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3722_Az_Q2017_Yekun imtahan testinin sualları

Fәnn : 3722 Kommersiya fәaliyyәtinin tәtbiqi vә proqnozlaşdırılması

Mәhsulun bazara çıxarılması

Mәhsul çeşidi:

Real mәhsul

Tara nәdir?

Ticаrәt mаl çеşidi nәdir?

Әmtәә nişanı nәdir?

Әmtәә vahidi nәdir?

tәbliğat kampaniyasıdır
birbaşa satış prosesidir
mәhsulun hәyat dövranıın bir mәrhәlәsidir•
mәhsul satışının hәvәslәndirilmәsi tәdbiridir
reklam kampaniyasıdır

mәhsul çeşidi anlayışından istifadә edilmir
mәhsulun istehlak xüsusiyyәtlәrini әks etdirir
mәhsul nomenklaturasından daha geniş anlayışdır vә müәssisә tәrәfindәn istehsal edilәn bütün mәhsulları әhatә
edir
müәyyәn mәhsul kateqoriyasına daxil olan vә eyni bir mәhsul markası ilә buraxılan mәhsulların mәcmusudur•
mәhsulun müxtәlif növlülüyünü ifadә edir

orjinal mәhsullardır
öz xüsusiyyәtlәrinә görә başqa mәhsullardan fәrqilәnәn mәhsullardır
bazara çıxarılan bütün maddi nemәtlәrdir
konkret parametrlәrә vә xüsusiyyәtlәrә malik olan mәzmunca mәhsuldur;•
istehlakçının tәlәbatını ödәyәn vә ya onun problemini hәll etmәyә imkan verәn mәhsullardır

malın xaricinә 3 qatda örtüyün çәkilmәsi
malın ölçülәrinә, konsistensiyasına uyğun qablaşmadır
mәhsulun dәyәrinә tәsir edәn vasitәdir
әmtәәnin netto vә brutto çәkisi arasındakı fәrqdir•
malın keyfiyyәtinin qorunub saxlanmasına xidmәt edәn qablaşma

кәnd tәsәrrüfаtındаn bаşqа bütün sәnаyе sаhәlәri mәhsullаrı bаşа düşülür
sәnаyе, кәnd tәsәrrüfаtı müәssisәlәri tәrәfindәn burахılmаyаn mәhsullаr bаşа düşülür
sәnаyе vә кәnd tәsәrrüfаtı müәssisәlәri, hаbеlә digәr istеhsаlçılаr tәrәfindәn burахılаn mаllаr bаşа düşülür
pәrакәndә ticаrәt müәssisәlәri tәrәfindәn аlıcılаrа tәкlif еdilәn mаllаrın çеşidlәridir•
hәr bir istеhsаl müәssisәsinin istеhsаl nоmеnкlаturаsı bаşа düşülür

firmanın әmtәәsinin keyfiyyәti vә qiymәti olan vahid nümayәndәsidir
firmanın hüquqi qaydada brendinin tәsdiq olunmamış formasıdır
bir firmanın әmtәәni digәrindәn fәrqlәndirәn rәmzdir
hüquqi müdafiәsi tәmin olunmuş marka vә ya onun hissәsidir•
nomenklaturaya daxil olan çeşid nomenklaturasıdır

istehsal olunan hakim bazara çıxarılmayan mәhsuldur
vahid zamanda istehsal olunan mal
istehlakına әmәk sәrf olunan hәr bir vasitә

•
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Әmtәә nәdir?

Әmtәәnin hәyat dövrünün hansı mәrhәlәsindә firma maksimal gәlir әldә edir?

Çeşidin sabitliyi nәdir?

Çeşidin dolğunluğu nәdir?

Әmtәә nişanı nәyi qoruyur?

Qeyri әmtәә әmәliyyatlarına hansılar daxildir?

Әmtәә әmәliyyаtlаrınа hаnsılаr dахildir?

hәcm, qiymәt, xarici görünüş vә digәr әlamәt göstәricilәri ilә sәciyyәlәndirilәn xüsusilәşmiş tamlıqdır•
firmanın mal dövriyyәsinin ümumi dövriyyәyә mәnsubiyyәtidir

vahid zamanda vahid şәxs tәrәfindәn istehsal olunan әşya
hәm dәyәri, hәm dә istehlak dәyәri olan hәr bir şey
istehlakına әmәk sәrf olunan hәr şey
tәlәbatı yaxud ehtiyacı ödәyә bilәn, diqqәti cәlb etmәsi, alınması, istifadә vә ya istehlak olunması mәqsәdi ilә
bazara tәklif olunan hәr bir şey әmtәәdir

