәlәsi
Әmtәә vә bazarın öyrәnilmәsi
Әmtәәnin zәif vә güclü tәrәfinin müәyyәnlәşdirilmәsi
Büdcә vә marketinq strategiyası

90 Birbaşa poçt reklamı vasitәsi

•

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

91 Adavari vitrinlәrә hası aiddir?

•

Gәzdirilәn arabaçıqlar
Mağazanın şüşәarxası vitrinlәri
Kücәlәrdә qoyulmuş stollar
Ticarәt zalının bir hissәsindә yerlәşir
Mağazada qoyulmuş rәflәr

92 Kopyüterlәşdirilmiş reklam vasitәsi

•

KİVilә nәşr olunan elanlar
Radio elanlarda mәtnin oxunması
Telediyircәklәr
Komyüterlәşş mәlumatların verilmәsi
Alqısatqı ilә әlaqәdar elanlar

93 Hansı filmlәr rekram diyircәklәrinә aiddir?

•

Uşaqlar ücün verilәn cizgi filmlәri
Elmipublisist gurnallar
Televiziyada nümayiş etdirilәn filmlәr
Müddәti15sandәn bir necç dәqdәk olan filmlәr
Tәbiәtlә әlaqәlәr qısametrajlı filmlәr

94 Texniki vә nüfüz reklam fimlәrinin istifadәsindә –

•

Televiziyada hәr hansı bir sәnәdli püblisisit verilişin verilmәsi
Yarmarka vә sәrqilәrdә,mәtbuat konfraslarında,işquzar ğörüşlәrdә,tәqdimetmә mәrasimlәrindә verilir
Radiosyujetlәrin musiqi ilә myşayәt edilmәsi ilә oxunması
Kinoteatrlarda nümayiş etdirilir
Hәr hansı bir mәlumat radio vasitәsilә oxunması

95 Çap reklamının istifadә olunduğu yer –

•

Ziyafәt mәrasimlәrindә
Mәdәniyyәt mәrkәzlәrindә
Super marketlәrdә
Kommersiya danışıqlarında ,işgüzar görüşlәrdә
İdman yarışlarda

96 Texnikireklam filmlәrinin mәqsәdi

•

Elmitexniki yeniliklәrin tәbligi vә nümayiş etdirilmәsi
Malın istehsal xüsüsiyyәtlәrini
İstehlak mallarının xüsüsiyyәtlәrini vә xarakteri
Sәnaye tәyinatlı malların ,xammal vә avadanlıqların tәbliği
Mәdәni maarifsiliyinin tәbliği

97 Cibcәdvәl tәqvim çap reklamı –

•

Bәzi syujetlәr әks olunan kartlar
Malın keyfiyyәt nişanları
Xüsusi fotoşәkillәr
Tәqvimlә yanaşı sifarişçinin simvolik cәhәtlәri
Mal qrupu vә ya xidmәtin reklamı

98 Reklam vasitәlәrinin tәsnifatına nә daxildir?

•

kәmiyyәt
Keyfiyyәt
Xüsusiyyәt
Tәtbiq olunma yeri
Xarakter

99 Vitrinanın hansı olçülәri götürülür?

•

Rahatlıgı
Sәliqәsәhmanı
İşıqlılıq dәrәcәsi
Hündürlüyü,eni vә dәrinliyi
Bәrbәzәyi

100 Reklam vasitәlәrinin tәsnifatı

•

Kәmiyyәtinә görә
Tәtbiq olunma xarakterinә görә
Xasiyyәtinә görә
Tәtbiq olunma yerinә görә
Keyfiyyәtinә görә

101 Çap reklamı hansı sahәdә istifadә edilir?

•

Ziyafәt mәrasimlәrindә
Mәdәniyyәt mәrkәzlәrindә
Supermarketlәrdә
Kommersiya danışlarında ,işguzar görüşlәrdә
İdman yarışlarında

102 Radio reklam elanını necә başa düşmәk oldar?

•

Divarlara vurulan elanlar
Kinoteatrlarda gedәn jurnallar
Hәr hansı bir mәlumatın diktor vasitәsilә oxunması
Televiziya vasitәsilә nümaiş olunan reklam –diyircәklәr
Kütlәvi informasiya vasitәlәrindә nәşr olunan reklamlar

103 Audiovizual reklama
Tәbrikedici açıqçalar
Gündәlik mәtbuat reklamı
Televiziya reklamları

•

•

Kinofilmlәr, videofilmlәr vә slaydfilmlәr
Alqı satqı reklamları

104 Çap reklamı materialları qrupu

•

İnformasiya vasitәlәri
Dirәklәrә vurulan elanlar
Radio televiziya elanları
Yeni il reklam hәdiyyә nәşri
Bazarlarda hayküyçü carçılar

105 Slayd reklam vasitәsi

•

Bayramqabağı tәbrikedici kartoçkalar, açıqçalar
Kütlәvi informasiya vasitәlәrindә gedәn reklamlar Radioda oxunan reklam elanlar
Kinoteatrlarda filmlәrin nümayişindәn qabaq tәqdim olunan jurnal
Bir vә bir neçә ekranda proyeksiyaların rәngli diapazonların avtomatik olaraq әvәz olunması
Radioda oxunan reklam elanlar

106 Reklam hәdiyyә nәşri

•

Dirәklәrә vurulan mәlumatlar
Televiziyada verilәn elanlar
Hәftәlik informasiya buraxılışı
Bayramqabağı tәbrikedici acıqçalar
Radio reklamları

107 Cib cәdvәl tәqvim çap reklamı

•

Xüsusi fotoşәkillәr
Bәzi süjetlәr әks olunur
Mal qrupu vә ya xidmәtin reklamı
Malın keyfiyyәt nişanları
Tәqvimlә yanaşı sifarişçinin simvolik cәhәtlәri

108 Reklam nüfüz filmlәri

•

Bayramqabağı tәbrik açıqçaları
Mәdәn maarifçiliyin tәbliği
Elmi texniki yeniliklәrin tәbliği
Mal haqqında mәlumat verir vә eyni zamanda istehsalçının nüfuzunun artırmağa imkan verir
Hәr hansı bir mәlumatın radio diktorunun vasitәsilә oxunması

109 Stolüstü vә divar tәqvimlәri

•

Realizә olunan yerin xüsusiyyәtlәri
Malın keyfiyyәti
Malın istehsal xüsusiyyәtlәri
Üzlüyündә sifarişçinin simvolik әlamәtlәri olunur
Satılan malın miqdarı

110 Telebәzәk vә ya telenaxış reklam vasitәsi

•

Radio diktor tәrәfindәn elanın yayımlanması
Dirәklәrә vurulan elanlar vә anonslar
Bayramqabağı radio verilişlәrindә oxunan tәbriklәr
Müxtәlif televerilişlәrin arasında diktor vasitәsilә oxunan mәtnlәr
Musiqi ilә müşayәt olunan süjetlәr

111 Reklamın әn sәmәrәli vasitәsi

•

Sabit qiymәtlәr
Malın keyfiyyәti
Bazar carçıları
Doğru mәlumat
İstehsal xüsusiyyәtlәri

112 Prospekt çap reklamı

•

İdman vә sağlamlıq haqda külliyyat
İstehsalın sәmәrәliliyi göstәricisi
İdman vә sağlamlıq haqda külliyyat
Dәqiq vә mal qrupu haqda mәlumat verәn nәşr
Mәdәniyyәt yeniliklәri nәşri

113 Çap reklamının nәşrinin novü

•

Kalendar bloknot nәşri
Qәzet nәşri
Dәrgi (jurnal) nәşri
Reklam kataloq nәşri
Kitabça nәşri

114 Reklam vaxtinin seçilmәsi ?

•

Radio vә televiziya şirkәt rәhbәrliyi ilә razılaşdırmaq
Reklam elanlarını hazırlamaq
Büdcәni formalaşdırmaq
Mәtbuat
Mәsuliyyәti aydınlaşdırmaq

115 Reklam büdcәsinin müәyyәn edilmәsi ?

•

Mәsuliyyәtin müәyyәn edilmәsi
Reklam elanlarının yaradılması
Reklam vasitәsinin seçilmәsi
Maliyyәpul sәnәdlәrinin hazırlanması
Reklam vaxtının seçilmәsi

116 Reklamda әyanilik ?

•

Yaxşı ideya olmalıdır
Sәmimiliyi tәmin etmәk
Mövqeyi müәyyәn etmәk
Malın görünüşü olmalı
Böyük ümidlәr aşılamalı

117 Reklamda keyfiyyәt ?

•

Sәmimilik olmalıdır
Böyük ümidlәr aşılamalı
Mövqei müәyyәn edilmәlidir
Mal haqqında reklam diqqәtә layiq olmalıdır
Yaxşı ideyalar verilmәli

118 Reklamda boyük ideya vermәk ?
Yenilikçilik

•

Malın nüfuz markasını qaldırmaq
Mövqeyi bildirmәk
İdeyanın uzun illәr aktuallığı
Sәmimilik

119 Reklamda mövqein muәyyәn edilmәsi ?

•

Sәmimiyyәt
Mal istifadiçilәrin rәyi
Mal nişanlarının yarışı
Mәhsulun istifadәsindә sizdәki müsbәt dәyişiklik
Malın nüfuzunun qorunması

120 Sәsә әsaslanan reklam vasitәlәri ?

•

radio vә televiziya reklamı
Qәzet reklamı
Bukletlәr,poçt reklamı
Jurnal reklamı
poçt reklamı

121 Fәrdi şәxslәr tәrәfindәn verilәn reklam ?

•

Küçә reklamı
Radio reklamı
Televiziya reklamı
Sәtr vә ya rubrikalı reklam
Vitrin reklamı

122 İxtisaslaşdirilmiş reklamlarin verilmәsindә istifadә edilәn әsas vasitәlәr ?

•

Televiziya
Qәzet
Radio
Poçt vә peşәkar cәmiyyәtlәrin nәşrlәri
Jurnal

123 Mütәxәssislәr üçün nәzәrdә tutulmuş reklam ?

•

Televiziya mütәxәssislәri üçün nәzәrdә tutulmuş reklamlar
İstehlakçılar üçün veril miş reklamlar
Dövlәt reklamı
İxtisaslaşdırılmış reklamlara
Hökumәt üçün verilmiş reklamlar

124 Reklamin stimullaşdirma kompleksinin tәrkib elementi ?

•

Hesablaşma formasının tәtbiqi
Mәqsәdli bazar
Reklamın hazırlama mәnbәyi
Mәlumat vermәk vә xatırlatmaq
Geniş tәlәb yaratmaq

125 Reklamin mәqsәdinin vә vәzifәlәrinin müәyyәnlәşdirilmәsi ?

•

İstehsalçı firmaların tapılmasında
Haqqının ödәnilmәsindә
Coğrafi prinsipi müәyyәnlәşdirildikdә
Fәaliyyәt proqramının işlәnib hazırlanmasında

Vәzifәlәrin müәyyәnlәşdirilmәsindә

126 Müraciәt formasina görә reklamlar ?

•

Geniş tәlәb yaratmaq mәqsәdi ilә
Hazırlanma mәnbәinә görә,
Xidmәt obyektinә görә,
Keyfiyyәt vә qiymәt göstәricisinә görә,
Coğrafi prinsiplәrinә görә,

127 Sinql özündә nәyi göstәrir

•

sәs tonunun dәyişilmәsi
reklam nәğmәsi
sәs şüarı
musiqili reklam müraciәti
radioreklamda sәs effekti naboru

128 Radio reklamın daha effektiv vaxtı

•

15dәn 10kimi
20dәn 21ә kimi
8dәn 9kimi
13dәn 15kimi
5dәn 10kimi

129 Radio reklam çatışmazlıqları.

•

alıcılara tәsir
cәlbedicilik
bahalıq.
tәsirin azalması
ucuzluq

130 Radioreklamın üstünlüklәri

•

düzgünlük
ürәkdәn söhbәt
alıcılara tәsir
ucuzluq
cәlbedicilik

131 Reklamın televiziya vasitәsilә verilmasinin üstünlüyü:

•

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

132 Reklam müraciәtini hazırlayan surәt necә adlanır?

•

informasiya mәnbәyi
Aktyor
Kommunikant
Kommunikator
Icraci

133 Televiziya proqramının aparıcısı necә adlanır?

•

Kontaktor
Operator
Aktyor
Moderator
Kopirayter

134 КİV in (kütlәvi informasiya vasitәlәri) asas funksiyaları:

•

elanın dәrc edilmәsi
tәdqiqat, satış
informasiya. proqnoz
planlaşdırma vә secim
mәtnlәrin tәrtibi

135 teleelan reklam vasitәlәri vә onun mahiyyәti

•

Musiqi ilә myşәyәt olunan syujetlәr
Diktor tәrәfindәn oxunmaqla mәlumatın yayılması
Dirәklәrә vurulan elanlar
Bayraqabağı oxunan tәbriklәr
Verilişin arasında qedәn reklamlar

136 Radiojurnal reklam vasitәsi

•

Televiziya vasitәsilә nümaiş olunan telediyircәklәr
Mәlumat reklam xarakterli radioverlişlәrin ötürülmәsi
Dirәklәrә vurulmuş elanlar
Musiqi ilә müşayәt olunan reklam mәlumatları
Kinoteatrlarda verilәn jurnallar

137 Tele elanlar reklam vasitәsi

•

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

138 Reklamın vasitәlәrindәn biri

•

Tәlabatın ödәnilmәsi
Mәlumatlandırmaq
Bazarın hazırlanması
Yeni malın yaranması
Malların satışının tәşkili

139 Vitrinanın guruluşu nәyi xatırladır ?

•

Torbanı
Qutunu
Dirәklәri
Redalı
Otağı

140 Cib cәdvәl tәqvim çap reklamı

•

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

Malın keyfiyyәt nişanları
bәzi syujetlәr әksolunan kartlar

141 Reklamın vasitәsi

•

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

142 Kompüterlәşdirilmiş reklam vasitәsilә mәlumatların verilmәsi

•

KİV dә nәşr olunan elanlar
Kompüterlәşdirilmiş mәlumatların verilmәsi
Telediyircәklәr
Radio jurnal
Alqısatqı ilә әlaqәdar elanlar

143 Video ekspress informasiya reklamı

•

Bayramqabağı tәbrikedici görüş kartoçkaları
Lazım olan mәlumatları videosüjestlәrә köçürüb operativ şәkildә göstәrmәk
Kinoteatrlarda gedәn jurnal süjetlәr
KİV dә verilәn reklamlar
Radioda oxunan reklam vә elanlar

144 Prokat reklam nәşri

•

Bayramqabağı endirim reklamları
Reklam olunan mәhsul haqda әtraflı mәlumat verilir
Divarlara vurulmuş reklam vә elanlar
Mağaza reklamları
Qәzetlәrdә reklam xarakteri mәqalәlәr

145 Mağaza vitrinlәrinin kömәyi

•

Malın çeşidinin sayı
Reklam olunan malın keyfiyyәti
Satışda olan mala qarşı münasibәt
İstehlakçıya bu vә ya digәr malın alınmasına
Malın istehsal olunma vaxtı

146 Mağaza vitrinasının mahiyyәti

•

İstehsal olunan malın tәbliğatı, yayımlanması
Geyim mәdәniyyәti vә mәişәt estetikasını tәdbiq etmәk
Malların keyfiyyәtinә olan münasibәt
İstehlakçıların tәlәbat, ehtiyaclarının marağı
Küçәdәn keçәn alıcıların münasibәti

147 pablikrileyşnz nәdir ?

•

Reklamın tәtbiqi
İstehsalçıların әlaqәsi
İstehlakçıların birliyi
Ictimaiyyәtlә әlaqә
Reklamın yayılması

148 seylz promouşn dedikdә nә nәzәrdә tutulur ?

•

Tәchizin tamamlanması
Satışın azaldılması
Satışın çoxaldılması
Satişdan asili olaraq tәchizin stimullaşdirilmasi
Qiymәt amili

149 Brendinq nәdir ?

•

Satışı stimullaşdırılması
Satışın artırılması
Istehsalın genişlәndirilmәsi
Istehsal,satış tәşkilatlarının vә reklam agentliklәrinin birgә işinin fәrqlәndirilmәsi.
Reklam agentliklәrini işini fәrqlәndirilmәsi

150 Görünәn sürәtin yaranmasina yönәlәn kreativ necә adlanır?

•

Emosimal faiz
Psixoloji
Tәsviri kreativ
Dizayner kreativi
Yaradici

151 Ticarat reklamina hansi islahatlar aid edilir

•

Mәqsadyönlülük
Düzgünlük
Hümanistlik va etibarliliq
Hamisi aid edilir
Konkretlilik

152 Reklam tasarrüfatında rentabelliyin müayyәnedicilәri

•

mәnfәәtin әlava mal dövriyyәsinә nisbәti
gәlirin işçilәrin sayına nisbәti
gәlirin mal dövriyyәsinә nisbәti
mәnfәәtin reklam mәsrәflәrinә nisbәti
mәnfәәtin mal dövriyyasina nisbәti

153 Reklam effektivliyinin hesablanmasmda istifada olunan gostaricilar

•

işçilәrin sayi. texnikanin miqdarı
kompaniyaların miqdarı
günlәrin sayi. aliciların sayi
günlәrin sayi, orta günlük dövriyyә
mal dovriyyasi, gun hesabi ila norma

154 Reklam effektivliyinin hesablanmasmda asas dovrlar

•

reklam tatbiqi dovriinda va tatbiqdan sonraki dovriin malumatlan
reklam tәtbiqindәn әvvәlki dövrün mәlumatları
reklam tәtbiq olunan dövrün mәlumatlar
reklam tәtbiq oilman dövürdә. ondan avval va tatbiqdan sonraki dovriin
reklam tәtbiqindәn sonrakı dövrün mәlumatları

155 Baxış bucaq ı nәdir?
reklam mәlumatlarının piyada hәrәkәt edәnlәr

•

bayır reklamının qәbulu parmetrlәri
reklam mәlumatlarının piyada vә ya nәqliyyatda hәrәkәt edәnlәr
bayır reklamının alıcılarının görmә keyfiyyәtinin parametrlәri
Bayır reklamının yüksәk vә aşağı hündürlükdә baxış bucağı

156 Nәzәr nöqtәsi bu

•

Yerli olaraq geniş nәzәr nöqtәsi
daha yaxşı formada bayır reklamının başa düşüldüyü yer
Bayır reklamı yerlәşәn yer
bayır reklamının bütün xülasәsinin tam başa düşüldüyü yer
Yerli olaraq maksimal geniş nәzәr nöqtәsi

157 Reklamın ilk forması

•

Çap elanlar
Qәzet elanları
Vәrәqәlәr
Divar yazaları
Kataloqlar

158 Çap reklamının nәşrinövlәridәn biri

•

Kalendarbloknot nәşri
Qәzet nәşri
Dәrgi (jürnal) nәşri
Reklam kataloq nәşri
Kitabça nәşri

159 Videoekspres informasiya reklamı

•

kinoteatrlarda verilәn jurnal syujetlәr
bayramqabağı tәbrikedici görüş kartockaları
radioda oxünan reklam –elanlar
kütlәvi informasiya vasitәlәrindәki reklamlar
lazım olan mәlümatları videosyujetlәrә koçürülüb opertiv şәkildә göstәrmәk

160 Reklam diyircәyinin mәqsәdi

•

Elmitexnikiyeniliklәrin göstәrilmәsi
İstehsal olunan malın miqdarını
İstehlak mallarının keyfiyyәtini
Әhaliyyә istehlak mallarını vә xidmәtini göstәrmәk
Mәdәni maarifciliyinin tәbliği