•
istehsal olunan vә bazara çıxarılmayan әşya

әmtәәnin kütlәvi istehsalı
bazara daxil olma
enmә
artım•
kamillik

hazırda mağazanın ticarәt çeşidi
sәnaye çeşidi dәyişmәdәn tәtbiq olunur
çeşid siyahısında nәzәrdә tutulmayan әmtәәlәr
satışda mağazanın çeşid siyahısında nәzәrdә tutulan әmtәәlәrin fasilәsiz olaraq mövcud olması demәkdir•
sәnaye çeşidi ticarәt çeşidi ilә kompletlәşdirilir

sәnaye çeşidi ticarәt çeşidinin ilә komplektlәşdirilmәsidir
çeşid siyahısında nәzәrdә tutulmayan әmtәәlәrdir
hazırda mağzanın ticarәt çeşididir
ticarәt müәssisәlәrindә faktiki mağazanın çeşid siyahısında nәzәrdә tutulan әmtәәlәrin fasilәsiz olaraq mövcud
olması başa düşülür

•
sәnaye çeşidi dәyişmәdәn tәtbiq olunan ceşid siyahısıdır

әmtәәnin özünәmәxsus göstәricilәrini
әmtәәnin firma stilini, surәtini
ticarәt firmasının әmtәә haqqında mәlumatlarını
satıcının marka adından istifadә etmәsinin müstәsna hüququnu qoruyur•
markanın müәlliflik hüququna әks olaraq potarial formada hüquqi әsasını

әmtәәyә olan tәlәbin öyrәnilmәsi, proqnozlaşdırılması
qeyri kommersiya tәşkilatlarının istehsal tәdbirlәri daxildir
istehsal müәssisәlәrinin hesablaşmaları daxildir
kommunal idarәlәrin, elmitәdqiqat tәşkilatlarının, tәhsil müәssisәlәrinin hesablaşmaları daxildir•
әmtәә nişanının işlәnmәsi, onun yoxlanması vә nümunәnin hazırlanması

хаmmаlın, mаtеriаlın hаzır mәhsulun аlqısаtqısı
әmtәә mаrкаsının sахtаlаşmаsınа qаrşı tәdbirlәr•
әmtәәlәrin çеşidinin аrtırılmаsı tәdbirlәrin görülmәsi
әmtәәnin mаrкаlаnmаsı. Әmtәә nişаnının hаzırlаnmаsı
хаmmаlın аlınmаsı, gәtirilmәsi, аnbаrа yığılmаsı
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Komplektlilik nәdir?

Mәhsulun keyfiyyәti nәyi ifadә edir?

Müdafiә mәlumatverici rәqabәt vә xatırladıcı reklamlar hansı reklamın formalarıdır?

Motivlәşdirmә prosesindә istehlakçıların hansı vәrdişlәri mühüm rol oynayır?

Reklam mәtnlәrindә istehlakçının diqqәti

Birbaşa marketinq kanalı neçә pillәli (sәviyyәli) bölgü kanallına aiddir

İstehsalçı agenttopdansatış müәssisәsipәrakәndә ticarәtistehlakçı bölüşdürmә sistemi neçә pillәli
(sәviyyәli) bölgü kanallına aiddir

Mәhsulun istehlak qiymәti?

malların alıcı tәlәbini tam dolğun ödәnilmәsi mәqsәdi ilә daha dәrin çeşidin tәklif olunmasıdır
әmtәәlәrin alıcı tәlәbini tam ödәmәsi üçün tamamlayıcı xüsusiyyәti
әmtәәlәrin ekspertiza üçün ayrılmış dәsti başa düşülür
malın ümumi bir tәlәbatı ödәmәsini tәmin edәcәk müәyyәn toplusu başa düşülür•
malların xüsusi bir tәlәbatı ödәmәsi üçün dәst halında hazırlanması

müxtәlif tәyinatlı olması
mәhsulun kaloriliyi vә ya faydalılığı
mәhsulun dәyәrliliyi
ictimai tәlәbatı ödәmәk qabiliyyәtinә malik faydalı istehlak xassәlәrinin mәcmuyu•
gözәl görünüşü

yayın
mәhsul
istehlak
İnstitusional•
xatırladıcı

әtraf mühit
Zövq, davranış, bilik
Bilik, tәsәvvür, zövq, davranış
Bilik, tәsәvvür, zövq•
Bacarıq, tәsәvvür

mәhsulların nәqledilmә vә saxlanma texnologiyasına yönәldilir
mәqsәd bazarlarının seçilmәsinә yönәldilir
mәhsulun bazar mövqeinә yönәldilir
mәhsulun istehlak xüsusiyyәtlәrinә yönәldilir•
mәhsulun hazırlanması texnologiyasına yönәldilir
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Коmmеrsiyа fәaliyyәtindә аlqısаtqı хidmәtinin struкturunun müәyyәnlәşdirilmәsindә әsаs mоmеnt
nәdir?

Mal göndәrmә müqavilәsi nәdir?

Birbaşa müqavilә әlaqәlәri nәdir?

İstehlak kateqoriyasının mahiyyәti?

Bazarın funksiyaları hansılardır ?

Reklamın sәmәrәliliyi hansı әlamәtlәrә görә fәrqlәndirilir?

Ticarәt sözünün ikili mәnası hansıdır?

mәhsulun istehsalı ilә әlaqәdar olan dәyişәn (birbaşa) vә (sabit) qaimә xәrclәrinin mәblәğidir
mәhsulun nominal qiymәtidir
mәhsulun satışına çәkilәn xәrclәrin mәblәğidir
mәhsulun nominal qiymәti ilә istismar müddәtindә ona çәkilәn bütün xәrclәrin (quraşdırılma vә daşınma xәrclәri
dә daxil olmaqla) cәmidir

•
mәhsulun quraşdırılmasına vә servis xidmәtinin göstәrilmәsinә çәkilәn xәrclәrin mәblәğidir

idаrәеtmә аpаrаtının müкәmmәl ştаt cәdvәlinin оlmаsıdır
sаtış vә аlış şәrtlәrinin mәhdudiyyәtlәridir
digәr коmmеrsiyа şәrtlәri vә zәmаnәtlәridir
оpеrаtiv коmmеrsiyа işçilәri vә оnlаrın qruplаrının оptimаl iхtisаslаşdırılmаsıdır•
оpеrаtiv коmmеrsiyа işçilәrinin bаzаr sеqmеntini dаhа dәrindәn öyrәnmәsidir

kommersiya mәsrәflәrinin, pozuntuların göstәrildiyi sәnәd
keyfiyyәtin, onun keyfiyyәt üzrә standartlara vә texniki şәrtlәrә uyğun gәldiyini tәsdiq edәn sәnәd
yükdaşıma şәrtlәrinin pozulmasına görә tәrtib edilәn vә pozuntunun sәbәbkarına iddia bildirmәk hüququ bildirәn
sәnәd
Mal göndәrәnlә alıcılar arasındakı tәsәrrüfat әlaqәlәrinin әn vacib formasıdır.•
satıcının alıcıya müәyyәn müddәtә, möhlәtlә әmtәә әvәzinә verdiyi sәnәd

alıcı vә satıcı arasında bağlanan müqavilә әlaqәsidir
iki tәrәf arasındakı birbaşa uzunmüddәtә baglanmış әks әlaqәdir
vasitәçilәrlә alıcı vә satıcı arasındakı әlaqәdir
vasitәçi olmadan bilavasitә әmtәә alıcıları vә istehsalçıları arasındakı qarşılıqlı әlaqәdir•
borc alanla bank arasında vasitәçi olmadan olan әlaqәdir

sаtış vә аlış şәrtlәrinin yerinә yetirilmәsidir
maddi vә mәnәvi sәrvәtlәrin istifadәsi prosesidir
tәlәbatın ödәnilmәsi demәkdir
maddi vә mәnәvi sәrvәtlәrin istifadәsi prosesidir ; işçi qüvvәsinin tәkrar istehsalını göstәrir•
işçi qüvvәsinin tәkrar istehsalını göstәrir

tәlәbi tәnzimlәyir
reklamı stimullaşdırır
potensial alıcıları cәmlәşdirir
tәklifi tәnzimlәyir
tәlәbi tәnzimlәyir,istehlakcıları stimullaşdırır,әmәyin kәmiyyәt vә keyfiyyәtinә görә gәlirlәri bölüşdürür.•

iqtisadiideolojisiyasi
iqtisadisiyasi, sosialjji
iqtisadisiyasi
iqtisadisosialpsixoloji•
iqtisadipsixolojisiyasi

malın alqısatqısı ilә әlaqәdar xırda pәrakәndә ticarәtdir
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Коmmеrsiyа хidmәtlәrinin quruluşu nәdәn аsılıdır?

Dәyәrin formasının dәyişilmәsi formulu hansılardır?

Kommersiya әmәliyyatlarına aşağıdakılardan hansı aid deyil?

Bazar neçә funksiyanı yerinә yetirir.

Bazar öz funksiyasının hansı vasitәlәrin funksiyası ilә hәyata keçirir?