161 Vitrinasәrgi reklamı hansı ticarәt növündә istfadә edilir?

•

İncәsәnәt muzeylәrinin sәrgilәrindәn
Rәsm qalereyasından
Kinojurnal sәrgilәrindәn
Topdan ticarәtdә mal sәrqilәrindәn
Sanitar –gigiena malarına baxışdan

162 Vitrinanın işıqlandırılmasının әhәmiyyәti

•

malın keyfiyyәtinin nümayişi
Mağazadaxili rәflәrin görünüşü
Polkaları parlaqlığı
Alıcılara xoş tәssürat bağışlamaq

Rәflәrdә malların quruluşu

163 Reklam diyircәklәri

•

Uşaqlar üçün nümayiş etdirilәn filmlәr
Elmi püblisist jurnallar
Televiziya nümayiş etdirilәn sәnәdli filmlәr
Müddәti 15sandәn bir necә dәqdәk qed.filmlәr
Tәbiәtlә әlaqәdәr qısametrajlı filmlәr

164 Birbaşa рoçt reklam vasitәsi

•

Dirәklәrә vurulan elanlar
Radioda oxunan reklamelanları
bayramqabağı tәbrik reklamı
poçtla xüsusi hazırlanmış reklam –mәlumat mәktubların gondәrilmәsi
Musiqi ilә müşayәt olunan reklam

165 Audiovizual reklama –

•

Tәbrikedici açıqcalar
Gündәlik mәtbuatda nәşr olunan reklam
Televiziya reklamı
Kinofilmlәr,videofilmlәr vә slaydefilmlәr
Alqısatqı elanları

166 Texniki vasitәlәrdә istsfadәsinә görә reklamın növlәri –

•

divarlara yapışdırılmış elanlar
bazarlarda carçılar
bәrbәzәkli әşlayalar
radioteleviziya (audiovizual) reklamı
tәzә modellәr

167 Hansı texniki vasitәlәrdәn istifadәsinә görә reklamın növünә aiddir?

•

Bәzәkli әşyalar
Tәzә modellәr
Birjalar
Çap reklamı
Kataloqlar

168 Vәrәqәlәr çap reklamı

•

Divarlara vurulmuş elanlar
Hәftәlik mәlumat külliyyatı
Gündәlik mәtbuat vasitәsi
Mal vә xidmәtin şәkili çәkilmәklә xarakteri verilir
Birjalar haqda mәlumat

169 Texniki vasitәlәrdәn istifadә xarakterinә görә reklam növü

•

Tәzә modellәr
Qazet elanları
Vәrәqәlәr
Vitrina sәrgi reklamı
Bәzәkli әşyalar

170 Vitrin mağazalarının nәyi adlandırılır?

•

Keyfiyyәtli malın satışı
Bәr bәzәkli görünüşü
Mağazanın xarici görünüşü
Dirәyi
Çağırış kartoçkası

171 Texniki vә nüfuz reklam filmlәrinin istifadәsi

•

Radioda hәr hansı sәnәdli publisist verlişin oxunması
Televiziyada hәr hansı bir sәnәdli publisist verilişin verilmәsi
Hәr hansı bir mәlumatın radio vә televiziya vasitәsilә oxunması
Kinoteatrlarda nümayiş etdirilir
Yarmarka vә sәrgilәrdә, mәtbuat konfranslarında, işgüzar görüşlәrdә vә s. verilir

172 Prospekt çap reklamında

•

Malların şәkillәri çәkilmәklә onlar haqda mәlumat verilir
Mәdәniyyәt yeniliklәri haqda mәlumat
Yeni istehsal olunan malların tәbliği
Mәhsul istehsalının artırılması haqda
Mәişәt malları istehsalının tәkmillәşdirilmәsi vә tәbliği

173 Reklam materiallarinin tәrtibindә insanlarin fizioloji, özünümüdafiә vә sosioloji tәlәblәr nәzәriyyәsi ?

•

T.Ş. Şükürov
E.P. Qolubkov
F.Kotler
A.X. Maslou
D. Karnegi

174 Sәrgilәrdә vә yarmarkalarda reklam tәdbirlәri keçirmәk ?

•

İstehlakçılar
Mütәxәssislәr
Reklamverәnlәr
Reklam agentliklәri
Dövlәt müәssisәlәri

175 Buraxilan reklam mәhsulunun sәviyyәsini vә peşәkarliğini yüksәltmәk ?

•

İcraçılar
Mütәxәssislәr
Reklamverәnlәr
Bәdiiredaksiya şurası
İstehlakçılar

176 Bir neçә bazarin seqmentlәrinә eyni mәhsulun reklami ?

•

Әmtәәyә yönәldiyinә görә
Vasitәçilәrә istiqamәtlәndiyinә görә
Xidmәt obyektlәri reklamı
Mәqsәdli bazara görә
Mәqsәdlәrinә görә

177 Reklamin hazirlanma mәnbәyi ?
Mәqsәdli bazara görә
Mәqsәdlәrinә görә
Hesablaşma şәklinә görә

•

•

İstehsalçı,vasitәçi vә xidmәt firmaları tәrәfindәn
Coğrafi prinsipi üzrә

178 Әmtәә tәdavülündә reklam fәaliyyәtinin qanunlaşdirilmasi?

•

1992
1963
1955
1987
1978

179 Reklamda tәtbiq edilan videocarxların imkanlarını genislәndirәn texniki üsullar neca adlanır?

•

Әylәncәli, orijinal personaj
Kombinaolunmus
interaktiv vasitәlәr
Animasiya
Oyunquruluslu

180 Mәtnin mәlumat hissәsindә daha çox şrift olması

•

onun ayrıayrı elementlәrinә diqqәtin az olması ehtimalı
onun ayrıayrı hissәlәri daha çox qavranılır
alana daha sәmәrәli olur
daha pis qavranılır
onun ayrıayrı elementlәrinә diqqәtin çox olması ehtimalı

181 Enofraza özündә nәyi göstәrir?

•

Reklam müraciәtinin başlanan andan tәkrarlanan fraza
reklam müraciәtinin sonunda tәkrarlanan fraza
çox dәfә tәkrarlanan reklam müraciәtinin әvvәlindә tәkrarlanan fraza
dövrü olaraq söz toplusunun (şüar,deviz,slogan) yaxşı yadda qalması üçün tәkrarlanması
Reklam müraciәtinin ortasında tәkrarlanan fraza

182 Beynalxalq Reklam Kodeksinin (BRK) tәrkib maddәlәrinin sayi:

•

17
12
8
19
14

183 Beynalxalq Reklam Kodeksi (BRK) va na vaxt meydana gәlmişdir:

•

1980ci ildә
1958ci ildә
1952ci ildә
1967ci ildә
1970ci ildә

184 Texniki vasitәlәrdәn istifadәsinә görә reklamın növü

•

Tәzә modellәr
Hayküylu bazar carçıları
Divarlara yapışdırılan elanlar
Vizual(audiovizual)müşahidә
Bәbә rzәkli әşyalar

185 Vitrina sәrgi reklam

•

İncәsәnәt bәdii sәrgilәr
Tibb müәssisәlәrinin sәrgisi
Bazarlarda ticarәt polkaları
Mağaza daxili yarmarka vә vitrinlәr
Rәsm qalereyası

186 Buklet kataloq çap nәşri

•

İdman turizm yeniliklәri xәbәrlәri nәşri
Elmi texniki yeniliklәr külliyyatı nәşri
Aylıq jurnal nәşri
Böyük tirajlı, qısamüddәtә istifadә olunan vә çox baha olmayan nәşr
Mәdәniyyәt xәbәrlәri külliyyatı

187 Tәyinatına görә reklam vasitәlәrinin istifadәsi

•

İqtisadi qanunların tәnzimlәnmәsindә
İstehsalatda
Marketinq fәaliyyәtindә
Topdan vә pәrakәndә alıcılara
Bazar münasibәtlәrindә

188 Reklamın ilk forması haradan gәlmişdir?

•

İngiltәrә vә Fransa carçılarının sex ittifaqlarından
Divar yazılarından
Qәzet elanlarından
Hindistan vә İranın qәdim müqәddәs kitablarından
Küçә vә meydançalara yerlәşdirilәn xüsusi tablolardan

189 Dünyanin әn böyük reklam tәşkilati ?

•

“omnikom group” – NyuYork
“dentsu” – Tokio
“grey advertisinq”  NyuYork
“wpp qroup” London
hakuhoda” –Tokio

190 Xarici reklamlar?

•

İctimaiyyәtә yönәldilmiş
Qiymәtә yönәldilmiş
Mala yönәldilmiş
Başqa ölkәlәrә yönәldilmiş
Öz ölkәsin yönәldilmiş

191 Beynәlxalq ticarәt palatasi tәrәfindәn beynәlxalq reklam kodeksinin qәbul edildiyi yer?

•

Roma.
Tokio,
Nyu York,
Paris,
Berlin,

192 Avropa ümumi bazar birliyindә birlәşәn istehlakçilarin sayi?
1 mln.

•

175 min,
On min,
320 min
500 min,

193 Beynәlxalq reklam agentliklәri şәbәkәsinin yaranmasi ?

•

2000
1948
1918
1980
1955

194 Dünyanin әn gәlirli reklam agentliyi ?

•

“bekker spilivoldjil beyts” Böyük Britaniya.
“saatc end saatc” Böyük Britaniya,
“yainq end ribiken”ABŞ,
”dentsu” Yaponiya,
“makkanni erikson” ABŞ,

195 Reklam rolikinin başlanğıcda müddәti nә qәdәrdir?

•

1525 saniyә
75 saniyә.
1015 saniyә
4530 saniyә
1025 saniyә

196 Çap elanlarında alıcının diqqәtini reklam tәdqiqatçılarının fikrinә görә nә daha çox cәlb edir

•

cizgilәr
rәsm.
insan şәkli
Ağqara yazılardan
bir neçe sifәtdәn istifadә

197 Nәqliyyat reklami ?

•

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

198 Maqazaya vurulan ad asilqanlarinin әsas funksiyasi ?

•

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

199 Qoyulduğu gündәn bir ay sonra әhalinin reklamı görmәsi faizi?

•

.92
.45
.89
.52

.73

200 Mәqsәdli potensial alıcıların dәqiq tәsvir olunmasi ?

•

Reklam çarxının yığılmasında
Reklam şirkәti işçilәrinin әmәk haqqı hesabatında
Reklam gәlirlәrinin hesablanmasında
reklam vasitәlәrindәn istifadәnin planlaşdırılmasında
Reklamın verilmәsindә

201 Enerjiyә qәnaәt, ekologiya, xәstәliklәrlә mübarizә vә s. barәsindә verilәn reklamlar?

•

Ayrıayrı şәxslәr
Mütәxәssislәr
Reklam şirkәtlәri
Hökümәt tәrәfindәn
İstehlakçılar

202 CXRdә reklamdan ilk istifada tarixi

•

1990
1950
1978
1930
1945

203 PressReliz nәdir?

•

çoxlu mal vә xidmәt siyahısı olan broşüra
mәtbuat rәhbәrinә ünvanlaşmış mәlumatverici mәktub
mәtbuat nümayәndәlәrinә ünvanlaşmış poçt mәktubu
mәtbuat nümayәndәlәrinә ünvanlaşmış bukletlәr
mәtbuat nümayәndәsinә ünvanlaşmış reklam materialı

204 Mәlumat vәrәqindә nә yerlәşmir

•

mәkanın adı
adresatın atributu
firma simvolikası atributu
loqotip.
firma nişanı

205 Reklam mәktubu nә ola bilәr?

•

tәlәb vә tәklif
çap vә mәtbuat
fәrdi vә tipli.
kommersiya vә qeyri kommersiya
mal vә nüfuz

206 Avropada çap reklamını yaradan

•

B.Rındin
T.Erikson
İ.Qultenberq
Teof Rast
B.Franklin

207 İlk çap elanının mәtni hansı mәlumatı verir ?

•

nigah elanı
dua kitabçasının satışı
işçi qüvvәsi axtarışı
cinәyatkarın axtarışı
mal – qara satışı

208 Reklam müraciәtinin ideyasının formalaşmasında nә durur?

•

davranış
Motiv
Mәqsәdlәr
seqmetlәşdirmә
gәlirlәr

209 Görünәn surәtin yaranmasına yönәlәn kreativ necә adlanır?

•

Emosional
Dizayner kreativi
Tәsviri kreativ
Yaradici
Psixoloji

210 Reklam tekstlәrinin tәrtib edilmәsindә qarşıya qoyulan mәqsәd

•

İstehsal olunan mәhsulun keyfiyyәti
Bәdii cәhәddәn yaxşf tәrtib olunmuş mәqalәlәr
Ticarәt myәssisәlәrindә istifadә olunan vasitәlәr
İstehlakcının motivlәşmә adәtini nәzәrә almaq
Texniki vasitәlәrdәn itsfadә olunma xarakteri

211 Reklamçıların prinsiplәrindәn biri

•

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

212 Reklam mәtnini tәrtib edәnlәrin mәsuliyyәti

•

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

213 Yaxşı reklamın alınması qaydalarından biri

•

Malın keyfiyyәti
Hәqiqi vә әsl alıcılar
İstehsalın sәmәrәliliyi
Mal istehsalının gücü
Malın miqdarı

214 Yaxşı reklamın yaradılması qaydalarından biri

•

Verilәcәk elanın mәtni
Mal markasının imici
Reklamın doğruluğu

Reklamın dolğunluğu
Oxunan elanın mәzmunu

215 Reklam mәtnlәrin mәnası

•

Bayram qabağı tәbrik açıqçalarının mәtni
Radioda diktor vasitәsilә oxunan mәtn
KİV dә nәşr olunmuş mәqalәlәr
İstehsal müәssisәlәrinin tәyinatı
Mәlumatlar vermәk, inandırmaq, nәzәrә çatdırmaq vasitәsidir

216 Reklam mәtnlәrindә istehlakçının diqәti

•

mәhsulun bazar mövqeyinә yönәldilir
mәqsәd bazarlarının seçilmәsinә yönәldilir
mәhsulların nәqledilmә vә saxlanma texnologiyasına yönәldilir
mәhsulun istehlak xüsusiyyәtlәrinә yönәldilir
mәhsulun hazırlanması texnologiyasına yönәldilir

217 Reklam vә informasiya Departamenti nә vaxt yaranmışdır?(Respublikamızda)

•

2000ci il 18 yanvar
1997ci il 24 noyabr
1950ci il 12 avqust
1988ci il 20 fevral
1990ci il 15 mart

218 İctimaiyyәtlә әlaqәnin mәqsәdi

•

mәhsulun yayımını hәyata keçirmәkdir
mәhsulun mövqelәşdirilmәsidir
xeyirxah münasibәtlәrin yaradılmasıdır
mәhsulu reklam etmәkdir
mәhsul haqqında istehlakçıya mәlumat vermәkdir

219 Avadanlıqların reklamında reklam yayımının hansı formasında istifadә etmәk mәqsәdәuybundur

•

qaçan sәtirlәr
xüsuü bukletlәr
televiziya
radio
reklam roliklәri

220 Tәlәbatın hansı halında müәssisәnin reklamdan istifadә etmәsi effektli deyildir

•

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

221 Radioreklamın asas janrından biri necә adlanır?

•

Reklam qi\matlandirilmasi
Reklam dialoqu
Blik faiq
Basorm
Reklam miiraciati

222 Vitrinanın ölçülәri

•

1mdәn2metrәdәk
2,53metrdәn(hündürlüyü),eni 45mdәk
1012mdәk ,12  15mdәk
910mdәk ,1011mdәk
67mdәk ,79mdәk

223 Hansı fәaliyyәt slaydreklamvasitәsinә aiddir?

•

Kütlәviinformasiya vasitәlәrindә gedәn reklamlar
Bir vә bir neçә ekranda proeksiyaların rәngli diapazonların avtomatik olarak әvәz olunması
Kinoteatrlarda filmlәrin nümayişindәn qabaq tәqdim olunan jurnal
Kinoteatrlarda filmlәrin nümayişindәn qabaq tәqdim olunan slayd
Radioda oxunan reklamlar

224 Reklam vasitәlәrinin tәrtib edilmәsindә qarşıya qoyulan mәqsәd

•

İstehsal olunan mәhsulun keyfiyyәti
İstehlakçıların motivlәşmә adәtini nәzәrә almaq
Ticarәt müәssisәlәrindә istifadә olunan vasitәlәr
Bәdii cәhәtdәn yaxşı tәrtib edilmiş mәqalәlәr
Texniki vasitәlәrdәn istifadә olunma xarakteri

225 Azәrbaycanda nәqliyyat reklami ilә mәşqul olan şirkәtlәr ?

•

“art reklam”
“memar ss”
“intellekt servis”
“anteksko ltd”
“art mmm”

226 Reklam tekstinin tәrtib edәnlәrinin mәsuliyyәti

•

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

227 Marketinq fәaliyyәtinә әsaslanan reklamın rolu

•

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

228 Qlobal reklam

•

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

229 Qazetta sözü әks etdirir
İngiltәrәdә 1815 – ci ildә B.Fosterin yaratdığı çap maşını

•

•

19 cu әsrdә ABŞ da çıxan ilk hәftәlik reklam qәzeti
15 әsrdә ilk kiçik Venesiya qәzeti
16 әsrdә ilk kiçik Venesiya qәzeti
Qәdim Romanın orta әsr vә sonrakı dövrü poçt müәlliflәri

230 Reklamın әsas cәhәti

•

Fәallıq
İdeyalılıq
Mal artımı istehsalı
Sürәtlilik
Sabitlik

231 Marketinqin informasiya sisteminin effektli fәaliyyәti üçün aşağıdakıların olması zәruridir

•

mükәmmәl nәzarәt vә planlaşdırma sistemi
informasiyanın toplanması vә işlәnmәsi sahәsindә tәcrübәsi olan mütәxәssislәr, zәruri avadanlıq vә tәlimatlar
mükәmmәl idarәetmә strukturu
mükәmmәl idarәetmә strukturu vә informasiyanın tәhlili metodları
informasiyanın tәhlili metodları

232 Marketinq informasiya sisteminin formalaşdırılmasında mәqsәd

•

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

233 Sorğular vә müşahidә marketinq tәdqiqatlarının hansı növünә aiddir

•

kabinet tәdqiqatlarına
vaxtaşırı aparılan marketinq tәdqiqatlarına
kabinetdәn kәnar tәdqiqatlara
daima aparılan marketinq tәdqiqatlarına
marketinq tәdqiqatlarına aid deyildir

234 Dövrü mәtbuat vә statistik nәşrlәrin öyrәnilmәsi marketinq tәdqiqatlarının hansı növünә aiddir

•

vaxtaşırı aparılan marketinq tәdqiqatlarına
kabinet tәdqiqatlarına
marketinq tәdqiqatlarına aid deyildir
kabinetdәn kәnar tәdqiqatlara
daima aparılan marketinq tәdqiqatlarına

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

•

birbaşa marketinq
differensiallaşdırılmamış marketinq
mәhsullar marketinqi
sınaq marketinqi
tәmәrküzlәşmiş marketinq

236 Marketinq yanaşması baxımından bazar

•

müәssisәnin mәhsuluna maraq göstәrәn istehlakçıların bir hissәsidir
oxşar tәlәbatları olan istehlakçıların mәcmusudur

mübadilә prosesidir
konkret regionun әhalisidir
konkret regionda yerlәşәn bütün müәssisәlәrin mәcmusudur

237 Tәlәbatın tәrrәddüd etdiyi halda marketinqin hansı formasında istifadә etmәk mәqsәdәuyğundur

•

konversiya marketinqi
sinxromarketinq
hәvәslәndirici marketinq
demarketinq
tәmәrküzlәşmiş marketinq

238 Marketinq tәdqiqatlarının effektliliyi özünü nәdә göstәrir

•

müәssәsisәnin rәqiblәrә nisbәtәn mәhsul istehsalına daha az material resursları sәrf edilmәsindә
müәssisәnin mәhsul satışının hәcmi vә bazar payının artmasında;
rentabelik sәviyyәsinin yüksәlmәsindә
müәssisәnin qarşıya qoyduğu mәqsәdә (mәqsәdlәrә) daha yüksәk effektlә nail olmasında
müәssisәnin marketinq bölmәsinә ayrılmış maliyyә vәsaitlәrinin mәblәğinin artırılmasında

239 Zondlaşdırma (kәşfiyyat) marketinq tәdqiqatları hansı mәqsәdlә aparılır

•

öyrәnilәn hadisәlәr arasında sәbәbnәticә әlaqәlәrinin aşkar edilmәsi
marketinq fәaliyyәtindә olan problemlәrin aşkar edilmәsi vә tәdqiqat metodologiyasının hazırlanması üçün
informasiyanın toplanması
qapalı rejimdә işlәyәn müәssisәlәrin fәaliyyәti haqqında informasiya toplanması vә onun fәaliyyәtinin
qiymәtlәndirilmәsi
hökumәtin iqtisadi inkişafa dair proqramlarının tәhlili vә onların müәssisәnin marketinq fәaliyyәtindә nәzәrә
alınması;
marketinq fәaliyyәtindә olan problemlәrin aşkar vә hәll edilmәsi

240 Marketinq tәdqiqatları

•

müәssisәnin fәaliyyәtinin planlaşdırılması mәqsәdilә aparılan elmitәdqiqat işlәridir
marketinqin әtraf mühiti amillәrini xarakterizә edәn informasiyanın toplanması, sistemlәşdirilmәsi, tәhlili,
qiymәtlәndirilmәsi vә marketinq fәaliyyәtinә dair tövsiyyәlәrin hazırlanması üzrә aparılan tәdqiqat işlәridir
marketinq nәzәriyyәsi vә praktikasının dәrindәn öyrәnilmәsidir
bazar proseslәri vә situasiyasının idarә edilmәsi üzrә proqramların hazırlanması prosesidir
müәssisәnin marketinq fәaliyyәtinin tәhlili vә qiymәtlәndirilmәsi posesisidir

241 Aşağıda göstәrilәn metodlardan hansı marketinqә dair informasiyanın toplanmasında istifadә edilәn
metodlara aid deyildir:

•

müşahidә vә sorğu metodları
informasiyanın iqtisavdi tәhlil metodu
Delfi vә fokusqrup metodları
imitasiya metodu;
eksperment vә fokusqrup metodları

242 Marketinqin әtraf mühiti

•

müәssisәnin istehsal maliyyә fәaliyyәtini xarekterizә edәn göstәricilәr sistemidir
müәssisәnin marketinq fәaliyyәtinin tәsir edәn xarici subyekt vә amillәrin mәcmuusudur
iqtisadisosial amillәrdir
müәssisәnin idarәetmә strukturudur
ölkәnin iqtisadi vәziyyәtini xarakterizә edәn göstәricilәr sistemidir

243 İstehlakçının vә istehsalçının mәnafei hansı marketinq konsepsiyasında daha dolğun nәzәrә alınır

•

passiv marketnq

•

istehlakçının marketiqni
istehsalın tәkmillәşdirilmәsi
mәhsulların tәkmillәşdirilmәsi
kommersiya amillәrinin intensivlәşdirilmәsi

244 Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı marketinqin tәkmülünü tam әhatә edir

•

mәhsulun tәkmillәşdirilmәsi, kommersiya amillәrinin intensivlәşdirilmәsi, istehlakçının marketiqni vә sosialetik
marketinq;
yalnız kommersiya amillәrinin intensivlәşdirilmәsi
yalnız istehsalın vә mәhsulun tәkmillәşdirilmәsi
yalnız istehlakçının marketiqni vә sosialetik marketinq
istehsalın tәkmillәşdirilmәsi, mәhsulun tәkmillәşdirilmәsi, kommersiya amillәrinin intensivlәşdirilmәsi,
istehlakçının marketiqni vә sosialetik marketinq

245 Konversiya marketinqi tәlәbatın hansı halında tәtbiq edilir

•

tәlәbat irrasional olduqda
tәlәbat qeyri stabil oluqda
tәlәbat azalmağa doğru meyl etdikdә
cavabların heç bir döğru deyildir
tәlәbatın hәcmi hәddәn çox olduqda

246 Amerika marketing assosasiyasının reklamın tәyin edilmәsini yadda qalmasında reklamın әsas әlamәti

•

ödәnişli, müraciәtin şәxsi xarakteri, vasitәçilik
ödәnişli, bir çox obyektә yönәltmә, müraciәtin şәxsi xarakteri, vasitәçilik
ödәnişli , tәk istiqamәtli, müraciәtin qeyri şәxsiliyi
biristiqamәtli vasitәçilik müraciәtin şәxsi xarakterli ödәnişli olması
ödәnişli, bir çox obyektә yönәltmә, vasitәçilik

247 Kommunikasiya siyasәtindә әsas vasitә

•

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

248 Qeyri verbal kommunikasiya vasitәsi

•

Müәssisәnin idarә olunma proqramı
Әmtәә bazarının fәaliyyәti
İstehsal prosesinin inkişafı
Radio televiziya reklam ölçülәri
Mal tәdavülünün idarә olunması

249 Kommunikasiya әlaqәlәrinin genişlәnmәsi mexanizmi

•

İstehsalın tәyinatı
Nәqliyyat
Rabitә
Reklam işinin tәşkili
Müqavilә münasibәtlәri

250 Marketinq sisteminin kommunikasiyası

•

Keyfiyyәtli mәhsulun istehsalı
İstehsal xilmәtlәri
Mal dövriyyәsinin fәaliyyәti

Reklam satış himayә edilmәsi
Tәlәb vә tәklifin öyrәnilmәsi

251 Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı marketinq fәaliyyәtinә aid deyildir

•

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

252 Marketin kateqoriyası kimi tәlәb aşağıdakılardan hansını әks etdirir

•

istehlakçının tәbii (anadan gәlmә) vә qazanılmış tәlәbatlarını
istehlakçının arzı vә istәklәrini
istehlakçının ehtiyacını
istehlakçının ödәniş qabiliyyәtli tәlәbatını
istehlakçının mәhsula münasibәtini

253 Marketinq kateqoriyası kimi tәlәbat aşağıdakılardan hansını әks etdirir

•

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

254 Aşağıdakı fәaliyyәt növlәrindәn hansı marketinqin tәtbiq sahәsinә aid deyildir

•

maddi vә qeyri maddi xidmәt sahәlәri
istehsal vә istehlak vasitәlәri istehsalı sahәlәri
istehlakçının mәhsula münasibәti
dövlәtlәrarası hәrbi әmәkdaşlıq
aqrar sahә

255 Reklam kommunikasiyasının mәrkәzi elementlәrindan biri hansıdir?

•

yaradıcılıq prosesi
forma
mәzmun
reklam müraciәti
mәlumatın stukturu

256 Kommunikasiya әlaqәlәrinin genişlәnmәsi mexanizmi

•

İstehsalın tәyintı
Nәqliyyat
Rabitә
Reklam işinin tәşkili
Mubadilә münasibәtlәri

257 Reklamcıların prinsiplәrindәn biri

•

iş prosesinin tәşkili vә tәkmilәşdirilmәsi
әmәk mәhsuldarlıgını yüksәltmәk
istehsal prosesinin gedişinә tәsir etmәk
mal haqda hayküy salmaqla alıcıların diqqәtini cәlb etmәk
әmәk müqavillәlәrini tәşkil etmәk

258 Reklam mәtnlәrinin tәrtib edilmәsindә qarşıya qoyulan mәqsәd

•

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

259 Reklam mәtnlәrinda istehlakcının diqqәti:

•

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

260 Reklamın aşağıda göstәrilәn yayım vasitәlәrindәn hansı daha geniş auditoriyaya malikdir.

•

broşuralar;
qazetlәr
xüsusi nәşrlәr
televiziya;
radio

261 Reklam vasitәlәrinin effektliyinin myәyyәn edilmәsi metodu

•

istehalın qenişlәndirilmәsi
Qәzetlәrdә tәbliğat
Televiziya vasitәsilә baxış
tәcrübә metodu
Verilmiş elanlar

262 Reklam tekstlәrinin yaxşı alınması qaydalarından biri

•

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

263 Mağazanın tәrtib olunması tezliyi şәrti

•

Mağaza rәflәrinin sәliqәliyi
Mağazada sanitargigienik nәzarәt
Mağazanın xarici görünüşü
Vitrina tәrtib edilәn zaman onun yerlәşdirilmәsi nәzәrә alınır
Vitrinlәrin görünüşü ,quruluşu

264 Keyfiyyәt barәdә alıcının iradı hansı qaydada ödәnilir?

•

Çatışmayan miqdarda әmtәәnin göndәrilmәsi yaxud ödәnilmiş pulun geri qaytarılması vasitәsilә
Çatışmayan әmtәә üçün ödәnilmiş pulun bir hissәsinin geri qaytarılması vasitәsilә
Çatışmayan miqdarda әmtәәnin göndәrilmәsi vә qiymәtin aşağı salınması ilә
qüsurların aradan qaldırılması vә ya әmtәәnin qiymәtinin aşağı salınması ilә
Әmtәәnin qiymәtinin artırılması ilә

265 Reklam –kataloq nәşri nәyi reklam edir?
Muzey eksponatları sәrqisini

•

Dәqiq mal qrupunu,mәhsulu vә ya xidmәti
Sarayda verilәn müğәnnilәrin konsertini
Bazarlarda satılacaq malları
Festifalda nümayiş etdirilәn filmlәri

266 Bazar iqtisadiyyatı şәraitindә reklamın әsas cәhәti:

•

Mütәrәqqilik
Durğunluq
Doğruluq
Fәallıq
Sabitlik

267 Reklam vasitәlәrinin effektivliyinin müәyyәn edilmәsi metodlarından biri

•

İstehsalın genişlәndirilmәsi
Qәzetlәrdә tәbliğat
Televiziya vasitәsilә baxış
Tәcrübә metodu
Verilmiş elanlar

268 Reklam vasitәsinә sifariş verәnin funksiyası

•

Satış xidmәtinin keyfiyyәti
İstehlakçının tәlәbatının ödәnilmәsi
İstehsal olunan malın keyfiyyәtinin tәyini
Reklam obyektinin müәyyәn edilmәsi
Mağazanın tәşkil olunması

269 Bazar iqtisadiyyatı şәraitindә reklamın aktivlәşdirilmәsi üsün kecirilәn tәdbirlәrdәn biri

•

Mәhsul buraxılışının planlaşdırılması
İstehsal prosesinin tәnzimlәnmәsi
Әmәk mәhsuldarlığının artırılması
Reklam üçün yükesәk tәrtib edilmiş vә vahid şәklә salınmış reklam qәrarlarının qәbul edilmәsi
Mәhsul istehsalının artırılması

270 Reklam biznesinin әlaqәdar ünsürlәri:

•

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

271 Müasir dövrdә hansı tәdbir reklamı aktivlәşdirә bilәr?

•

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

272 Reklam sifarişçisinin funksiyaları

•

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

Mәdәnimaarif fәaliyyәti

273 XIX әsrin ortalarından Azәrbaycanda reklamın inkişafına nә tәsir göstәrmişdir?

•

İstehlakçılara mal vә xidmәt haqqında mәlumatın verilmәsi
Sәhmdar cәmiyyәtlәrinin yaradılması
İstehlakçılara lazımı mәlumatların vaxtında çatdırılması
Sәnaye sahәlәrinin inkişaf etdirilmәsi, yarmarka vә birjaların tәşkili
Respublikalarda sahibkarlığın vә biznesin genişlәnmәsi

274 Biznesin fәaliyyәtindә reklamın rolu, tәsiri

•

Ehtiyacın ödәnilmәsinә
Malın keyfiyyәtinә
İstehsalın artırılmasına
Yüksәk gәlir әldә etmәyә imkan verir
Tәlәbatın artırılmasına

275 Reklamın müәssisә üçün xidmәti

•

Mәhsul istehsalının mәhdudlaşdırılması
Müәssisәnin imicini artırmaq, onu mәşhurlaşdırmaq, bazara sahib çıxmaqdır
Strateji planlaşmanın hәyata keçirilmәsi
İstehsalçılarla istehlakçıların arasında әlaqәnin yaranması
İstehsalın bazara istiqamәtlәnmәsi

276 Biznes fәaliyyәtinә reklamın tәsiri

•

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

277 informasiya xarakterli reklamlardan an cox mәhsulun hayat dövranın hansı mәrhәlәsindә istifadә edilir

•

stabillik (yetkinlik) mәrhәlәsindәa
dirçәliş mәrhәlәsindә
böhran mәrhәlәsindә
bazara çıxarma mәrhәlәsinda
inkişaf (artım) mәrhәlәsindә

278 Mәqsәdli auditoriya – bu

•

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

279 Reklam verәn – bu hüquqverәn vә ya fiziki şәxsdir

•

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

280 Azn Respublikası Dünya Reklam tәşkilatına nә vaxt üzv qәbul olunub?

•

1985ci il avqüst
1975ci il sentyabr
1960cı il may
1996cı ilin noyabrında
2001ci il yanvar

281 Reklamin unvansiz (qeyri saxsi) olmasi

•

onu hazirlayan va hayata keciran reklam firmasinin malum olmamasini
onu hayata keciran muassisanin adinin malum olmasini gostarir
onu hayata keciran muassisanin imicinin yüksәk olmamasini gostarir
bir taklifla genis istehlakci auditoriyasina miiraciat edilmasini gostarir
onu hayata keviran muәssisәnin poçt unvaninin malum olmadigini gostarir

282 Nasihatverici reklamlardan an vox mahsulun hayat dovranmin hansi marhalasinda istifada edilir

•

bazara cixama marhabsindo
stabillik (yetkinlik) marhalasinda
bohran morhalasinda
inkisaf (artim) marhalasinda
dircalis marhalasinda

283 Xatirladici reklamlardan әn çox mәhsulun hayat dovranının hansı mәrhәlәsindә istifada edilir

•

böhran mәrhәlәsindә:
inkisaf (artım) mәrhәlәsindә
dirçәliş. mәrhәlәsindә
stabillik (yetkinlik) mәrhәlәsindә
bazara cixarma mәrhәlәsindә

284 İstehlakcılara psixolji tәsir etmәk ücün hansından istisfadә etmәk lazımdır?

•

İdman yarışları tәşkil etmәk
Nümayişlәrdә iştirak etmәk
Televiziya baxışını tәşkil etmәk
Tәcrübә aparmaq vә sorgu keçirmәk
İşlaslar tәşkil etmәk

285 Reklamın doğruluqu nәdir?

•

Әmtәәbazar münasibәtlәrinin tәkmillәşdirilmәsi
Mal tәdavülünә tәsir etmәsi
Müәssisә ücün mәnfәәti artırmağa istiqamәti
İstehlakçıya malın hәcmi,satıldığı yer,göstәrilәn xidmәti,keyfiyyәti haqqda mәlumat verilmәsi
Bazar münasibәtlәrinin tәnzimlәnmәsi vә sabitlәşdirilmәsi

286 Pәrakәndә ticarәti tәmәrküzlәşmә formasına aid deyil?

•

mikrorayon ticarәt mәrkәzlәri
mәrkәzi işgüzar rayon
regional ticarәt mәrkәzlәri
imtiyaz saxlayan tәşkilatların birlәşmәsi
rayon ticarәt mәrkәzlәri

287 Kommersiya fәaliyyәtindә broker hansı formalardır?
uzun müddәt әlaqә yaradan anbarı olan vasitәçilәrdir
birjada alıcı ilә satıcı әsasında әmtәә satışı, alışı, dәyişdirilmәsi üzrә ticarәt әmәliyyatlarının hәyata keçirilmәsindә
vasitәçi rolunu yerinә yetirir

•

uzun müddәtә alıcı ilә satıcının әlaqәsini yaradan firmalardır
qısa müddәtli әlaqәlәri yaradan, malı alıb özününkülәşdirmәyәn firmalardır
anbarı olan, ticarәt şәbәkәsi olan iri kompaniyalardır

288 Aşağıdakılardan hansı pәrakәndә ticarәtin tәsnifat әlamәti deyil?

•

ticarәt xidmәtinin xarakteri
tәklif edilәn әmәtәә çeşidi
qiymәtә nisbi münasibәt
göstәrilәn әlavә xidmәtlәr
mәnsubiyyәt vә tәmәrküzlәşmәnin müxtәlifliyi

289 İstehsalçı üçün aşağıdakılardan hansı kontakt auditoriyasıdır

•

vasitәçilәr
müştәrilәr
mәhsulgöndәrәnlәr
KİVlәr
rәqiblәr

290 Reklam diyircәyinin mәqsәdi –

•

Elmikütlәvi yeniliklәrin göstәrilmәsi
Әhaliyә istehlak mallarını vәxidmәtini göstәrmәk
İstehlak mallarının keyfiyyәtini
İstehsal olunan malın miqdarını
Mәdәnimaarifciliyin tәbliği

291 Reklam vasitәtәlәrinin prixoloji tәsirinin tәyin olunması metodu

•

Qәzet vә jurnallarda sorğu aparmaq
istehsal myәssisәlәrindә tәdqiqat aparmaq
Hәr bir fәrdin rәyi
Şәxsi tәcrübә
İstehlaksıdan öyrәnmәk

292 Reklamın iştirakçılara psixolji tәsirinin tәyini

•

Nümayişlәrdә iştirak etmәk
İdman yarışları tәşkil etmәk
İclaslar tәşkili etmәk
Tәcrübә apamaq vә sorğu keçirmәk
Televiziya baxışını tәşkil etmәk

293 Reklamın ideyalılığı nәdәdir?

•

Bazar münasibәtlәrinin tәnzimlәnmәsi
Onun istehsala tәsiri
Onun fәaliyyәt proqramına tәsiri
Onun tәrbiyәvi әhәmiyyәt kәsb etmәsi
Mal tәdavülünә müdaxilәsi

294 Reklam vasitәsinin psixoloji tәsirinin nә dәrәcәdә effektli olmasının tәyini

•

İstehsal münasibәtlәrindә tәdqiqat aparmaq
Qәzet vә jurnallarda sorğu aparmaq
Hәr bir fәrdin rәyi
Şәxsi tәcrübә
İstehlakçıdan öyrәnmәk

295 Reklamın istehlakçılarla istehsalçılar arasında rolu

•

Danışıqların tәşkil edicisi
Müqavilәlәrin bağlanması
Ünsiyyәtin yaranması
Münasibәtlәrin möhkәmlәnmәsi
Tanışlığın yaranması