Kommersiya fәaliyyәtinin tәdqiqi vә proqnozlaşdırılması kursunun әsası nәdir?

Kommersiyanın fәaliyyәtindә ticarәt xidmәtlәri hansılardır?

malın dәyәrinin dәyişmәsi ilә әlaqәdar, başqa sözlә malın topdan satışı prosesidir
Iqeyriistehsal sahәsidir, IIyalnız malın alqısatqı qiymәtlәri arasındakı fәrqә istinad edәn ticarәt prosesini әks
etdirir
I Tәsәrrüfatın ayrıca sahәsi hesab olunur, IImal alışveriş aktlarının hәyata keçirmәyә istiqamәtlәnmiş ticarәt
prosesi mәnasını verir

•
malın alqısatqısı ilә әlaqәdar bütün mütәrәqqi satış formalarıdır

sаhibкаrın işә yаnаşmа tәrzindәn
iqtsаdi, siyаsi, mәdәni аmillәrdәn
аuditоrlаrdаn, iqtisаdçılаrdаn
müәssisәnin әsаs fәаliyyәt növündәn•
idаrәеtmә struкturundаn

PӘ1 vә Ә1P1
ӘP vә Ә1P1
ӘP1 vә ӘP
PӘ vә Ә1P1•
Ә1P1 vә ӘP

müqavilәlәrin bağlanması
әmtәәlәrin topdan alışı vә satışı
pәrakәndә satış
malın istehsalı ilә bağlı әmәliyyatlar•
reklam

4
2
1
3•
5

vasitәçilәr
tәlәb
reklam
qiymәt•
tәklif

müqayisә, analogiya, riyazi modellәşmәni әks etdirir
metodoloji әsası klassiklәrin vә Azәrbaycan iqtisadçı alimlәrinin elmi tәdqiqatlarını әks etdirir
metodoloji әsasını tәdqiqatın sintez vә analiz üsulu ilә tәhlilini әks etdirir
dialektik inkişaf metodu ,metodoloji tәdqiqatın ümumi elmi vә elәcә dә xüsusi metodlarını özündә әks etdirir•
müşahidә ekspert qiymәtlәndirmә vә modellәşdirmә metodlarını

logistik xidmәtlәr, inventarızasiya xidmәtlәri, mәslәhәt, informasiya xidmәtlәri
daşınma, anbarda saxlama, qablaşdırma, sortlaşdırma
әmtәәlәrin istehlak dәyәrinin hәrәkәtilә baglı olan vә istehsal prosesinin tәdavül sferasında davamı olan prosesi

•
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Kommersiya fәaliyyәtinin tәtbiqi vә proqnozlaşdırıiması fәnninin metodoloji әsasını nә tәşkil edir?

Kommersiya fәaliyyәti nәdir?

Kommersiya sözü hansı dildәn götürülüb ?

Hesablaşma çeki nәdir?

Hansı qeyriәmtәә әmәliyyatları nәğdsiz formada yerinә yetirilir?

Müәyyәn istehlak xüsusiyәtlәrinә, keyfiyyәtә, dizayna, marka adına vә xarici tәrtibata malik olan mәhsul

Mәhsul nomenklaturası

mal alışı ilә әlaqәli xidmәtlәrin, әldә olunan malın istifadәsi ilә әlaqәdar xidmәtlәr, mağazaya gәlәnlәr üçün
әlverişli şәraitin yaradılması

•
tәlәbin öyrәnmәsi, әmtәәnin dәyişdirilmәsi, yeni modifikasiyaların tәtbiqi

ekspert qiymәtlәndirmә
balans metodu
modellәşdirmә
dialektik inkişaf metodu•
tәhlil vә sintez

sahibkarlıq fәaliyyәtidir
alqısatqı aktlarının yerinә yetirәn bir prosesdir.
sadәcә ticarәtdir
Ticarәt müәssisәlәrinin vә tәşkilatlarının, әhalinin tәlәbatının ödәnilmәsi ilә mәnfәәt әldә etmәk mәqsәdilә
әmtәәlәrin alqısatqı prosseslәrinin hәyata keçirilmәsinә yönәldilmiş operativ fәaliyyәtinin geniş sferasıdır

•
ticarәtin tәrtib hissәsidir.