296 Reklamı satışın hәvәslәndirilmәsindә fәrqlәndirәn cәhәt

•

satışın hәvәslәndirilmәsindә fәrqli olaraq reklamda müәyyәn haqqın tәlәb olunmmaması
satışın hәvәslәndirilmәsindә reklamın mәqsәdi tәklifin alınması
satışın hәvәslәndirilmәsindә fәrqli olaraq reklamın mәqsәdi tәlәbin toplanması
satişın havaslәndirilmәsindәn fәrqli olaraq reklam yalnız istehlak vasitәlәri inkişafı
satisin havaslandirilmasindan farqli olaraq reklam pulsuz hayata kecirilir

297 Stimullaşdırma metodunun növlәri:

•

qiymәtlәrin aşagı salınmasi
mühafizәedici, mudaxilәedici
hifzedici, xilasedici
rәqabәtin aparılmasi
cәlbedici. Nümayişetmә

298 Stimullaşdırmanin mahiyyati:

•

KIVni inkisaf etdirmәk, reytinqi saxlamaq
müәssisәnin imicini qaldırmaq. әlaqәlәri möhkәmlәndirmәk
alıcıları hәvәslәndirir. Xәrclәrә qәnaәt edir
istehsala tәsir göstәrir, tәdarükü artır
rәqiblә mübarizә aparmaq. coxlu miqdarda mal toplamaq

299 Reklamın iqtisadiyyata tәsir formaları

•

sahibkarlıgı inkisaf etdirir. istehlakçıların şüurunu formalaşdırır zövqü inkişaf etdirir, tәklif tәlәbi üstәlәyir
istehsal olunmus mallar özüözünü reallaşdırır, alıcı hәrәkәti öz axarınca gedir, әlavә dәyәr yaradır, mәhsulların
qiymәtini aşağı salır
istehsalın hәcmini sabit saxlayır, istehlakçıları başqa mal alışına istiqamәtlәndirir, rәqabәti aradan götürür
istehsal ilә istehlak arasinda әlaqә yaratmaq, istehsalçı ilә istehlakçı arasında dialoq vasitәsi, malların istehsalını
tәkmillәşdirmәyә yönәldir, bazarda rәqabәt yaradır, sahibkarlığı inkisaf etdirir, istehlakcıların şüurunu
formalasdırır, zövqü inkisaf etdirir
bazarda mal ehtiyatları coxalır, tәklif tәlәbi üstәlәyir, әhalinin әlindә daha çox pul vәsaiti toplanmır

300 Reklamın mәqsәdli auditoriya üzrә tәsnifatı

•

kücә reklamlrı, radioteleviziya, cap reklamı
xarici, regional, yerli reklamlar
satıcı reklamı, marker reklamı, bazar reklamı
istehlakcı reklamı, isgüzar reklamı, distributer reklamı, ticarәt reklamı
mal reklamları, qeyrimal reklamlr, bitgi mәnşәli va s

301 Yaxşı qurulmuş reklamın tәsiri

•

әmtәә istehsalına tәsir göstәrir
әmәk birjalarında fәaliyyәt göstәrir
bazar siyasәtini tәnzimlәyir
müәssisә üçün mәnfәәti artırmağa zәmin yaradır
pul tәdavülündә rolu olur

302 Reklam vasitәlәrinin psixoloji tәsirinin tәyinatı

•

Şәxsi tәcrübә
Mal keyfiyyәti haqda informasiya
İstehlakçıdan öyrәnmәk
Qәzet vә jurnallarda sorğu aparmaq
İstehsal müәssisәlәrindә tәdqiqat aparmaq

303 Mәhsulun keyfiyyәtinin yüksәldilmәsi әsasında onun modifikasiyası hansı halda mәqsәdәuyğundur

•

mәhsulun modifikasiyası әlavә xәrclәr vә resurslar tәlәb etmәdiyi halda)
elmitәdqiqat vә konstruktorlayihәlәrinin hәyata keçirilmәsi üçün resurslar mövcud olduğu halda
mәhsulun keyfiyyәtini yüksәltmәyә imkan verәn texnika vә texnologiya mövcud olduğu halda
keyfiyyәt parametrinin yüksәldilmәsini istehlakçı mütәrәqqi dәyişilik kimi qәbul etdiyi halda
bu işin hәyata keçirilmәsi üçün daha ucuz vә keyfiyyәtli material resurslarının mövcud olduğu halda

304 Yeni mәhsulun hazırlanmasına hansı mәrhәlәdәn başlanılır

•

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

305 Әrzaq mәhsullarının reklam olunması üsulu

•

Dezinfeksiya
Demoblizasiya
Dekorasiya
Dequstasiya
Demonstrasiya

306 Çap reklamının nәşrinin növü

•

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

307 Reklam vasitәlәri hansı xüsusiyyәtinә görә tәsniflәşdirilir?

•

Xarakterinә görә
Kәmiyyәtinә görә
Keyfiyyәtinә görә
Tәyinatına görә
İstedadına görә

308 Çap reklamı materialları qrupu

•

Bazarda hay küyçü carçılar
İnformasiya
Dirәklәrә vurulan elanlar
Reklam kataloq nәşri
Radio televiziya elanları

309 Reklama mәtninin әyaniliyi
Aparılan verilişin tәşkilindәn, tәkmillәşdirilmәsindәn
Oxunan materialların dolğunluğundan
Elanların hәcmindәn

•

•

Mәtnin ölçülәrindәn, başlıqların seçilmәsindәn, rәnglәrin işlәnmәsindәn asılıdır
Diktorun sәsindәn

310 Marketinq va reklam planlarının әsas cәhәti:

•

әhatә dairasi. auditoriya, alıcı kütlәsi
әlaqә yaratmaq,seçmәk
tәhlil etmәk, göstәriş vermәk
mәlumatın konsepsiyası, ictimai qrup KIV, reklam ideyasi
malların, xidmәtlәrin hesabatını aparmaq

311 Marketinq kommunikasiya sisteminin ünsürlәri:

•

tәlabat, tәdarük. sifariş
istehsalçı, istehlakçı, әmtәә
mallar, xidmәtlәr, ideyalar
reklam, direktmarketinq, seylzpromouşn, brendinq, pablikrileysnz
bazar agentliklәr. kompaniyalar

312 Yaxşı reklam olunması qaydalarından biri

•

Myvәffәqiyyәtlilik
Sәmәrәlilik
Keyfiyyәtlilik
Mәzmunluluq
Böyük ideya

313 Reklam tekslәrini mәnası –

•

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

314 Yaxşı reklamın yaradılması qaydalarından biri –

•

elanların mәzmunluğu
böyük ümüd
müvәffәqiyyәtlilik
keyfilәtlilik
sәmәrәlilik

315 Reklam tekstinin әyaniliyi

•

Diktorun sәsindәn
Elanların hәcmindәn
Tekstin olçülәrindәn başlıqların secilmәsindәn ,rәnqlәrin işlәnmәsindәn asılıdır
Oxunan materialların mәzmunun vә dolqunlulugundan
Verilişin tәşkilindәn

316 Reklam tekstlәrinin tәrtib edilmәsindә qarşıya qoyulan mәqsәd –

•

İstehsal olunan mәhsulun keyfiyyәti
İstelakçıların motivlәşmә adәtini nәzәrә almaq
Ticarәt müәssisәsindә istifadә olunan vasitәlәr
Bәdii cәhәddәn yaxşı tәrtib edilmiş mәqalәlәr
Texniki vasitәlәrdәn istifadә olunma xarakteri

317 Reklam mәtnlәrinin mәnası

•

KİV dә nәşr olunmuş mәlumatlar
Mәlumatlar vermәk, inandırmaq, nәzәrә çatdırmaq vasitәsidir
Bayramqabağı tәbrik açıqçalarının mәtni
Radioda diktor vasitәsilә oxunan elanlar
İstehsal müәssisәlәrinin mәqsәdi

318 Reklam agentlielәri üçün komisson haqqı(mükafatı)

•

.5
.6
.7
.3
.15

319 Reklaminformasiya agetliyinin quruluşunda әhәmiyyәtli sahә –

•

istehsalının genişlәndirilmәsi
malın keyfiyyәti haqda informasiya
Yaradıcı şöbә
Satış bazarı
Malın tәbliq olunması

320 Reklam agentliyinin mühasibalıq şöbәsinin fәaliyyәti

•

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

321 Reklam agentliyindә sifarişçilәrlә әlaqә yaradan

•

Kassir
Kontaktor
İqtisalçı
Hüquqşunas
Mühasib

322 Reklam agentliklәrinin sifarişcilәrlә әlaqә şöbәsi

•

Mәdәnimaarif işinin tәşkili
Sifarişçilәrlә iş aparılması
Maliyyәkredit münasibәtlәrinә müdaxilә
İstehsal münasibәtlәrinә nәzarәt
Pul münasibәtlәrinin tәnzimlәnmәsi

323 Respublikada fәaliyyәt ğöstәrәn reklam şirkәtinin sayı

•

3
60a yaxın
150i
1200
35

324 Azәrbaycan Respublikada Reklam sәhmdar cәmiyyәti nә vaxt yaranmışdır?
1985 ci il

•

•

1992 ci il
1968 ci il
1999 cü il
2004 cü il

325 Reklam informasiya agentliyinin quruluşunda әhәmiyyәtli sahә

•

İstehsalın artırılması
Malın tәbliğ olunması
Satış bazarı
Yaradıcı şöbә
Malın keyfiyyәti haqda informasiya

326 ilk reklam agentliyi

•

Mak – Kan Erikson
Ayer vә oğulları
B.Rındin
Dentsyu
C.Uolterr Tompson

327 Reklam agentliklәrinin fuksiyalarından biri

•

mal istehsalına nәzarәt
әmtәәpül münasibәtlәrinin tәnzimlәnmәsi
mal tәdavülünün genişlәndirilmәsi
reklamaya sәrf olunan vәsaitin planlaşdırılması
bazara nәzarәt

328 Reklam agentliyindә sifarişçilәrlә әlaqә yaradan

•

İqtisadçı
Mühasib
Kontaktor
Kassir
Hüquqşünas

329 Reklam agentliklәrinә müraciәt edәn sifarişçinin vәzifәsi

•

Әmtәә pul münasibәtlәrini tәnzimlәmәk
Satışın stimullaşdırılması
Әmtәәnin keyfiyyәtini yaxşılaşdırmaq
Bazara yeni mal vә xidmәt tәklif etmәk
Mal tәdavülünü genişlәndirmәk

330 Reklamın әsas psixoloji elementlәri hansılardır

•

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

331 AIDA formulunun açılışı belәdir

•

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

nәticә,diqqәt,inandırma,anlama,alma

332 Firmanın loqotipi nәdir?

•

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

333 Marketinq strategiyası әsasında istehlakçıların bütün siniflәri üçün eynicinsli malların reklamı

•

Bәrabәr, ixtisaslaşmış
Konsentrasiya olunmuş
Diferensasiya olunmuş
Diferensasiya olunmamış
Qarışıq

334 Reklam kompaniyası coğrafi әrazi әlamәt üzrә bölünür

•

Yerli,kombinә olunmuş,beynәlxalq üzrә
Seqmetlәşmiş, kombinә olunmuş, beynәlxalq,regional üzrә
Bәrabәr, ixtisaslaşmış, regional, kütlәvi üzrә
Yerli, regional, milli, beynelxalq üzrә
Yerli,aqreqat,kombinә olunmuş,beynәlxalq üzrә

335 Reklam kompaniyasının keçirilmәsinin praktiki hәllinin mәrhәlәsinә aiddir

•

Kommersiya xәrclәrinin ödәmәsi
Әsas reklam kompaniyasının mәqsәd ideyasının formalaşması, reklam mәlumatlarının növlәrinin vә formalalarının
yaradıcı işlәmәsi
Senarinin hazırlanması, mәtinin nәşrin, reklam mәlumatlarının tirajı
Xәrc smetasının tәrtibi ; KİV – in seçimi reklam kompaniyasının müddәtinin müәyyәnlәşmәsi, reklam
kompaniyasının planının tәrtibi
Kommersiya xәrclәrinin ödәmәsi,hesablaşmaların aparılması

336 Әmtәәnin bazara daxil olma mәrhәlәsindә hansı reklamdan istifadә edirlәr?

•

Xәbәrdaredici
Nәsihәtverici
Mәslәhәtverici
Mәlumatverici
Xatırladıcı

337 Respublikamızda reklamın rolu

•

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

338 Respublikamızda reklam tәdbirlәrinin hәyata keçirilmәsi üçün yaradılıb

•

Reklam komitәsi
Reklam nazirliyi
Reklam komitәsi
Reklam deportamenti
Reklamşirkәtlәri

339 Vitrinanın tәrtib olunması tezliyi şәrtlәrindәn biri

•

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

340 Mağaza vitrinlәrinin kömәyi

•

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

341 Yüksәk ixtisaslaşmış mağazaların vitrinası kimlәr tәrәfindәn tәrtib edilir?

•

Kinorejissorlar
Yazıçılar
Publisistlәr
Rәssam dekaratorlar
Mağazanın müdiri

342 Reklam kompaniyası nәdәn başlayır?

•

Kommersiyanının planlaşmasından
Strateji planlaşmadan
Tәdqiqatdan.
Mәqsәdin müәyyәnlәşmәsindәn
Büdcәnin planlaşmasından

343 Reklam kompaniyası anlayışı nә ifadә edir ?

•

Reklam tәdbirlәrinin keçirilmәsi prosesi hansısa bazar seqmentinә vahid mәqsәdlә birlәşmiş vә istiqamәtlәri
Reklam tәdbirlәrinin keçirilmәsi vә reklam materiallarının hazırlanması prosesi hansısa bazar seqmentinә vahid
mәqsәdlә birlәşmiş vә istiqamәtlәri
KİV vә Reklam agentliyinin bilavasitә iştirakı ilә reklam mәlumatlarının reklam verәndә, reklam qәbul edәnә
ötürülmәsi prosesi
Professional formada reklam fәaliyyәti ilә mәşğul olan firma
Marketinq proqramı ilә uyğun hazırlanan kompleksi reklam tәdbirlәri

344 Çox böyük olmayan mağazalarda vitrinanın kim tәrәfindәn tәrtib olunur?

•

İstehsalçılar
Kitabxanaçılar
Kinorejissorlar
Xüsusi kurslar keçmiş satıcılar
Mağaza müdirlәri

345 Reklamın mal tәdavülü prosesindә rolu

•

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

346 Reklamın әn sәmәrәli vasitәsi

•

Sabit qiymәtlәr
Dövri mәtbuat
Bazar satıcıları
Malın keyfiyyәti
İstehsal xüsüsiyyәtlәri

347 Parisdә sәrgidә 1925ci ildә reklam dövrünә görә gümüş medalı kim almışdır ?

•

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

348 Rusiyada XI әsrdә reklamın tarixi prototipi hansı hesab olunur ?

•

heç biri
Cubok
Rayok
Qroffiti
Ambus

349 Müasir iqtisadiyyatda reklamın әsas cәhәtlәri

•

Sabitli
Aktivlik
Mәlumatsızlıq
Konkretlilik
Yalan informasiya vermәk

350 Reklam agentliklәrinә müraciәt edәn sifarişçilәrin vәzifәsi

•

İstehsal xәrcinin aşağı salınması
Әmtәә birjasına nәzarәt
İstehsal münasibәtlәrinin tәşkili
Mal satışının genişlәndirilmәsi
Әmәk mәhsuldarlığının artırılması

351 Reklam haqqında qanun Azәrbaycan Respublikanın Milli Mәclisi tәrәfindәn nә vaxt qәbul olunmuşdur?

•

1997 ci il, oktabr
1985 ci il, sentyabr
2000 ci il, mayında
1990 cı il, iyun
1970 ci il, may

352 Azarbaycan Respublikası nә vaxt dünya reklam tәşkilatına üzv qәbul olunmuşdur?

•

1996 cı il, noyabr
1985 ci il, yanvar
1957 ci il, iyun
2003 cü il, avqust
2004 cü il, yanvar

353 Azәrbaycan SSR in keçmiş SSRİ dә reklam agentliyi hansı Nazirliyin nәzdindә fәaliyyәt göstәrirdi?
Mәdәniyyәt Nazirliyinin nәzdindә
Aqrar sәnaye komitәsindә
Respublika Maarif Nazirliyinin

•

•

Kәnd Tәsәrrüfatı Nazirliyindә
Respublika Ticarәt Nazirliyinin tabeliyindә

354 Reklam proqramının әsasının tәşkili

•

İstehsalın tәkmillәşdirilmәsi
Bazar münasibәtlәrinin tәşkili
Biznes proqramının hazırlanması
Reklam fәaliyyәtinin tәşkili
Marketinq fәaliyyәtinin tәşkili

355 Qәzet sәhifәsinin yuxarısında yerlәşdirilәn reklam lenti necә adlanır?

•

Docer
Bilbord
Boks
Kauk
Bullmark

356 İlk reklam qәzeti neçәndi ildә vә harada nәşr olunmuşdur ?

•

1548ci ildә Berlindә «Ümümi alman nişanlarında»
1360cı ildә Amerikanın «Nişanlar»qәzetindә
1872ci ildә Almaniyanın « Ziyalılar vәrәqә»sindә
1631ci ildә Parijdә «qәzet de Frasa
1920ci ildә Rusiyanın «Larya» qәzetindә

357 İlk çap elanları nә vaxt harada çıxmışdır ?

•

1473cü ildә İngiltәrәdә çıxmışdır
1611ci ildә amerikada çıxmışdır
1817ci ildә Fransada çıxmışdır
1725ci ildә Rüsiyada çıxmışdır
1970ci ildә Misirdә cıxmışdır

358 Reklamın ilk forması hansı ölkәdәn gәlmişdir?

•

Rusiya
Amerika
Almaniya
Hindistan
Fransa

359 Azәrbaycan Respublikası Dünya Reklam Tәşkilatına nә vaxt üzv olmuşdur?

•

2003 cü il, fevral
1965 ci il, mart
2004 cü il, yanvar
1996 ci il, okytabr
1983 cü il, may

360 Azәrbaycan Respublikası Reklam vә İnformasiya Departamenti nә vaxt yaranmışdır?

•

1956 cı il, noyabr
1985 ci il, 03 avqust
2004 cü il, 1yanvar
1997 ci il, 24 yanvar
1960 cı il, fevral

361 İlk çap elanları nә vaxt harada yaranmışdfr?

•

1920ci ildә Rusiyada
XVIII әsrin ortalarında Almaniyada
1725ci ildә Şimali Amrikada
1473ci ildә İngiltәrәdә
1787ci ildә Frasada

362 İlk dәfә reklamadan harada istifadә olunub?

•

Çar Rusiyada yarmarkalarda
İngiltәrәdә çay istehsalında
Şimali Amerikada malların satılmasında
Qәdim Misirdә qulların olunub satılmasında
Fransada әmtәә birjalarında

363 İlk dәfә reklamdan harada istifadә edilmişdir?