66
alman
ingilis
yunan
latın•
fars

hesab sahibinin çekdә göstәrilәn pul mәblәğinin onun hesabından vәsaiti alanın hesabına köçürülmәsi barәdә ona
xidmәt göstәrәn banka verdiyi yazılı tapşırıqdır

•
xüsusi hesab açılması barәdә alıcının bank şöbәsinin malgöndәrәnin bank şöbәsinә tapşırığıdır
pul, hesablaşma, әmtәә sәnәdlәrinin vә yaxud әmtәәlәrin dәyәrlәrinin ödәnilmәsinә alıcının razılığır
xüsusi hesab açılması barәdә alıcının bank şöbәsinin malgöndәrәnin bank şöbәsinә tapşırığıdır
hesab sahibinin onun hesablaşma hesabından pulalanın hesabına pul vәsaitinin köçürülmәsi barәdә banka verdiyi
sәrәncamlar

hәrbi komitәlәrlә, vergi idarәlәri ilә hesablaşmalar
ailә büdcәsindәn sosial tәyinatlı xәrclәrlә ayırmalar
alıcının müәyyәn vaxt müddәtinә qiymәtli kağızlarla hesablaşmalar
Kommunal idarәlәri, elmi tәdqiqat tәşkilatları, tәhsil müәssisәlәri vә s.ilә qeyriәmtәә әmәliyyatları•
veksel tәminatı üçün krediti öz öhdәsinә götürәn maliyyә tәşkilatıdır

mәzmunca mәhsuldur
güclәndirilmiş (qüvvәtlәndirilmiş) mәhsuldur
mәhsul çeşidindәn geniş anlayışdır
bazara tәklif edilәn bütün mәhsulların mәcmusudur
real mәhsuldur•

onun xarici tәrtibatının müxtәlifliyini әks etdir
mәhsul çeşidindәn geniş anlayışdır vә bazara tәklif edilәn bütün mәhsulların mәcmusudur•
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Mәhsulun hәyat dövranının hansı mәrhәlәsindә mәhsulun qiymәti daha aşağı olur:

Yeni mәhsula hansı mәhsullar aid edilmir

Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı mәhsul anlayışını tam ifadә edir:

Malın dünya bazarlardan çıxma vәzifәlәri?

Oliqopson bazarları nәdir?

İctimaiyyәtlә әlaqә (pablik rileyşnz):

Bölüşdürmә kanalları

mәhsulların müxtәlif növlülüyünü xarakterizә edir
mәhsulun istehlak xüsusiyyәtlәrini әks etdirir
mәhsulun marka adını ifadә edir

stabillik mәrhәlәsindә
artım mәrhәlәssindә
inkişaf mәrhәlәsindә
bazara çıxma mәrhәlәsindә
böhran mәrhәlәsindә•

mövcud bazarlar üçün istehsal edilәn mövcud mәhsullar•
hәm müәssisә tәrәfindәn ilk dәfә istehsal edilәn, hәm dә bazara ilk dәfә çıxarılan mәhsullar
mövcud bazarlara yeni çıxarılan mәhsullar
yeni bazarlara çıxarılan mövcud mәhsullar
müәssisә tәrәfindәn ilk dәfә istehsal edilәn bütün mәhsullar

müәssisә tәrәfindәn istehsal edilәn bütün şeylәr
tәlәbat ödәmә qabiliyyәtinә malik olan vә insan әmәyilә yaradılan vә ya tәbiәt tәrәfindәn hazır verilәn bütün
maddi nemәtlәr

•
müәssisә tәrәfindәn istehsal edilәn vә insan әmәyi ilә yaradılan bütün maddi nemәtlәr
insan әmәyi ilә yaradılan bütün madi nemәtlәr
tәbiәt tәrәfindәn verilәn bütün madi nemәtlәr

daşınma xәrclәri maya dәyәrindәn aşağı olmalıdır
aşğıdakı maddәlәrin hamısı düzgündür•
dünya bazarında qiymәti olmalıdır
dünya bazarında tәlәb olmalıdır.
әlverişli vә maneәsiz daşına bilәn olmalıdır.

satıcı 1 sayda,alıcı çoxdur
satıcı cox,alici sayı mәhduddur.•
alıcı çox,saticı mәhduddur.
alici 2 sayda.satıcı çoxdur
satıcı çox, alıcı 1 saydadır

müәssisә ilә dövlәt orqanları arasında xeyirxah münasibәtlәrin yaradılmasına yönәldilmiş tәdbirlәr kompleksidir
müәssisә ilә maliyyә dairәlәri arasında xeyirxah münasibәtlәrin yaradılmasına yönәldilmiş tәdbirlәr kompleksidir
müәssisә ilә mәhsulgöndәrәnlәr arasında xeyirxah münasibәtlәrin yaradılmasına yönәldilmiş tәdbirlәr
kompleksidir
müәssisә ilә ictimaiyyәt arasında xeyirxah münasibәtlәrin yaradılmasına yönәldilmiş tәdbirlәr kompleksidir•
müәssisә ilә ünsiyyәt auditoriyası arasında xeyirxah münasibәtlәrin yaradılmasına yönәldilmiş tәdbirlәr
kompleksidir

satışdan sonrakı dövrdә mәhsullara servis xidmәti göstәrilәn fiziki vә hüquqi şәxslәrin cәmidir
mәhsulların qablaşdırılması vә anbarlaşdırılması әmәliyyatlarının cәmidir;
mәhsulların reklamının yayımı kanalları vә vasitәlәridir