•

Çar Rusiyasında
Fransada
İngiltәrәdә
Eramızdan әvvәl qәdim Misirdә
Şimali Amerikada

364 Reklam tekstini tәrtib edәnlәrin mәsulliyәtlәri

•

Kütlәvi informasiya vasitәlәrindә nәşr olunan elanın mәzmunluluğu
Radioda oxunan mәtnin mәzmunluluğa
Verilәcәk hәr bir elan rәnqarәg olmalıdır
Verilәcәk hәr bir elanın hәqiqәtә tam uyğunluluğunuqabacadan görmәli vә әmin olmalıdır
Reklamın bәrbәzәyi diqqәt cәlb etmәlidir

365 Topdan әrzaq bazarı nәdir?

•

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

366 Hәlqәlilik әmsalı nәdir?

•

Xalis mal dövriyyәsinin topdan mal dövriyyәsinә nisbәti başa düşülür
Ümumi mal dövriyyәsinin xalis mal dövriyyәsinә olan nisbәti başa düşülür
Xalis mal dövriyyәsinin ümumi mal dövriyyәsinә nisbәti başa düşülür
Topdansatış mal dövriyyәsinin anbar mal dövriyyәsinә nisbәti başa düşülür
Pәrakәndә satış mal dövriyyәsinin topdansatış mal dövriyyәsinә nisbәti başa düşülür

367 Tranzit mal dövriyyәsi malgöndәrәnlә hesablaşmanın formasına görә nejә bölünür?

•

Topdan baza ilә malgöndәrәn müәssisәnin özünün hesablaşması ilә
Hesablaşmada iştirak etmәklә tranzit vә hesablaşmalarda iştirak etmәmәklә tranzit
Tranzit vә anbar mal dövriyyәsi
Hesablaşmada iştirak etmәmәklә anbar vә tranzit dövriyyә
Hesablaşmada iştirak etmәklә anbar vә tranzit dövriyyә

368 Topdan tranzit anbar mal dövriyyәsi nәdir?

•

Malgöndәrәnin anbarından birbaşa pәrakәndә satış müәssisәsinә göndәrilәn malların dәyәr mәjmusudur

•

Mal göndәrәnin, sәnaye müәssisәsinin anbarından birbaşa pәrakәndә satış müәssisәlәrinә göndәrilәn malların
dәyәr mәcmusudur
Anbar dövriyyәsi üzrә mal göndәrildikdә topdansatış bazası hәmin mallar üzrә mal gönәdәrәn müәssisә ilә
hesablaşma aparmır
Anbar dövriyyәsi üzrә mal göndәrildikdә topdansatış bazası hәmin mallar üzrә mal gönәdәrәn müәssisә ilә
hesablaşma aparır
Anbar dövriyyәsi malların pәrakәndә satış formasında anbarlardan satılması başa düşülür

369 Topdan anbar mal dövriyyәsi nәdir?

•

Anbar dövriyyәsi üzrә mal göndәrildikdә topdansatış bazası hәmin mallar üzrә mal gönәdәrәn müәssisә ilә
hesablaşma aparır
Malgöndәrәnin, sәnaye müәssisәlәrinin anbarından birbaşa pәrakәndә satış müәssisәsinә göndәrilәn malların
dәyәr mәjmusudur
Anbar dövriyyәsi malların topdansatış qaydası ilә bilavasitә anbarlardan satılması başa düşülür
Anbar dövriyyәsi malların pәrakәndә satış formasında anbarlardan satılması başa düşülür
Anbar dövriyyәsi üzrә mal göndәrildikdә topdansatış bazası hәmin mallar üzrә mal gönәdәrәn müәssisә ilә
hesablaşma aparmı

370 Mal tәminatı planına nәlәr daxildir?

•

Tranzit dövriyyәsini, pәrakәndә dövriyyәni, ilin sonuna qalığı әhatә edir
Anbar vә tranzit dövriyyәsi vә yoldakı ehtiyatları әhatә edir
Tranzit, anbar dövriyyәsini, ilin sonuna qalan mal ehtiyatlarını әhatә edir
Tranzit, pәrakәndә vә il әrzindә daxil olan malları әhatә edir
Daxil olan bütün malları vә ilin sonuna qalığı әhatә edir

371 Topdansatış mal dövriyyәsinin hansı metodlarla hәyata keçirilir?

•

Riyazi modellәşmә, iqtisadisosial proqnozlaşdırma, müqayisә tәhlil metodları ilә
Müqayisә, statistik qruplaşdırma, balans, korrelyasiya, ekspert qiymәtlәndirmә metodları ilә
Müqayisә, riyazi moldellәşmә, dinamik sıralar, proqnozlaşdırma, sistemli yanaşma metodları ilә
Statistik qruplaşdırma, balans, dinamik sıralar, proqnozlaşdırma metodları ilә
Statistik qruplaşdırma, proqnozlaşdırma metodları ilә

372 Mal yeridilişinin әsas forması hansılardır

•

әrzaq vә qeyriәrzaq
anbar vә tranzit
әnәnәvi vә mütәrrәqi
topdan vә pәrakәndә
tәsәrrüfat vә nәqliyyat

373 İlk universam nә vaxt, harada yaranıb?

•

Fransa  1958
ABŞ  1912
Almaniya – 1955
İtaliya  1959
Moskva  1915

374 Ticarәt müәssisәsinin mal dövriyyәsi planı hansı göstәricilәr üzrә planlaşdırılır?

•

Mal satışı, mal ehtiyatları, mal tәminatı
Mal satışı, mal dövriyyәsi, mal ehtiyatı
Mal qalığı, mal daxil olması, son qalıq
Mal satışı, mal qalığı, mal daxilolma
Mal satışı, mal qalığı, mal dövriyyәsi

375 Ticarәtvasitәçilik fәaliyyәtinin effektivliyini xarakterizә etmir:

•

xarici bazarda alınan vә satılanların sayı
alınan mәnfәәt norması vә kütlәsilә tam reallaşdırılma
sürәtlә dәyişәn bazar konyukturuna uyğunlaşma
elmitexniki tәrәqqi
alınan mәnfәәt norması tam reallaşdırılma

376 Firmanın kommersiyavasitәçilik fәaliyyәtinin effektivliyi nece müәyyәn olunur?

•

tәdavülün ümumu xәrclәrinin satışın hәcmi vә xidmәtlәri ümumi hәcminin cәminә nisbәti
satışışn hәcmi ilә göstәrilmiş xidmәtlәrin ümumi hәcminin cәminin tәdavülün ümumi xәrclәrinә nisbәti
satışın hәcminin tәdavülün ümumi xәrclәrinә nisbәti
göstәrilmiş xidmәtlәrlә satış hәcminin tәdavülün ümumi xәrclәrinә nisbәti
göstәrilmiş xidmәtlәrin ümumi hәcminin tәdavülün ümumi xәrclәrinә nisbәti

377 Vasitәçilik fәaliyyәti üçün başlıca rolu hansı sәmәrәlilik göstәricisi tutur?

•

şәxsi әmlakın sәmәrәliliyi vә mәnfәәtin әmәkhaqqı fonduna münasibәdtinә görә sәmәrәlilik
mәnfәәtin әmәkhaqqı fonduna münasibәtinә görә sәmәrәlilik
mәhsulun satılmasının gәlirliyinin sәmәrәliliyi
şәxsi әmlakın sәmәrәliliyi
mәhsulun satılmasının gәlirliyi vә şәxsi әmlakın sәmәrәliliyi

378 Vasitәçi ticarәt firmasının fәaliyyәtindә әsas olan risklәrdәn deyil:

•

bazarda tәlәbatın qeyri sabitliyi
siyasi qeyrisabitlik
inflyasiyanın artımı
alıcıların ödәmә qabiliyyәtinin olmaması
tәdarükçülәr tәrәfindәn mәhsulun qeyritәkmil tәdarükü

379 Hansı variantda biznes planın әsas bölmәlәrinin ardıcıllığı düzgün verilib?

•

ümumi xülasә→ümumi bölmә→tәşkilatın planının hazırlanması→maliyyә planının hazırlanması.
ümumi xülasә→ümumi bölmә→ marketinq üzrә plan →tәşkilatın planının hazırlanması →riskin
qiymәtlәndirilmәsi→maliyyә planının hazırlanması.
ümumi xülasә→ümumi bölmә→ marketinq üzrә plan →daxili vә xarici mühitin konkret amillәrinin tәsirinin
analizi →tәşkilatın planının hazırlanması →maliyyә planının hazırlanması.
ümumi xülasә→ümumi bölmә→ marketinq üzrә plan →daxili vә xarici mühitin konkret amillәrinin tәsirinin
analizi →tәşkilatın planının hazırlanması →riskin qiymәtlәndirilmәsi→maliyyә planının hazırlanması.
ümumi bölmә→ marketinq üzrә plan →daxili vә xarici mühitin konkret amillәrinin tәsirinin analizi →tәşkilatın
planının hazırlanması .

380 Vasitәçi fәaliyyәtin bütöv göstәricilәri neçә qrupa bölünür?

•

3
2
6
4
5

381 Şәxsi vәsaitlәrlә tәminat әmsalı necә olmalıdır?

•

0.2dәn çox
dәn az
2.0dan cox
0.1dәn çox
2.0dan az

382 Maliyyә sabitliyi nece müәyyәn olunur?

•

şәxsi,borc vәsaiti vә kreditor borclarının cәmi
şәxsi vәsaitlәrin borc vәsaitlәri vә kreditor borclarının cәminә nisbәti
şәxsi vәsaitlәrlә borc vәsaitinin nisbәti
kreditor borclarla borc vәsaitinin cәmi
şәxsi vәsaitlәrin kreditor borclarına nisbәti

383 Operativ planlaşdırmanın әsas elementlәrindәn deyil?

•

problemin hәllinin dәqiq alqoritmini vermәk
resursların bölüşdürülmәsinin uçotu
әsas mәsәlәnin qoyulması
biznes әmәliyyatının mәqsәd vә vәzifәlәrini hәcmlәrini qarşılıqlı әlaqәlәndirmәk
bazarda davranışın,hәm dә satış vә gәlirin taktikasını nәzәrdә tutmaq

384 Aşağıdakılardan hansı Çәtin uşaq a aid deyil?

•

bazarda az paylıdır
yüksәk gәlirlidir
adәtәn bazarda qalması üçün “Sağılan inәk” tәrәfindәn yardım lazımdır
sürәtlә artan tәlәbat mövcuddur
”Yaya da” vәziyyәti yaranır

385 Vasitәçi firmanın fәaliyyәtinin strateji zonasının hәyat qabiliyyәtinin tipik yolu necәdir?

•

”İt”→”Ulduz”→”Çәtin uşaq”→”Sağılan inәk”
”İt”→”Sağılan inәk”→”Ulduz”
”Ulduz”→”Çәtin uşaq”→”İt”
”Çәtin uşaq”→”Sağılan inәk”→”Ulduz”
”Çәtin uşaq”→”Ulduz”→”Sağılan inәk”

386 Aşağıdakılardan hansı BMQna aid deyil?

•

”Ulduz”
”Sağılan inәk”
”Buqәlәmun”
”Çәtin uşaqlar”
”İt”

387 Hansı strateji planlaşdırmanın ikinci mәrhәlәsinә aiddir?

•

firmanın inkişafının strateji mәqsәdinin son seçimi
firmadaxili imkanların mövcudluğunu qiymәtlәndirmәk
firmanın әldә etdiyi kommersiya müvәffәqiyyәtinә xarici amillәrin tәsiri dәrәcәsini qiymәtlәndirmәk
informasiya bazasının yaradılması
strateji planın hәyata keçirilmәsi vә onun yerinә yetirilmәsinә nәzarәt

388 Reklam agentliyi?

•

Bir reklam mütәxәssisi tәrәfindәn yaradılan reklam firması
Müxtәlif ixtisaslı mütәxәssislәrin bir mәkanda birlәşdiyi tәşkilat
Dövlәt reklam müәssisәlәri
İstehlakçı reklam mütәxәssislәri
İstehsal müәssisәsindә çalışan reklamla mәşqul olan mütәxәssislәr

389 Reklam agentliklәrinin tәşkilati quruluşu:

•

6 şöbә: mühasibat, bәdiitәrtibat, emalatxana, rәssamlıq, dizayner, inzibati xidmәt
5 şöbә: yaradıcı, sifarişlәrin yerinә yetirilmәsi, marketinq, maliyyә tәsәrrüfat
2 şöbә: marketinq, menecer

3 şöbә: әlaqә, sifariş, istehsal şöbәlәri
4 şöbә: plan, rejissorlar, koordinator, mәlumat toplayan

390 Reklam agentliklәrindә yaradıcı şöbәnin fәaliyyәti

•

Mәdәni mәsәlәlәrin tәtbiqi
İdeyaların yaradılması vә hәyatakecirilmәsi
Әmtәәistehsalının tәşkili
Mal mübadilәlәrinin tәşkili
Maliyyәkredit mәsәlәlәrinin hәlli

391 Reklam sifarişçilәri ilә reklam agentliklәri arasında bağlanan müqavilәnin mahiyyәti

•

Reklam işinin planlaşdırılması
Reklam әmәliyyatında iştirak edәn tәrәflәr arasında qarşılıqlı әlaqә
Reklamın istiqamәtlәndirilmәsinin tәşkili
Reklamın ideyalılığının formalaşması
Reklamın doğrululuğu

392 F. Kotlerә görә marketinq informasiya sistemi (MİS):

•

marketinq qәrarlarının qәbulu üçün zәruri olan aktual vә dәqiq informasiyanın toplanması, tәsniflәşdirmәsi, tәhlili,
qiymәtlәndirilmәsi vә yayımını hәyata keçirәn mütәxәssislәrin, hәmçinin bu informasiyanın toplanmasının
metodoloji üsullarının vә bunun üçün lazım olan avadanlıqların mәcmusudur
marketinqә dair qәrarların qәbulu üçün yaradılmış mәlumatlar bankının, bu mәlumatların toplanmasını hәyata
keçirәn mütәxәssislәr vә mәlumatların emalında isttifadә edilәn avadanlıqların mәcmusudur
marketinq qәrarlarının qәbulu üçün zәruri olan aktual vә dәqiq informasiyanın toplanması, onun tәhlili,
sistemlәşdirilmәsi vә qiymәtlәndirilmәsi, hәmçinin informasiyanı özündә birlәşdirәn mәlumatlar bankının
yaradılması prosesidir;
marketinq qәrarlarının qәbulu üçün zәruri olan aktual vә dәqiq informasiyanın toplanması, onun tәhlili,
sistemlәşdirilmәsi vә mәlumatlar bankının yaradılması, hәmçinin yaradılmış mәlumatlar bankı ilә dialoq sistemini
tәmin edәn modellәr vә tәlimatların mәcmusudur
marketinq qәrarlarının qәbulu üçün zәruri olan aktual vә dәqiq informasiyanın toplanması, tәsniflәşdirmәsi, tәhlili,
qiymәtlәndirilmәsi vә yayımını hәyata keçirәn mütәxәssislәrin, hәmçinin bu informasiyanın toplanmasının
metodoloji üsullarının vә bunun üçün lazım olan avadanlıqların mәcmusudur

393 1000 dollarlıq dәyәrinda reklamın yerlәşdirilmәsindә agentlik 15% komission qaydasında vә 2,78 %.
Ticarәt güzәşti şәklindә gәlir %i alacagı sәrti daxilindә onun reklamverәnlәrdәn aldigi ümumi gәlirin
mәblәgi nәyә bәrabәr olacaq?

•

278
178.8
178
127.8
177.8

394 Reklam agentliyinin gәlir manbalari

•

manfaat hesabina
komission, ticarat giizasti. qonorar
alava tadbirlar
birbasa alicidan galan galir
birbasa saticidan galan galir

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

•

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

dilçәliş mәrhәlәsinda

396 Ilk reklam agentliyinin yaranması:

•

1835ci ildә Londonda
1810cu ildә Fransada
1841ci ildә ABŞda Volm Palmer yaradıldıi
1900cu ildә Filadelfiyada
1870ci ildә Rusiyada

397 Reklam agentliklәrinin tәşkilatı quruluşu

•

3 söbә: әlaqә, sifariş, istehsal sobaları
5 şöbә: yaradıcı,sifarışlәrin yerinә yetirilmәsi, marketinq, maliyyәtәsәrrüfat
2 söbә: marketinq, menecer
4 şöbә: plan, rejisorlar, kordinator, mәlumat toplayan
6şödә: mühasibat, bәdiitәrtibat, emalatxana, rәssamlıq, dizayner, inzibati xidmәt

398 Reklam agentliklәrinin funksiyaları: —

•

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

399 Reklam agentliklәrinin ixtisaslaşması

•

Reqional (mәhәllәlәr)üzrә
Әmtәәpul mynasibәtlәri üzrә
Satışın genişlәnmәsi üzrә
Bazar sövdәlәşmәlәri üzrә
Mal istehsalı üzrә

400 İddia nәdir?

•

Müqavilә şәrtlәrinin pozulmasının könüllü surәtdә aradan qaldırılması barәdә yazılı müqavilәdir
Müqavilә vә ya qanunvericilik şәrtlәrinin pozulmasının könüllü surәtdә aradan qaldırılması barәdә yazılı tәlәbdir
Müqavilә vә ya qanunvericilik şәrtlәrinin pozulmasının könüllü surәtdә aradan qaldırılması barәdә şifahi izahatdır
Müqavilә vә ya qanunvericilik şәrtlәrinin pozulmasının könüllü surәtdә aradan qaldırılması barәdә malın qәti
izahatıdır
Müqavilә vә ya qanunvericilik şәrtlәrinin pozulmasının könüllü surәtdә aradan qaldırılması barәdә yazılı
müqavilәdir

401 Malgöndәrәntopdan müәssisәlәr kimlәrdir?

•

komissionçular, topdan yarmarkalar, hәrrajlar, әmtәә bircaları
topdan yarmarkalar, hәrrajlar, әmtәә bircaları, mağazaanbarlar, broker müәssisәlәr, agent müәssisәlәr, dilerlәr
broker müәssisәlәr, agent müәssisәlәr, dilerlәr
distribüterlәr, broker müәssisәlәr, agent müәssisәlәr
konsiqnatlar, әmtәә bircaları, mağazaanbarlar

402 Malgöndәrәn istehsalçılara kimlәr daxildir?

•

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

403 Topdan alış üzrә kommersiya işinin mәrhәlәlәri hansılardır?

•

Şәbәkәnin malla fasilәsiz tәchiz üçün hәyata keçirәn ticarәt sistemi
Alıcı tәlәbatının öyrәnilmәsi, proqnozlaşdırılması, malgöndәrәnlәrin öyrәnilmәsi, tәsәrrüfat әlaqәlәrinin tәşkili,
topdan alqı üzrә uçotun nәzarәtin tәşkili
Tәlәbatın öyrәnilmәsi, bazar imkanlarının öyrәnilmәsi, tәhlili, uçotu, marketinq kompleksinin işlәnmәsi
Bazarın öyrәnilmәsi, malın istehsalı bazara çıxarılması, әmtәәnin bazarda mövqeyinin möhkәmlәndirilmәsi
Alıcı tәlәbatının öyrәnilmәsi, malın keyfiyyәtinin qorunması

404 Topdan xidmәtlәr kompleksinә nә daxildir

•

ticarәt, reklam, icarә
texnoloci, kommersiya, tәşkilati, mәslәhәt, informasiya, maliyyә
ticarәt hesablaşma әmәliyyatı
әmtәәnin çeşidi, keyfiyyәti, marketinq xidmәti
kommersiya, reklam, ticarәt, komission xidmәti

405 Mağazaanbar hansı satış üsulu ilә fәaliyyәt göstәrir

•

ixtisaslaşmış formada
özünәxidmәt
piştaxta ilә
vitrinlә
nümunәlәrlә

406 Aşağıdakılardan hansı topdan satıjının vәzifәlәrinә aid deyil

•

malları son istehlakçıya şәxsi istehlak üçün satmaq
icarәyә götürülmüş avadanlıq, inventarları tәhvil vermәk
topdan әrzaq bazarında tijarәt qaydalarına әmәl etmәk
sanitar, yanğından mühafizә tәlәblәrinә әmәl etmәk
ticarәt başa çatdıqdan sonra ticarәt yerini boşaltmaq

407 Topdan әrzaq bazarının әsas funksiyası nәdir?

•

il boyu әhalinin baqqal malları ilә tәmin etmәk
İlboyu әhalinin keyfiyyәtli әrzaq mәhsulları ilә tәchizatının tәmin olunması, k/t mәhsullarının itkisinin
azaldılması
topdan mal satanlardan tezxarab olan malları alıb әhaliyә çatdırmaq
il boyu әhalinin yeyinti mәhsulları ilә tәmin etmәk üçün tәdarükçülәrlә iş aparmaq
uzun müddәtdә әhalinin k/t mәhsulları ilә tәmin etmәk

408 Ticarәti idarәetmә elminin mәqsәdi nәdir

•

Ticarәti idarәetmә mexanizminin nәzәri metodoloci әsaslarının işlәnmәsidir
İdarәetmә strukturunun optimallaşması
İdarәetmә strukturunun tәkmillәşmәsi
İdarә olunan heyәtin hazırlanması
Qәrar qәbulunun optimallaşması

409 İdarәetmәnin prinsiplәri nәdir?