•
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İstehsalçıtopdansatış ticarәtipәrakәndә ticarәtistehlakçı kanalından hansı mәhsulun satışında istifadә
etmәk mәqsәdәuyğundur

Mәhsulun franko qiymәti aşağıdakılardan hansına imkan verir

Mәhsulun satış qiymәti

Ticаrәtdә ümumi gәlirin әmәlә gәlmә mәnbәlәri hаnsılırdır?

Tәdаvül хәrclәrinin quruluşu dеdiкdә nә bаşа düşülür?

Ticаrәtdә tәdаvül хәrclәri mаhiyyәtinә görә nеcә qruplаşdırılır

Mаllаrın istеhsаldаn istеhlакçıyа çаtdırılmаsı ilә әlаqәdаr sәrf оlunаn әmәк mәsrәflәrinin pul ilә
ifаdәsidir

mәhsulların istehsalçıdan istehlakçıya çatdırılmasını tәmin edәn fiziki vә hüquqi şәxslәrin cәmidir•
mәhsulların nәql edilmәsi vә nәql edilmә prosesindә hәyata keçirilәn әmәliyyatların cәmidir

neftmaşınqayırma mәhsullarının
avadanlıqların
qara metalın
gündәlik tәlәbat mәhsullarının•
minik avtomobillәrin

mәhsulun istehlak qiymәtini müәyyәn etmәyә
mәhsul satışından әlavә gәlir әldә etmәyә
müştәriyә müәyyәn qiymәt güzәştlәrinin edilmәsinә
mәhsulgöndәrmәnin müxtәlif bazis şәrtlәrini nәzәrә almağa•
mәhsulun satış qiymәtini müәyyәn etmәyә

mәhsulun istehsalı ilә әlaqәdar olan dәyişәn (birbaşa) vә sabit (qaimә) xәrclәrinin mәblәğidir
mәhsulun quraşdırılmasına vә servis xidmәtinin göstәrilmәsinә çәkilәn xәrclәrin mәblәğidir
mәhsulun satışına çәkilәn xәrclәrin mәblәğidir
mәhsulun nominal qiymәtidir•
mәhsulun nominal qiymәti ilә istismar müddәtindә ona çәkilәn bütün xәrclәrin (quraşdırılma vә daşınma xәrclәri
dә daxil olmaqla) cәmidir

mаl sаtışındаn аlınаn gәlir•
әsаs vә әlаvә әmәк hаqqı, digәr tәsәrrüfаt sаhәlәrinin mәsrәflәri
müәssisә кrеditi vә istеhsаl кrеlditi
mәnfәәtin tәdаvül хәrclәrinә оlаn nisbәtinә
аyrı аyrı хәrc mаddәlәrinin ümumi dövriyyәdәкi хüsusi çәкisidir

хәrc mаddәlәrinin qruplаr üzrә tәsnifаtı
tәdаvül хәrclәri mәblәğinin mаl dövriyyәsinә оlаn nisbәtinin fаizlә ifаdәsidir
аyrı аyrı хәrc mаddәlәrinin ümumi dövriyyәdәкi хüsusi çәкisidir;
аyrıаyrı хәrc mаddәlәri mәblәğinin ümumi хәrclәrdәкi хüsusi çәкisidir•
хәrc mаddәlәri mәblәğinin mаl dövriyyәsinә оlаn nisbәtidir

әmәк mәhsuldаrlığı vә әmәyin еffекtivliyinin yüкsәldilmәsi ilә әlаqәdаr хәrclәr
ümumi gәlir vә mәnfәtlә әlаqәdаr хәrclәr
dövriyyәnin hәcmi vә quruluşu ilә әlаqәdаr хәrclәr
istеhsаlın dаvаmı vә dәyәrlәrin fоrmаsının dәyişilmәsi ilә әlаqәdаr хәrclәr•
işçilәrin sаyı vә әmәк hаqqı ilә әlаqәdаr хәrclәr

işçilәrin sәrf еtdiкlfri әmәyini кәmiyyәt vә кеyfiyyәtinә görә оnlаrа vеrilәn pul vәsаitinin hәcmidir
mаl dövriyyәsi plаnının yеrinә yеtirilmәsi ilә әlаqәdаr sәrf оlunаn mәsrәflәrin hәcmidir
mаllаrın istеhsаlı ilә әlаqәdаr sәrf оlunаn әmәк mәsrәflәrinin pul ilә ifаdәsidir

•
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Ticarәtvasitәçilik әmәliyyatı nәdir?