•

Bu sosial metoddur
Tәşkilati metodlar
İqtisadi metodlar
Obyektiv iqtisadi qanunların vә inkişaf qanunauyğunluqlarının fәaliyyәtindәn irәli gәlәn idarәetmә qaydası
Psixoloci metodlar

410 İdarәetmә kadrlarına kimlәr daxildir?

•

Satıcılar
Texniki personal
Kömәkçi işçilәr
İdarәetmәnin hәr hansı funksiyasını yerinә yetirәn idarәetmә aparatının işçilәri
Tәchizatçılar

411 Әmәyin idarә olunmasının predmeti nәdir?

•

Materiallar
Texnika
Xammal
Mәlumat
Әmtәә

412 kommersiya müәssisәlәrindә idarәetmәnin metodları hansıl

•

operativ, texniki, texnoloji
strateji,taktiki, texnoloji
strateji, texniki, texnoloji
strateji, taktiki, operativ
strateji,cari, operativ

413 kommersiya müәssisәlәrindә idarәetmәnin funksiyaları hansılard

•

tәdqiqat,rәhbәrlik, tәşkilat
planlaşdırma, nәzarәt, әmәliyyat
planlaşdırma,tәşkilatı, rәhbәrlik vә nәzarәt
tәşkilatı, rәhbәrlik, reklam, tәşviqat
planlaşdırma, reklam, nәzarәt, tәdqiqat

414 kommersiya müәssisәlәrindә idarәetmәnin mәqsәdlәri hansılardır?

•

strateji,texniki, taktiki mәqsәdlәr
strateji,texniki, cari mәqsәdlәr
strateji,texniki, texnoloji mәqsәdlәr
strateji,texniki, operativ mәqsәdlәr
strateji,marketinq, cari mәqsәdlәr

415 Marketinq şöbәlәrinın diqqәt verdiyi sahәlәrә hansı aid deyil:

•

satıcılar
reklam
әmtәә bazarının öyrәnilmәsi
rәqiblәrin tәdqiqi
alıcıların servis xidmәti

416 Kommersiya fәaliyyәtinin idarә edilmәsinin tәşkili elementlәrindәn deyil:

•

vәzifәlәr
informasiyanın ötürülmәsi sistemminin yaradılması
Kommersiya fәaliyyәtinin idarә edilmәsinin tәşkili elementlәrindәn deyil:
aydın formalaşdırımış mәqsәdin olması
ayrıayrı hәlqәlәrdә funksiyaların növlәri

417 İdarәetmәnin mәqsәdlәri hansılardır?
Operativ, texniki, texnoloji
Strateji, taktiki, texnoloji
Strateji, texniki. texnoloji

•

•

Strateji, taktiki, operativ
Texniki, cari, operativ.

418 Müddәtinә vә sәviyyәsinә görә planlaşdırmanın növlәri hansılardır?

•

Strateji vә uzunmüddәtli planla
Operativ planlar, kiçik mağazalar üzrә planlaşma
Strateji qısa müddәtli, uzunmüddәtli
Strateji, taktiki vә operativ
Orta müddәtli vә taktiki planlar

419 Ticarәt müәssisәlәrinin malpul hesablaşmaları hansı vasitәlәrlә hәyata keçirilir?

•

Banklardakı hesablaşma hesabı vә cari hesablar vasitәsilә
Qısa vә uzun müddәtli kreditlәr vasitәsilә
Bütün hesablaşmalar nәğd pul pul köçürmәlәri vasitәsilә hәyata keçirilir
Alıcılar vә mal göndәrәnlәr vasitәslә
Mal mübadilәsi vә nәğdi pul köçürmәlәri vasitәsilә

420 Müәssisәnin maliyyә vәziyyәti nәdir?

•

Pul vәsaitinin sәrf olunması, әsas vә dövriyyә vәsaitlәrindәn istifadә effektivliyi
Müәssisәnin ödәniş qabilimyyәtini, vәsaitldәrin әmәlә gәlmәsi, mal dövriyyәsinin hәcmi vә quruluşu
Pul vәsaitlәrinin hәrәkәti, mal ehtiyatlarının optimallığı vә xәrclәrin sәviyyәsi
Aktivlәrin likvidliyi, pul vәsaitlәrinin tәdavüldәki fasilәsizliyi vә ödәniş qabiliyyәti
Әhalinin alıcılıq qabiliyyәti, tәdavül xәrclәrinә qәnaәt, mәnfәәtin artması

421 Kapitalın sәrf olunması dairәsindәn asılı olaraq risklәr necә tәsniflәşdirilir?

•

Alış riski, vasitәçmlmk riski, satış riski
Kommersiya riski, ticarәt riski, küilәvi iaşә riski
Kommersiya riski, tәdavül riski, mal dövriyyәsi üzrәrisk
İstehsal riski, kommersiya (ticarәt) riski, maliyyә riski
İstehsal riski, satış riski, alış riski

422 Firmanın maliyyә vәziyyәtinin tәhlili nәyә әsaslanır?

•

Ümumi gәlir vә mәnfәәt haqqındakı mәlumatlara
Pәrakәndә satış mal dövriyyәsi balansına
Әhalinin pul gәlirlәri vә mәsrәflәri balansına
Mühasibat vә maliyyә hesabatına
Operativ uçot materiallarına

423 Mal dövriyyәsinin kreditlә tәmin edilmәsi dedikdә nә başa düşülür?

•

İstehsal riskini sığortalamaq üçün verilәn bank kreditidir
Dövlәt büdcәsi ilә әlaqә yaratmaq üçün verlәn ticarәt kreditidir
Firmanın әsas vәsaitlәrlә tәmin etmәk üçün verilәn bank kreditidir
müәyyәn olunmuş normativlәr әsasında firmanı jari mal ehtiyatları ilә tәmin etmәk üçün verilәn bank kreditidir
Firmanın rentabelliyini tәmin etmәk üçün verilәn ticarәt kreditidir

424 Bazar iqtisadiyyatı şәraitindә kreditin әn çox yayılmış forması hansılardır?]

•

Müәssisә krediti vә istehsal krelditi
Әsas vә dövriyyә kreditlәri
İstehsal krediti vә ticarәt krediti
Bank krediti vә ticarәt (kommersiya) krediti
İqtisadi vә tәsәrrüfat kreditlәri

425 Ticarәt maliyyәsinin funksiyaları hansılardır?

•

Qәnaәt, risk, iqisadi hәvәslәndirmә
Bölgü, nәzarәt, xidmәt, qәnaәt
Satış, alış, nәzarәt, xidmәt
Operativlik, bölgü, nәzarәt, hәvәslәndirmә
İstehsal, ticarәt, tәsәrrüfatçılıq

426 Ticarәtdә ümumi gәlirin әmәlә gәlmә mәnbәlәri hansılırdır?

•

Müәssisә krediti
Mal satışından alınan gәlir
Ayrı ayrı xәrc maddәlәrinin ümumi dövriyyәdәki xüsusi çәkisidir
Әsas vә әlavә әmәk haqqı, digәr tәsәrrüfat sahәlәrinin mәsrәflәri
İstehsal krediti

427 Ticarәtdә ümumi gәlir tәyinatına görә nәyi özündә әks etdirir?

•

Tәdavül xәrclәrinin mәnfәәtә nisbәtini
Mәnfәәt ilә mal dövriyyәsinin mәblәğinin cәmini
Mal dövriyyәsi ilә tәdavül xәrclәrinin cәmini
Tәdavül xәrclәri ilә mәnfәәtin cәmini
Mәnfәәtin tәdavül xәrclәrinә olan nisbәtinә

428 Tәdavül xәrclәrinin quruluşu dedikdә nә başa düşülür?

•

Xәrc maddәlәrinin qruplar üzrә tәsnifatı
Tәdavül xәrclәri mәblәğinin mal dövriyyәsinә olan nisbәtinin faizlә ifadәsidir
Ayrı ayrı xәrc maddәlәrinin ümumi dövriyyәdәki xüsusi çәkisidir;
Ayrıayrı xәrc maddәlәri mәblәğinin ümumi xәrjlәrdәki xüsusi çәkisidir
Xәrc maddәlәri mәblәğinin mal dövriyyәsinә olan nisbәtidir

429 Mәnsubiyyәtindәn asılı olmayaraq tәdavül xәrclәrinin qruplaşdırılması

•

amortizasiya ayırmaları vә cari tәmir xәrclәri
xalis vә әlavә xәrclәr
әsas vә әlavә әmәk haqqı xәrclәri
müstәqim vә qeyrimüstәqim xәrclәr
müstәqim vә reklam xәrclәri

430 İqtisadi әlamәtinә görә tәdavül xәrclәrinin tәsniflәşdirilmәsi.

•

әsas fondların amortizasiyası, taraların köhnәlmәsi, yanacaq, elektrik energisi mәsrәflәri
işçilәrin sayı, әmәk haqqı fondu, әmәk haqqı fondu sәviyyәsi, әmәk mәhsuldarlığı ilә әlaqәdar xәrclәr
dövriyyәnin hәcmi, quruluşu, artım vә azalma sürәti, mal ehtiyatları ilә әlaqәdar xәrclәr
әsas vә әlavә әmәk haqqı, digәr tәsәrrüfat sahәlәrinin mәsrәflәri, özunun istehlak mәsrәflәri, itgilәr
istehsal mәsrәflәri, nәqliyyat mәsrәflәri, ümumi gәlir, әsas kapital

431 Ticarәtdә tәdavül xәrclәri mahiyyәtinә görә necә qruplaşdırılır?

•

әmәk mәhsuldarlığı vә әmәyin effektivliyinin yüksәldilmәsi ilә әlaqәdar xәrclә
ümumi gәlir vә mәnfәtlә әlaqәdar xәrclәr
dövriyyәnin hәjmi vә quruluşu ilә әlaqәdar xәrclәr;
istehsalın davamı vә dәyәrlәrin formasının dәyişilmәsi ilә әlaqәdar xәrclәr
işçilәrin sayı vә әmәk haqqı ilә әlaqәdar xәrclәr

432 Tәdavül xәrclәrini izah et.
İşçilәrin sәrf etdiklfri әmәyini kәmiyyәt vә keyfiyyәtinә görә onlara verilәn pul vәsaitinin hәcmidir

•

Mal dövriyyәsi planının yerinә yetirilmәsi ilә әlaqәdar sәrf olunan mәsrәflәrin hәcmidir
Malların istehsalı ilә әlaqәdar sәrf olunan әmәk mәsrәflәrinin pul ilә ifadәsidir
malların istehsaldan istehlakçıya çatdırılması ilә әlaqәdar sәrf olunan әmәk mәsrәflәrinin pul ilә ifadәsidir.
İstehlakçılrın mal alışına sәrf etdiklәri pul vәsaitinn ümumi hәcmidir

433 Ticarәtdә istifadә edilәn taralar tәyinatına görә neçә növә ayrılır

•

qoxulu vә qoxusuz
yamaqlı vә yamaqsız
tәmiz vә çirkli
daxili vә xarici
quru vә yaş

434 Ticarәt vә kütlәvi iaşәdә әmәk haqqının formaları

•

tarif bölgüsü
dövriyyәnin hәcmi vә quruluşuna görә;
mәnfәәtin hәcmi vә rentabelliyә görә
götürә vә işәmuzd: o cümlәdәn mükafatlı
әmәk mәhsuldarlığı vә effektivliyinә görә

435 Ticarәtdә әmәyin ödәnilmәsinin tәşkili prinsiplәri

•

әmәk haqqı fondu vә işçilәrin sayı
işçilәrin sayı vә әmәk mәhsuldarlığı
dövriyyә vә onun quruluşu
tarif sistemi vә әmәyin ödәnilmәsi sistemi
әmәk mәhsuldarlığı vә effektivliyi

436 Ticarәtdә әmәk mәhsuldarlığının hesablanması

•

Әm = mәnfәәt/ işçilәrin sayı
Әm = dövriyyә/ әmәk haqqı fonduna
Әm = işçilәrin sayı/ dövriyyә
Әm = dövriyyә/ işçilәrin sayı
Әm = dövriyyә/ mәnfәәtә

437 Tәdavül dairәsindә gedәn proseslәrdәn asılı olaraq tijarәtdә sәrf olunan әmәyin növlәri

•

ağır vә yüngül әmәk
sadә vә mürәkkәb әmәk
sәrfәli vә sәrfәsiz әmәk
mәhsuldar vә qeyrimәhsuldar әmәk
әqli vә fiziki әmәk

438 Әmәk planının göstәricilәri:

•

topdansatış, pәrakәndәsatış mal dövriyyәsi
işçilәrin sayı, әmәk haqqı fondu sәviyyәsi, mәnfәәtin sәviyyәsi, ticarәt sahәsi
dövriyyә, işçilәrin sayı, әmәk haqqı fondu, mәnfәәt
әmәk mәhsuldarlığı, işçilәrin sayı, әmәk haqqı fondu vә kadrların hazırlanması vә ixtisaslarının artırılması
dövriyyәnin hәcmi, quruluşu, ehtiyatların gün üzrә norması vә işçilәrin sayı

439 Әsaslı kapital qoyuluşunun effektivlik göstәriciәlri
mәnfәәt vә rentabellik
mal dövriyyәsi vә mal ehtiyatları
xәrclәrә qәnaәt
gün vә dәfә hesabilә dövretmә sürәti

•

•

ümumi effektivlik әmsalı

440 Dövriyyә fondlarından istifadә effektivliyinin göstәricilәri

•

yük avtomobillәrinin yürüş әmsalı
fond tutumu
fondverimi
fondla silahlanma
dövriyyә sürәti vә vәsaitlәrdәn istifadә әmsalları

441 Әsas fondlardan istifadә effektivliyinin göstәricilәri

•

mal dövriyyәsi, ehtiyatları
vәsaitlәrin gün vә dәfә hesabı ilә hәcmi
fondverimi, fond tutumu
dövriyyә surәti әmsalı
dövriyyә vәsaitlәrindәn istifadә әmsalı

442 Normalaşdırılan dövriyyә vәsaitinin tәrkibi

•

bankların hesablaşma hesablarında olan pul vәsaitlәri
mal ehtiyatları, pul vәsaiti vә sair aktivlәr
cari hesablarda olan pul vәsaitlәri
Debitor borcları
mәqsәdli kreditlәr

443 Әsas vә dövriyyә kapitalının әmәlә gәlmә mәnbәlәri

•

icarә olunmuş vәsaitlәr
topdansatış, pәrakәndәsatış mal dövriyyәsi
özünün xüsusi vәsaiti vә cәlb olunmuş vәsaiti
әsas vә әlavә әmәk haqqı
mal ehtiyatları

444 Ticarәtin dövriyyә fondlarının tәrkibi

•

texnoloci qurğular vә istehsal avadanlıqları
binalar, qurğular
daimi, ölçüçәki, kassa avadanlıqları
nәqliyyat vasitәlәri;
mal ehtiyatları, pul vәsaiti, sair aktivlәr

445 Ticarәtin әsas fondlarının tәrkibi

•

pul vәsaiti, sair aktivlәr
tamamlanmamış istehsal;
binalar, avadanlıqlar vә nәqliyyat vasitәlәri
xammalehtiyatı;
yarımfabrikat ehtiyatları

446 İqtisadi mәzmununa vә tәyinatına görә ticarәt fondları necә qruplaşdırılır

•

gәlir vә rentabellik;
әsas vә dövriyyә fondları
işçilәrin sayı vә әmәk haqqı fondu
әmәk mәhsuldarlığı vә effektivliyi
topdansatış vә pәrakәndәsatış mal dövriyyәsi

447 Kommersiya xidmәtnin tәşkilati strukturlarının qurulmasının әsas prinsiplәrindәn deyil:

•

azhәlqәlilik
qarşılıqlı razılaşma prinsipi
aydın mәqsәdi olması
vahid tabeçilik prinsipi
fәaliyyәtin әlaqәlәndirilmәsi

448 İdarәetmә metodları nәdir?

•

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

449 Tәşkilati әlaqәlәrin xarakterindәn asılı olaraq münasibәtlәr necә ola bilәr?

•

Xәtti
Paralel
Funksiyalararası
Funksional
Xәtti, funksional vә funksiyalararası

450 İnformasiya nәdir?

•

Qәrar qәbulu mәrhәlәsidir
Mәnbәlәrarası әlaqә forması kimi çıxış edәn, mәlumatı ötürәn vә onu qәbul edәn mәnbәlәr arasında әlaqә forması
Qәrar qәbulu prosesidir
Bu mәlumat texnikasıdır
Qәrar qәbulu texnologiyasıdır

451 Tәsirin dәrinliyinә görә qәrarlar necә ola bilәr?

•

Mürәkkәb
Çoxsәviyyәli
Birsәviyyәli vә çoxsәviyyәli
Sadә vә birsәviyyәli
Sәviyyәli

452 Tәsir istiqamәtindәn asılı olaraq qәrarlar necә ola bilәr?

•

Xarici
Fәrdi
Şәxsi vә xidmәti
Daxili vә xarici
Daxili

453 İdarәetmә mәqsәdi nәyin vasitәsilә hәyata keçirilir

•

Göstәricilәr bazasının yığılması
İdarәetmәnin texniki vasitәlәri ilә
Bazar mexanizmindәn keçmәklә
İdarәetmә aparatının sәmәrәlәşdirilmәsi
İdarәetmә funksiyaları

454 Real әmtәә sәviyyәsi özündә nәyi әks etdirir?
onun sövqedici xüsusiyyәtlәri
onun etiketini
onun funksiyasın

•

•

әmtәәnin markasını, keyfiyyәtini
onun texnikixüsusiyyәtlәri

455 Mәnaca әmtәә sәviyyәsi nәyi bildirir?

•

onun markasını
әmtәәnin әsas funksiyasını
onun qiymәtini
onun keyfiyyәtini
onun xassәlәrini

456 Әmtәәnin sәviyyәlәri.