Ticarәt firmaları nәdir?

Nәğdsiz hesablaşma nәdir?

Nәğdsiz formada ödәmәnin bir forması olan ödәniş tapşırığı hansıdır?

Kredit mәktubu (akkreditiv) nәdir?

Klirinq ödәnişlәri nә vaxt , harada ilk dәfә tәtbiq olunub?

Hesablaşmaların hansı formaları var?

mаllаrın istеhsаldаn istеhlакçıyа çаtdırılmаsı ilә әlаqәdаr sәrf оlunаn әmәк mәsrәflәrinin pul ilә ifаdәsidir.•
istеhlакçılrın mаl аlışınа sәrf еtdiкlәri pul vәsаitinn ümumi hәcmidir

istehsalçıdan asılı olmayan ticarәt vasitәçisi tәrәfindәn istehsalçının tapşırığı ilә aralarında bağlanmış saziş
әsasında alqısatqı ilә әlaqәdar hәyata keçirilәn әmәliyyatdır
әmtәәnin müәyyәn әrazidә istehsalçıdan son istehlakçıya irәlilәdilmәsinә kömәk göstәrilmәsidir
vasitәçinin kömәyi ilә alıcı vә satıcı arasında әlaqә yaradılması üzrә әmәliyyatdır
ticarәt vasitәçisi tәrәfindәn öz adından vә öz vәsaiti hesabına hәyata keçirilәn әmәliyyatlardır•
әmtәәlәrin alqısatqı müqavilәsinin bağlanmasıdır

öz adından vә öz hesabına әmtәәlәrin alqısatqısı әmәliyyatlarını hәyata keçirәn firmalardır
hәr hansı bir әmtәә vә ya çeşid üzrә oxşar әmtәәlәrin xaricdә satışı ilә mәşğul olan firmalardır
öz hesabına daxili bazarda әmtәәlәri alıb sonra öz adından xaricdә satan ticarәt müәssisәlәridir
öz ölkәsinin istehsalçılarından vә topdansatış tacirlәrindәn malı alıb xaricdә vә xaricdәn mal alıb yerli topdansatış
vә pәrakәndә satış tacirlәrinә, sәnaye istehsalçılarına satan firmalardır

•
geniş çeşiddә, әsasәn istehlak mallarının satış ilә mәşğul olan vә bir neçә sahәsinin mәhsulunu xaricә ixrac edәn
firmalardır

heç biri doğru deyil
dәyәrin dәyişmәsidir
tәdiyyәdir
pul dövriyyәsinin bir formasıdır•
pul dövriyyәsinin az tәtbiq olunan formasıdır

sәhmdar cәmiyyәtinә kapital kimi müәyyәn miqdarda pul әmәyi ilә müәyyәn edilәn qiymәtli kağızlardır
pul, hesablaşma, әmtәә sәnәdlәrinin vә yaxud әmtәәlәrin dәyәrlәrinin ödәnilmәsinә alıcının razılığıdır
xüsusi hesab açılması barәdә alıcının bank şöbәsinin malgöndәrәnin bank şöbәsinә tapşırığıdır
hesab sahibinin onun hesablaşma hesabından pul alanın hesabına pul vәsaitinin köçürülmәsi barәdә banka verdiyi
sәrәncamdır

•
xüsusi hesab açılması barәdә alıcının bank şöbәsinin malgöndәrәnin bank şöbәsinә tapşırığıdır

hesab sahibinin çekdә göstәrilәn pul mәblәğinә onun hesabından banka keçirilmәsini tәmin edәn tapşırıqdır
veksellәri yazan vә ödәniş müddәti başa çatan veksellәri ödәmәlәri öz öhdәsinә götürәn şәxsdir
pul, hesablaşma, әmtәә sәnәdlәrinin vә yaxud әmtәәlәrin dәyәrlәrinin ödәnilmәsinә alıcının razılığır
xüsusi hesab açılması barәdә alıcının bank şöbәsinin malgöndәrәnin bank şöbәsinә tapşırığıdır•
sәhmdar cәmiyyәtinә kapital kimi müәyyәn miqdarda pul әmәliyyatı ilә müәyyәn edilәn qiymәtli kağızlardır

1725Yaponiya
1920Bakı
1815Fransa
1775 Böyük Britaniya•
1728 ABŞ

natural vә dәyәr forması
әmtәә vә qeyri maddi
nәğd vә daimi

•
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Aksept nәdir?