•

saf, tmiz, xalis
funksiya, möhkәmlәnmiş
mәnaca, real, möhkәmlәşmiş
orta, yüksәk, güclü
güclü, real, funksiya

457 Elektron ticarәt nәdir?

•

elektron ciplәr
Qeyri mağaza pәrakәndә satış şәbәkәsi
Elektron marketinq
Qeyri mağaza topdan şәbәkә
Qeyri mağaza reklam

458 Pәrakandә satış texnologiyalarına aşağıdakılardan hansı aid deyil.

•

Touch – screen köşklәr
Data bazaya cıxış
Pәrakәndә mobil vizit kartlar
Müştәri kartları
Checkout sistemlәr

459 Pәrakәndә tacir hansı qәrarı qәbul etmir

•

mәhsulun çeşidi haqqında
tәmәrküzlәşmә haqqında qәrar
xidmәtlәr toplusu haqqında
mağazanın yeri haqqında
mağazanın mәsuliyyәti haqqında

460 Pәrakәndә tәşkilatın strukturuna aid deyil.

•

Korporativ şәbәkәlәr
Green market
Françayz tәşkilatlar
Pәrakәndә korporativlәr
Könüllü birliklәr

461 Pәrakәndә satışın növünә aid deyil

•

Xırda ambar dükanlar
anbar dükanlar
İxtisaslaşmış mağazalar
Ucuz qiymәt mağazaları
Univermaqlar

462 Pәrakәndә satış nәdir?

•

Self – servis, Full – servis
Son istehlakçıya satışdır
Şәxsi istehsal üçün satışdır
Full servisdir
Kommersiya mәqsәdilә satışdır

463 Xidmәtin miqdarına görә pәrakәndә ticarәtin növlәri.

•

Self – servis, Superstore
Self  servis, Full – servis
dövrü faәliyyәt göstәrәn sәrgidir
Self – servis, Full – servis, super marketlәr
Sull – servis, diskount

464 İdarәetmәnin mahiyyәti nәdir?

•

Menecmentin loqik sxeminin işlәnmәsi
İdarәetmә normasının müәyyәnlәşmәsi
İdarәetmә effektivliyinin yüksәlmәsi
İdarәedәn sistemin idarә olunan sistemә şüurlu tәsir
İdarәetmә metodları sisteminin işlәnmәsi

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

•

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

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

•

satış bazarının genişlәndirilmәsinә sәbәb olur vә vәsaitlәrin dövriyyәsinin tezlәşdirilmәsinә yardım edir.
rәqabәti dәstәklәyir, satış bazarlarını genişlәndirir;
işçi yerlәrinin sayının vә kapitalqoyuluşlarının hәcminin artmasına sәbәb olur;
insan fәaliyyәtinin müxtәlif sferalarından olan biliklәrinin yayılmasına sәbәb olur;
tәlәbin artımına vә әmtәәnin populyarlaşmasına sәbәb olur;

467 Reklamın seçmә funksiyası ibarәtdir:

•

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

468 Mәhsul reklamının hansı növlәri mövcuddur?

•

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

469 Aşağıdakılardan hansı institusional reklamına aiddir:
hamısı.

•

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

470 Aşağıdakılardan hansı mәhsul reklamlarına aiddir?

•

hamısı.
korporativ;
institusional;
İstehsalteхniki tәyinatlı mәhsulların reklamları;
strateji;

471 Reklam edilәn obyektin xarakterinә görә reklamlar hansılardır?

•

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

472 Aşağıda qeyd olunan reklamın kommunikativ mәqsәdlәrindәn hansı düzgündür?

•

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

473 Aşağıda qeyd olunan reklamın iqtisadi mәqsәdlәrindәn hansı düzgündür?

•

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

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

•

panno.
banerlәr;
prizmavijn;
sәtri vә ya rubrikalı;
transparantlar;

475 Reklamın әsas әlamәtlәrini göstәrin:

•

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

476 İctimaiyyәtin hәyatında reklam hansı rolu oynayır?

•

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

iqtisadi, sosial, maariflәndirici, etik, mәnәvi;

477 Hansı reklam onun tәsiretmә xarakterinә görә seçilir?

•

heç biri.
yumşaq vә parlaq;
sәrt vә hamar;
sәrt vә yumşaq;
yumşaq vә bәrk;

478 Hansı reklam onun tәsiretmә üsuluna görә seçilir?

•

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

479 Hansı reklam mәqsәd vә vәzifәlәrdәn asılı olaraq qeyd olunur?

•

heç biri.
prestij, informativ, nәsihәtverici;
stimullaşdırıcı, informativ, xatırladıcı;
informativ, nәsihәtverici, xatırladıcı;
informativ, xatırladıcı, kütlәvi;

480 Auditoriyaya yönlәndirilmәsindәn asılı olaraq hansı reklamı qeyd edirlәr?

•

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

481 Reklam onun tәşәbbüskarının tipinә görә necә seçilir:

•

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

482 Aşağıda sadalanan mәqsәdlәrdәn hansı reklamın kommunikativ mәqsәdlәrinә aiddir?

•

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

483 Aşağıda sadalanan mәqsәdlәrdәn hansı reklamın iqtisadi mәqsәdlәrinә aid deyildir?

•

reklam olunan әmtәәnin әldә olunmasına alıcını inandırmaq;
әmtәәnin satışının dәstәklәnmәsi;
konkret әmtәәyә olan tәlәbin stimulaşdırılması vә satışın stimullaşdırılması;
mәhsula olan sadiqliyin saxlanılması;
әmtәәyә vә ya xidmәtә olunan tәlabatın formalaşdırılması;

484 Aşağıda sadalanan mәqsәdlәrdәn hansı reklamın iqtisadi mәqsәdlәrinә aiddir?

•

rәqabәt aparan әmtәәlәr arasında şәxsi әmtәәlәrin seçilmәsi.
müәssisә vә onun mәhsulu barәdә fikirlәrin yaxşılaşdırılması;
müәyyәn istiqamәtdә imicin dәyişilmәsi;
konkret әmtәәyә olan tәlәbin stimulaşdırılması vә satışın stimullaşdırılması;
mәhsula olan sadiqliyin saxlanılması;

485 Aşağıda sadalanan tәriflәrdәn hansı sәhvdir?

•

reklam sosial ziddiyyәtlәri istehsal sferasından istehlak sferasına keçirir;
reklam tәklif olunan әmtәәyә olan tәlәbi stimullaşdırır;
reklam potensial istehlakçılarda әmtәәyә olan tәlәbi yaradır;
reklam rәqabәtin kәskinliyini azaldır.
reklam vәsait dövriyyәsini tezlәşdirir;

486 Aşağıda sadalanan sosial reklamın tәriflәrindәn hansılar düzgündür?

•

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

487 Aşağıda sadalanan reklamlardan hansı dövlәt vә ictimai maraqları tәmsil edir vә xeyriyyәçilik
mәqsәdlәrinә çatmağa yönәldilib?

•

qeyrietik reklam.
imic reklamı;
biznesreklam;
sosial reklam;
siyasi reklam;

488 Aşağıda sadalananlardan hansılar nәsihәtverici reklamın әsas mәsәlәsinә aiddirlәr?

•

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

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

•

prestij reklamı;
vadaredici reklam.
stimullaşdırıcı reklam;
xatırladıcı reklam;
mәlumatlandırıcı reklam;

490 kommersiya müәssisәlәrindә idarәetmәnin funksiyaları hansılard

•

Tәşkilati, rәhbәrlik, reklam, tәşviqat
Planlaşdırma, reklam, nәzarәt, tәdqiqat
Planlaşdırma, nәzarәt, әmәliyyat
planlaşdırma,tәşkilatı, rәhbәrlik vә nәzarәt

Tәdqiqat, bölgü, rәhbәrlik, tәşkilat

491 Tәmәrküzlәşmәnin hansı formaları var?

•

dәyişkәn, texniki,
dәyişkәn, texniki, texnoloji
dәyişәn, formalaşmış, texnoloji
aqreqat, istehsaltexniki, texnoloji
iqtisadi, istehsal, texniki

492 Tәmәrküzlәşmәnin mahiyyәti nәdir?

•

mәhsul istehsalı üzrә orta müәssisәlәrin xüsusi çәkisinin mütәmadi artırılmasıdır.
mәhsul istehsalı üzrә kiçik istehsal müәssisәlәrinin toplaşaraq iri müәssisәlәr yaratması
toplaşma, cәmlәşmә
mәhsul istehsalı üzrә iri istehsal müәssisәlәrinin xüsusi çәkilәrinin mütәmadi artmasıdır.
mәhsul istehsalı üzrә orta vә kiçik müәssisәlәrin xüsusi çәkisinin mütәmadi artırılmasıdır.

493 İxtisaslaşma dәrәcәsinә görә müәssisәlәr necә bölünür?

•

xüsusi, özәl,
xüsusi, dövlәt, bәlәdiyyә
ixtisaslaşmış, özünәxidmәt, qarışıq
ixtisaslaşmış, universal, qarışıq
xüsusi, özәl, dövlәt

494 Fәaliyyәt miqyasına görә müәssisәlәr necә bölünür?

•

orta, iri,
şәxsi, fәrdi, kollektiv
konqlomeratlar, trestlәr, sindiqatlar
kiçik, orta, iri
orta, iri, çox iri

495 İmtiyazlı sәhmlәr sәhmdar cәmiyyәtin nizamnamә kapitalının neçә faizini tәşkil edir?

•

23 %dәn çox ola bilmәz
10 %dәn çox ola bilmәz.
20 %dәn az ola bilәr.
25 %dәn çox ola bilmәz.
20 %dәn çox ola bilәr

496 Sadә sәhmlәr sәhmdar cәmiyyәtin nizamnamә kapitalının neçә faizini tәşkil edir?

•

75 faizdәn az ola bilәr.
65 faizdәn az ola bilmәz.
70 faizdәn çox ola bilmәz.
75 faizdәn az ola bilmәz.
60 faizdәn çox ola bilmәz

497 Sәhmdar cәmiyyәtin nizamnamә kapitalı necә formalaşır?

•

heç biri doğru deyil
xarici investorlardan sadә sәhmlәrin köçürülmәsi nәticәsindә
veksellәrin üçüncü şәxsә notarial formada ötürülmәsi nәticәsindә
sadә vә imtiyazlı sәhmlәrin yerlәşdirilmәsi nәticәsindә
yalnız yerli sәrmayәdarların sadә vә köçürmә sәhmlәrinin yerlәşdirilmәsi nәticәsindә

498 Mәhdud mәsuliyyәtli müәssisә hansıdır?

•

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

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

•

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

500 Şәrikli (tam ortaqlı) müәssisә hansıdır?

•

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

501 Fәrdi müәssisә nәdir?

•

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

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

•

istehsal vәhdәtlilik
iqtisadi vәhdәtlilik
tәşkilati vәhdәtlilik
mәdәni vәhdәtlilik
istehsaltexniki vәhdәtlilik

503 İstehsal müәssisәlәrinin birlәşmә formalarına görә firmaların növlәrinә aid deyil.

•

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

504 Firmanın müәssisәdәn fәrqi nәdir?

•

firma özündә eyni vә müxtәlif profilli bir neçә müәssisәni birlәşdirmәklә fәaliyyәti ilә mәşğul olan iqtisadi
subyektdir
firma özündә eyni vә müxtәlif profilli bir neçә müәssisәni birlәşdirmәklә istehsal vә kommersiya fәaliyyәti
göstәrәn iqtisadi subyektdir.
firma özündә eyni vә müxtәlif profilli bir neçә müәssisәni birlәşdirmәklә yalnız istehsalla mәşğul olan
subyektlәrdir.
firma özündә müxtәlif profilli bir neçә müәssisәni birlәşdirmәklә yalnız istehsalla mәşğul olan subyektlәrdir.
firma müәssisәdәn fәrqli olaraq bir obyektdәn tәşkil olunur ki, onun bir әrazi vahidindә yerlәşmәsi әsas şәrtdir.

505 Kommersiya müәssisәlәrindә planlaşdırmanın metodları hansılardır?

•

•

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

506 kommersiya müәssisәlәrindә idarәetmәnin mahiyyәti nәdir?

•

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

507 Kommersiya fәaliyyәtinin idarә edilmәsinin tәşkili elementlәrindәn deyil:

•

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

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

•

hamsı
nәqliyyat reklamı;
radio reklamı;
küçә reklamı;
televiziya reklamı;

509 Reklamdizayn işinin mahiyyәti deyәndә nә başa düşülür?

•

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

510 Mәlumatların ilkin işlәnilmәsinә aiddir:

•

maşınla işlәnilmә, mәlumatların yenidәn işlәnilmәsi vә nәticәlәrin әks etdirilmәsi;
mәlumatın yığılması, tәhlili vә araşdırması;
strateji qәrarların qәbul edilmәsi.
marketinq araşdırması, mәlumatın tapılması vә tәhlili;
informasiyanın yığılması, cәmlәnmәsi vә müasirlәşmәsi;

511 Reklam büdcәsinin çox hissәsi xәrclәnir:

•

müştәrilәrlә müqavilәlәrin imzalanmasına;
reklamın yaradılmasına;
reklamın yayılmasına;
işçilәrin әmәk haqlarına;
işçilәrin qәbuluna;

512 Reklam bazarının dәqiq hәcmini müәyyәn etmәyә çәtinlik yaradan sәbәb nәdir?
düzgün cavab yoxdur.
Pirad reklamçılığın mövcudluğu;

•

bilәrәkdәn yalan reklamın mövcudluğu
hamısı;
gizli reklamın mövcudluğu

513 Azәrbaycan reklamında qarşısıda duran әsas problem nәdir?

•

düzgün cavab yoxdur.
hamısı;
reklam işcilәrinin ixtisas artırmaları;
maliyyә çatışmazlığı;
reklam qanunun müasirlәşdirilmәsi;

514 Azәrbaycanda reklamın әsas hissәsi hansı sahәlәrin payına düşür?

•

radio vә küçә reklamı;
televiziya vә reklam lövhәlәri;
hamısı;
düzgün cavab yoxdur.
televizya vә radio;

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

•

reklam elanının dәrc edilmәsinin qısa müddәtliliyi.
«ilkin oxucuların» çoxluğu;
tәkrar istehsalın aşağı keyfiyyәti;
mövcudluğun qısa müddәtliliyi;
«ikinci oxucuların» çoxluğu;

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

•

cavabların hamısı sәhvdir.
bütün cavablar düzdür;
mallar vә kütlәvi tәlәbat xidmәtlәri;
istehlak malları;
sәnaye mәhsulu vә texnologiyalar;

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

•

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

518 Aşağıda sadalananlardan hansı reklamın әsas yayılma kanallarına aiddir?

•

poçt reklamı;
suvenir reklamı.
internetreklam;
yarmarkalar;
sәrgilәr;

519 Aşağıda sadalanlardan hansı internetreklamın әsas üstünlüyünә aiddir?

•

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

520 Aşağıda sadalanan reklam vasitәlәrindәn hansı nәqliyyat vasitәlәrinin bortlarına aiddir:

•

nәqliyyatda reklam.
küçә reklamı;
audiovizual reklam;
çap reklamı;
interaktiv reklam;

521 İnternetreklamın әsas çatışmamazlığına aşağıdakılardan hansı aiddir?

•

bannerin spesifikasına görә ölçü üzrә reklam müraciәtinin mәhdudiyyәtlәri;
interaktiv әlaqәnin imkanı.
istәnilәn vaxtda kampaniyanı korrektә etmәk;
tәsirin müxtәlif vasitәlәrindәn istifadә;
mәqsәdli auditoriyanın yüksәk dәrәcәdә müәyyәnlәşdirilmәsi;

522 Reklam ideyasının bәdii tәsviriqrafik üsulla, mәtnin isә kömәkçi rol oynadığı ¼ formatda 2 vәrәqә
qәdәr olan rәngli reklam mәcmusu necә adlanır?

•

plakat
broşür
afişa
prospekt
buklet

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

•

buklet
prospekt
broşür
plakat
afişa

524 Maqazindәnkәnar reklam nәdir?

•

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

525 Maqazindaxili reklam nәdir?

•

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

526 Reklamın insanlara tәsirinin güclü nәzәriyyәsinә aiddir:

•

maraq yaratmaq;
hamısı.
hәrәkәt;
istәk yaratmaq
xәbәrdar olmaq;

527 Reklamın insanlara tәsirinin güclü nәzәriyyәsinә aid deyil:

•

möhkәmlәndirmәk;
sınaqdan kemirmәk;
hamısı.
maraq yaratmaq;
hәvәslәndirmәk;

528 Reklamın insanlara tәsirinin zәif nәzәriyyәsinә aiddir:

•

maraq yaratmaq;
sınaqdan keçirmәk;
hәrәkәt;
xәbәrdar olmaq.
istәk yaratmaq

529 Reklamın insanlara tәsirinin zәif nәzәriyyәsinә aid deyil:

•

hәrәkәt;
xәbәrdar olmaq.
hamısı.
maraq yaratmaq;
arzulamaq;

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

•

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

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

•

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

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

•

tәsvir
sloqan
sәs
rәng
şrift

533 Reklam elanının şifahi hissәsi?

•

sәs
mәtn
tәsvir
şrift
rәng

534 Hәr hansı bir müәssisәnin fәaliyyәtinin son nәticәsi?

•

sloqan
xidmәt
mәhsul
emblem
loqotip

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

•

marka
loqotip
tәsvir
sloqan
emblem

536 Aşağıda sadalanlardan hansı reklam mәtninin tәsirini güclәndirir?

•

tәsvir
sloqan
sәs
rәng
şrift

537 Aşağıda sadalanlardan hansı reklam informasiyasını daşıyır?

•

tәsvir
sәs
rәng
şrift
sloqan

538 Reklam elanının kompozisiyasında hansı element iştirak etmәyә bilәr?

•

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

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

•

bütün variantlar doğru olmayanlar (әsl olmayanlar
sәrbәst vә qeyrisәrbәst;
bilәrәkdәn vә bilmәyәrәkdәn;
qәsdlә edilmiş vә bilmәdәn;
qәsdәn vә qәsdsiz;

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

•

mürәkkәb reklamı.
araşdırmaları;
dolayı reklamı;
birbaşa reklamı;
tәdqiqat işlәri;

541 Aşağıda sadalananlardan hansı reklamın kömәyi ilә hәll edilmәyәn biznesin tipik mәsәlәlәrinә aid deyil?
heç biri.
firmada әmәk haqqının işlәnilmәmiş sistemi;

•

düzgün olmayan әmtәә siyasәti vә assortimentin formalaşması;
firma vә onun mәhsulları haqqında informasiyanın yayılmaması;
hamısı;

542 Kommunikasiya modellәri deyәndә nә başa düşülür?

•

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

543 Aşağıda sadalanan modellәrdәn hansı motivasiya modellәrinә aiddir:

•

heç biri.
Mayers modeli;
VestiMakklin Modeli;
hemeostatistik motivasiya nәzәriyyәsi;
Lasuell modeli;

544 Aşağıda sadalanlardan hansı, reklamın nәzәri modellәrinә aiddir?

•

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

545 Aşağıda sadalanan formalardan hansı marketinq kommunikasiya vasitәlәrinә aid deyil?

•

reklam;
satışın stimullaşdırılması;
birbaşa marketinq;
mediabaynq.
publik rileyşnz;

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

•

heç biri.
әmtәәnin tәkmillәşdirilmәsi konsepsiyası;
istehsalın tәkmillәşdirilmәsi konsepsiyası;
kommersiya sәylәrinin intensivlәşdirilmәsi konsepsiyası;
satışın stimulaşdırılması konsepsiyası;

547 Kommunikasiya prosesindә hansı maneәlәr mövcuddur?

•

ikitәrәfli.
neqativ;
xırıltılı;
pozitiv;
ikiqatlı;

548 Aşağıda sadalanan funksiyalardan hansı reklamın kommunikasiya modelinә aid deyildir?

•

maneәlәr.
cavab reaksiyası;
kodlaşdırma;
kontakt;
dekodlaşdırma;

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

•

psixoloji.
praktik;
iqtisadi;
informativ;
sosial;

550 Kommunikativ faza nә demәkdir?

•

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

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

•

Poçt sahәsinin modernlәşdirilmәsi vә yeni xidmәt növlәrinin istifadәyә verilmәsi
Innovasiya siyasәtinin müәyyәnlәşdirilmәsi vә informasiya cәmiyyәtinin qurulmasını tәmin edәn fundamental vә
tәtbiqi elmi tәdqiqatarın aparılması
Rabitә vә informasiya texnologiyaları sahәsinin gәlәcәk inkişafı üçün islahatların aparılması vә vә effektiv
mexanizmin formalaşdırılması;
doğru cavab yoxdu.
Qlobal informasiya fәzasına inteqrasiyanın genışlәndirilmәs

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

•

heç birinin.
İqtisadçıların
Maliyyәçilәrin;
Proqramçıların
investorların

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

•

iqtisadi.
sosial;
psixoloji;
estetik;
maariflәndirici;

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

•

maariflәndirici;
sosial;
psixoloji;
iqtisadi.
estetik;

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

•

maariflәndirici;
estetik;

sosial;
psixoloji;
iqtisadi.

556 İnformativ funksiya ibarәtdir:

•

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

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

•

istehaltexniki tәyinatlı mәhsullar
müdafiә;
xatırladıcı;
mәlumatverici institutsional;
rәqabәt;

558 İstehsaltexniki tәyinatlı mәhsulların reklamlarında әsas diqqәt nәyә yetirilir?

•

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

559 İstehlak mәhsullarının reklamlarında әsas diqqәt nәyә yetiridir?

•

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

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

•

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

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

•

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

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

•

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

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

•

siyasi.
psixoloji;
maariflәndirici;
sosial;
iqtisadi;

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

•

iqtisadi;
maariflәndirici;
sosial;
siyasi.
psixoloji;

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

•

siyasi.
maariflәndirici;
sosial;
psixoloji;
iqtisadi;

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

•

siyasi.
maariflәndirici;
sosial;
iqtisadi;
psixoloji;

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

•

BTL и ATLM.
BTL и LDM;
ATL и BTM;
ATL и BTL;
ATL и CDL;

568 Aşağıda sadalananlardan hansılar reklamın effektivliyinin әsas әlamәtlәrini tәşkil edir?
sosial vә sahibkarlıq

•

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

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

•

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

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

•

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

571 Reklamın sәmәrәliliyini qiymәtlәndirmәyin hansı meyarından istifadә edilir?

•

düzgün cavab yoxdur.
tanımaq;
satıcıların davranışına tәsir;
reklamın diqqәt çәkmә sәviyyәsi;
reklamın sosial qiymәtlәndirilmәsi;

572 Reklamın sәmәrәliliyinin qiymәtlәndirilmәsinin tәrkib hissәlәrinә aiddir:

•

düzgün cavab yoxdur.
istehlakçıların davranışı, informasiya obyekti, imic;
istehlakçıların davranışı, informasiya obyekti;
istehlakçıların davranışı, imic;
informasiya obyekti, imic;

573 Aşağıda sadalanan reklamın iqtisadi effektivliyinin tәriflәrindәn hansı doğrudur?

•

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

574 Müşahidә metodu...

•

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

575 Reklamın psixoloji tәsiri sәmәrәliliyi....

•

heç biri

•

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

576 Reklamın iqtisadi sәmәrәliliyi....

•

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

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

•

troll.
laytboks;
bilbord;
basorama;
biqbord;

578 Aşağıda sadalanan tәriflәrdәn hansı prospektә aiddir ?

•

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

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

•

prospekt
plakat
buklet
afişa
broşür

580 Aşağıda sadalanan tәriflәrdәn hansı bukletә aiddir ?

•

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

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

•

broşür
prospekt
buklet
plakat
afişa

582 Aşağıda sadalanan tәriflәrdәn hansı plakata aiddir ?

•

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

583 Aşağıda sadalanan tәriflәrdәn hansı afişaya aidir?

•

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

584 Televiziya, radio, qәzetlәr, jurnallar, birbaşa poçt göndәrişlәri, reklam lövhәlәri, tranzit reklam vasitәlәri,
telefon vә internet şәbәkәsi nәyi tәşkil edirlәr:

•

iqtisadi tәhlil.
reklam kommunikasiyasını;
marketinq kommunikasiyasını;
marketinq araşdırmalarını;
reklam yayım vasitәlәrini;

585 Aşağı sadalanan anlayışlardan hansı artıqdır?

•

Panno.
Poster;
Flaer;
Elan;
Plakat;

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

•

televiziya reklamı;
sәrgilәr;
radio reklam;
çap reklam.
küçә reklamı;

587 Еlаn hаzırlаnаrkәn әsаsәn görülmәli işlәrә aiddir:

•

düzgün cavab yoxdur
mürаciәtin mәtni hаzırlаnmаlı;
elanın daha geniş auditoriyanı әhatә etdirmәyә cәhd;
elanın hazırlanma müddәti dәqiqlәşdirilmәli;
hamısı;

588 Reklam fәaliyyәtinin effektliliyi hansı göstәricilәrin kömәyilә qiymәtlәndirilir?

•

düzgün cavab yoxdur
әlaqә effektliliyi, ticarәt effektliliyi;
әlaqә efektivliyi, bazar effektivliyi;
ticarәt effektivliyi, komunikasiya effektivliyi;
komunikasiya effektivliyi, bazar effektivliyi;

589 Rеklаm kаmpаniyаlаrı tәqib еtdiklәri mәqsәdlәrә görә hansı növә bölünürlәr?

•

düzgün cavab yoxdur.
daxiledici, tәsdiqlәyici vә xatırladıcı;
daxiledici vә xaricedici;
daxiledici vә xatırladıcı;
daxiledici, xaricedici vә tәsdiqlәyici;

590 Intеnsivlik tәsirinә görә rеklаm kаmpаniyаlаrı hansı qruplara ayrılır?

•

düzgün cavab yoxdur
düz, artan, azalan;
düz, әyri, qarışıq;
düz, yavaşlayan, dayanan;
hamısı;

591 Planlaşdırma nәdir?

•

müәssisәnin satışının, zәrәrlәrinin azaldılmasına yönәlmiş vә iki hissәdәn ibarәt olan formal prosesdir;
müәssisәnin satışının, mәnfәәtinin artırılmasına yönәlmiş vә iki hissәdәn ibarәt olan formal prosesdir;
düzgün cavab yoxdur.
müәssisәnin satışının, mәnfәәtinin artırılmasına yönәlmiş vә üç hissәdәn ibarәt olan formal prosesdir;
müәssisәnin alışının, mәnfәәtinin artırılmasına yönәlmiş vә üç hissәdәn ibarәt olan formal prosesdir;

592 Reklam haqqında fikirlәrdәn hansı doğrudur?

•

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

593 Hazırda neçә reklam şirkәti fәaliyyәt göstәrir?

•

düzgün cavab yoxdur.
300ә yaxın;
400ә yaxın;
100ә yaxın;
200ә yaxın;

594 Sistemli dizayn nәyә deyilir?

•

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

595 Dizayn nәdir?

•

düzgün cavab yoxdur.

•

yaradıcı bir fәaliyyәtdir vә mәqsәdi sәnaye mәhsullarının keyfiyyәtin müәyyәn etmәkdir;
yaradıcı bir fәaliyyәtdir;
yaradıcı bir fәaliyyәtdir vә mәqsәdi sәnaye mәhsullarının kәmiyyәtini müәyyәn etmәkdir;
hamısı;

596 Şriftlәr neçә sinfә bölünür?

•

düzgün cavab yoxdur.
4;
3;
2;
5;

597 Reklamda ümumi görünüş nәdir?

•

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

598 Әn çox pul xәrclәnәn reklam növü hansıdır?

•

düzgün cavab yoxdur
küçә;
radio;
televizya;
mәtbuat;

599 Reklamdizayn işinin mahiyyәti nәdәn ibarәtdir?

•

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

600 Reklamın әmtәә dövriyyәsinin hәcminә nә qәdәr tәsir etdiyini öyrәnmәk üçün hansı sәnәdlәr analiz
edilir?

•

heç biri.
statistik vә mühasibat;
operativ vә statistik;
operativ vә mühasibat
operativ mühasibat vә statistik;

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

•

ictimai.
sahibkarlıq;
sosial;
iqtisadi;
kommunikativ;

602 Mütәxәssislәr hesab edirlәr ki, reklamın sәmәrәliliyinin qiymәtlәndirilmәsi 3 tәrkib hissәyә bölünә
bilәr.Aşağıdakılardan hansı bura daxildir?
heç biri.

•

İmic
İstehlakçıların davranışı
hamisı
İnformasiya obyekti

603 Mütәxәssislәr hesablamalarına görә, reklamın sәmәrәliliyinin qiymәtlәndirilmәsi neçә tәrkib hissәyә
bölünә bilәr?

•

2
5
4
3
7

604 Sәmәrәliliyin qiymәtlәndirilmәsinin birbaşa metodu...

•

heç biri
reklamdan sonra әldә edilәn nәticәlәrin reklamadәk olan xәrc göstәricilәri ilә müqayisәsi yolu ilә
müәyyәnlәşdirilir;
reklam vә satışda baş verәn dәyişiklik arasındakı korrelyasiya asılılığını aşkar etmәyә әsaslanır;
reklama tәsir edәn alıcıların sayını müәyyәn etmәyә imkan verir
alıcılarda yeni tәlәbatın әmәlә gәlmәsi, onların zövqlәrinin tәkmillәşdirilmәsi, istehlakçıların mallar haqqında
biliklәrinin genişlәnmәsi, әhaliyә mallar, xidmәtlәr vә ticarәt müәssisәlәri haqqında mәlumatların verilmәsi, ticarәt
mәdәniyyәtinin yüksәldilmәsi vә digәr amillәrlә müәyyәn olunur;

605 Marketinq tәdqiqatçıları reklamın sәmәrәliliyinin qiymәtlәndirilmәsinә hansı metodları aid edirlәr?

•

xәtti vә birbaşa
birbaşa
dolayı
dolayı vә birbaşa
xәtti vә dolayı

606 Reklamın effektivliyini daha dәqiq müәyyәn etmәk nә zaman mümkündür?

•

düzgün cavab yoxdur
satışın hәcmi stabil qalarsa
satışın hәcmi reklamdan әvvıl artarsa
satışın hәcmi reklamdan dәrhal sonra artarsa
xәrclәr atrarsa

607 Marketinq tәdqiqatçıları reklamın sәmәrәliliyini hansı әlamәtlәrә görә qiymәtlәndirmәyi tәklif edirlәr?

•

heç biri
psixoloji
sosial
bütün cavablar doğrudur
iqtisadi

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

•

jurnallar;
radio;
televiziya;
bütün variantlar doğrudur.
qәzetlәr;

609 Ölkәdә әn problemli reklam vasitәsi aşağıda verilәnlәrdәn hansıdır?
düzgün cavab yoxdur

•

küçәdә yayımlanan;
televiziyada yayımlanan;
mәtbuatda yayımlanan;
radioda yayımlanan;

610 Hazırda sürәtlә inkişaf edәn vә milli reklam bazarının sektorunda perspektivli yer tutan hansı reklamdır?

•

düzgün cavab yoxdur.
küçә;
televiziya;
internet;
radio;

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

•

100%.
35%;
20%;
95%;
65%;

612 Kiçik reklam agentliklәrindә müştәri ilә kim mәşğul olur?

•

Sahibkar;
Düzgün cavab yoxdur.
Bәdii şöbәnin direktoru;
Prezident;
Reklam proqramının direktoru;

613 Aşağıdakılardan hansı rекlаm prоsеsindә iştirак еdәn subyекtlәrә aid deyil?

•

düzgün cavab yoxdur.
KİV;
istehlakçılar;
reklamverenlәr;
reklam agentliklәri;

614 Rекlаm yаyıcısı kimdir?

•

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

615 Rекlаm prоsеsindә hansı subyektlәr iştirак еdirlәr?

•

reklamverenlәr;
hamısı.
reklam yayanlar;
reklam itehsalçıları;
reklam agentliklәri;

616 Rеklаm kаmpаniyаlаrı hansı әlаmәtlәrә görә müхtәlifliyi ilә sеçilirlәr?

•

düzgün cavab yoxdur.
rеklаm kаmpаniyаlаrı tәqib еtdiklәri mәqsәdlәrә görә;
reklam kompaniyaları bildiklәri fәrdişlәrә әsasәn;
yerlәşdiyi әraziyә görә;
sәmәrәsizlik tәsirinә görә;

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

•

düzgün cavab yoxdur.
rәqabәt;
istehlakçılar;
gömrük qaydaları;
valyuta mәsәlәlәri;

618 Reklam fәaliyyәtinin normal vә sәmәrәli gedişatı üçün nә işlәnib hazırlanmalıdır?

•

onun yayım vasitәsi
onun biznes – planı;
onun qiymәti;
onun büdcәsi;
onun növü;

619 Reklamın planlaşdırılması mәrhәlәlәrinә aiddir:

•

reklam fәaliyyәtinin qiymәtlәndirilmәsi;
reklamların verilmәsi vә yayımı vaxtının seçilmәsi;
icraçıların vә onların mәsuliyyәtinin müәyyәnlәşdirilmәsi;
hamısı.
müştәrәk fәaliyyәtin tәşkili;

620 Reklamın planlaşdırılması mәrhәlәlәrinә aid deyil:

•

reklam fәaliyyәtinin qiymәtlәndirilmәsi;
reklamların verilmәsi vә yayımı vaxtının seçilmәsi;
icraçıların vә onların mәsuliyyәtinin müәyyәnlәşdirilmәsi;
Reklamın kodlaşdırılması.
müştәrәk fәaliyyәtin tәşkili;

621 Aşağıda sadalananlardan hansı reklamın planlaşdırmasının әsas üstün cәhәtlәrinә aiddir?

•

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

622 Reklam büdcәsinin işlәnib hazırlanmasında neçә metotdan istifadә edilir?

•

7
4;
2;
3;
5;

623 Aşağıda sadalananlardan hansı reklamın planlaşdırmasının әsas üstün cәhәtlәrinә aiddir?
düzgün cavab yoxdur.

•

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

624 Reklam tәdbirlәrinin planlaşdırılması neçә istiqamәtdә keçirilir?

•

8
4;
2;
3;
5;

625 Aşağıdakılardan hansı reklam tәdbirlәrinin planlaşdırılması istiqamәtlәrindәn biridir?

•

düzgün cavab yoxdur.
müraciәtlәrin strategiyası vә taktikasının hazırlanması;
reklamın mәqsәdinin müәyyәnlәşdirilmәsi vә mәqsәd bazarının identifikasiyası;
hamısı;
reklam vasitәlәrinin seçilmәsi strategiyası vә taktikasının seçilmәsi istiqamәtlәrindә hәyata keçirilir;

626 Aşaığdakılardan hansı reklam büdcәsinin işlәnib hazırlanmasında istifadә edilәn metodlardandır?

•

düzgün cavab yoxdur.
rәqiblәrin qiymәtlәndirilmәsi metodundan;
müәssisәnin istehsal hәcminә görә hesablama metodundan;
«mövcud vәsaitlәrә görә» hesablama metodundan;
hamısı;

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

•

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

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

•

sәrgilәr.
internet;
radio;
televiziya;
küçә reklamı;

629 Halhazırda milli reklam bazarında inkişaf edәn sahә hansıdır?

•

düzgün cavab yoxdur.
radio reklamı;
televiziya reklamı;
internet reklamı;
küçә reklamı;

630 Sifarişçilәrin şәxsi istәyi ilә yerlәşdirilәn reklam hansıdır?

•

KİV.
televiziya;
mәtbuat;
küçә;

radio;

631 Peşәkar kommuAnikator qabiliyyәtlәri nәdir?

•

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

632 Kontaktor hansı keyfiyyәtlәrә sahib olmalıdır?

•

düzgün cavab yoxdur.
idarәetmә bacarıqları;
peşәkarlıq;
hamısı;
sifarişçilәrlә işgüzar әlaqәlәri qaydaya salmaq bacarığı;

633 Müasir dövrdә reklamların hansı tiplәri mövcuddur?

•

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

634 Müştәrilәrlә iş üzrә әlaqәlәndirici nә işlә mәşğul olur?

•

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

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

•

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

636 Reklamın istehsalı, yerlәşdirilmәsi vә yayılması üçün reklam informasiyasının mәnbәyi olan fiziki vә ya
hüquqi şәxs kimdir?

•

Reklam sifarişçisi;
düzgün cavab yoxdur
reklam daşıyıcı
Reklam yayıcı;
Reklam istehsal edәn;

637 Mülkiyyәt formasından asılı olmayaraq, reklamın istehlakçıya bilavasitә çatdırılması üçün istifadә
olunan istәnilәn vasitә hansıdır?
düzgün cavab yoxdur.
Hamısı;

•

Monitor;
Reklam tezliyi
Reklam daşıyıcısı;

638 Hansı әmtәәlәrin reklamı qadağandır?

•

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

639 Reklam hansı halda qeyridәqiq hesab olunar?

•

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

640 Reklam hansı halda qeyrietik sayılar?

•

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

641 Reklam hansı halda gizli reklam sayılar?

•

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

642 Hansı qeyridәqiq reklamdır?

•

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

643 Reklam hansı halda haqsız sayılar?

•

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

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

644 Yolverilmәz reklam nәdir?

•

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

645 Beynәlxalq reklam komitәsi hansı tәşkilat tәrәfindәn tәsdiq olunub?

•

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

646 Reklamın effektliliyinә nәzarәt prosesindә hansı göstәricilәrә nәza¬rәt edilir?

•

reklam olunan mәhsulun hansı audtoriya tәrәfindәn mәnimsәnildiyi;
reklam kompaniyası nәticәsindә satışın hәcminin vә bazar payının dәyişmәsi;
reklam elanlarını oxuyanlarının sayının reklam elanlarına baxanlarının sayına nisbәti;
hamısı;
düzgün cavab yoxdur.

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

•

kommunikasiya effektiliyi;
bütün cavablar doğrudur
reklam kompaniyasınәticәsindә satışın hәmçinin vә bazar payının dәyişmәsi
reklam xәrclәrinin hәmçinin satışın hәcminә nisbәtinin, yәni reklam xәrclәrinin sәviyyәsinin dәyişmәsi;
mәnfәәtin mәblәğinin dәyişmәsinә reklam kompaniyasının tәsirinin öyrәnilmәsi;

648 Nәzarәt prosesinә hansı elementlәr daxildir?

•

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

649 Reklam fәaliyyәtinin nәzarәtinin spesifik hәdәflәrinә aiddir:

•

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

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

•

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

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

•

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

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

•

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

653 Yaradıcı şöbәnin vәzifәsi nәdәn ibarәtdir?

•

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

654 İstehsalat şöbәnin vәzifәsi nәdәn ibarәtdir?

•

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

655 Maliyyәtәsәrrüfat şöbәnin vәzifәsi nәdәn ibarәtdir?

•

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

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

•

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

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

•

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

658 Pressada reklam hansı reklamlardır?

•

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

659 Reklam agentliklәrinin әsasәn göstәrdiyi xidmәtlәrә aiddir:

•

küçә reklamları;
hamısı;
düzgün cavab yoxdur.
pressada reklam yerlәşdirilmәsi;
TVplanlaşdırma vә TVbuying;

660 Yaradıcı şöbә hansı işçilәrdәn ibarәtdir?

•

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