Hansı әmtәә әmәliyyatları nәğdsiz formada yerinә yetirilir?

Rәqabәt reklamı nәdir?

Kommersiya sirrini qorumaqdan ötrü nәdәn istifadә etmәk lazımdır?

Hеsаblаşmаlаr müәssisәlәr tәrәfindәn hаnsı üsullаrlа аpаrılır?

Mal göndәrәnlә alıcı arasında planlı ödәnişlәr qaydasında hesablaşmalar nә vaxt baş verir?

Mütlәq tәlәbat nәdir?

nәğd vә nәğdsiz•
әmtәә vә qiymәt

borcu nәğd şәkildә ödәnilmәsi
borcun ödәnilmәsi
Tәdavülçinin narazılığı
Tәdavülçinin razılığı•
borcun yerindә ödәnilmәsi

alıcının müәyyәn vaxt müddәtinә qiymәtli kağızlarla hesablaşmaları
borclunun hesabından alıcının hesabına nәğd olmayan köçürmәlәr
ödәnişlәri tezliklә ödәyәn alıcılara qiymәtdә edilәn güzәştlәr
xammalın, materialların, hazır mәhsulların vә s alqısatqısı•
ikitәrәfin razılığı ilә hesablaşmalarda iştirak etmәdәn ödәniş әmәliyyatları

әvvәllәr reklamlaşdırılmış әmtәәyә olan tәlәbatın sәviyyәsinin saxlanılması mәqsәdilә hәyata keçirilәn reklamdır
firma qarşısında seçmә tәlәbatı yaratmaq vәzifәsi baş qaldırdıqda istifadә olunan reklamdır
istehsalçılarda yeni әmtәәyә qarşı ilkin tәlәbatı yaratmaq vәzifәsini yerinә yetirmәk üçün istifadә olunan reklamdır
istehlakçının yaddaşında әmtәә barәdә mәlumatların yenidәn canlandırılması vә onu әmtәәni yada salmağa
mәcbur etmәk olan reklamdır
reklam edilәn әmtәәni rәqib firmaların istehsal etdiyi çoxlu sayda әmtәәlәrdәn fәrqlәndirәn vә onun müsbәt
tәrәfini göstәrәn reklamdır

•

müәssisә rәhbәrliyi tәrәfindәn qәbul olunan qarşılıqlı anlaşmalardan
müәssisә rәhbәrliyi tәrәfindәn qәbul olunan birbaşa sazişlәrdәn
müәssisә rәhbәrliyi tәrәfindәn qәbul olunan normalardan (әmrlәr, sәrәncamlar, tәlimatlar)•
müәssisә rәhbәrliyi tәrәfindәn qәbul olunan lokal qәrarlardan
müәssisә rәhbәrliyi tәrәfindәn qәbul olunan işgüzar müqavilәlәrdәn

hеsаblаşmаlаrdа iştirак еtmәкlә
nәqd vә nәqdsiz•
акrеditivlәrlә, ödәniş tаpşırıqlаrı ilә
çекlә, vекsеllәrlә
hеsаblаşmаlаrdа iştirак еtmәmәкlә

xüsusi hesab açılması barәdә alıcının bank şöbәsinin malgöndәrәnin bank şöbәsinә tapşırdığı vaxt
sabit tәsәrrüfat vә hesablaşma münasibәtlәri mövcud olduğu, mal göndәrişinin isә daimi xarakter daşıdığı hallarda
hәyata keçirilir

•
mәhsul vahidi istehsalına sәrf olunan iş vaxtının nizama salındığı vaxt
sabit tәsәrrüfat vә hesablaşma münasibәtlәri mövcud olduğu vaxt
hesablaşmalar mal alanın anbarında tәhvilalma vaxtı

heç bir variant düzgün deyil
yuxarıda göstәrilәn variantlar dogrudur•
kәmiyyәt etibarilә hüdudsuz olur
nә istehsalın, nә dә әhalinin tәdiyyә qabiliyyәtli imkanları ilә mәhdudlaşmır
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Texniki mәlumata nә daxil deyil?

Müxtәlif әmtәә vә xidmәtlәr bazarında yaranmış şәrait haqqında xәbәr nәdir?

Kommersiya sirrinin daşıyıcısı kimdir?

Kommersiya informasiyasının mәnbәyi kimi hansı tәdqiqatlar çıxış edir?

İşgüzar informasiyaya nә daxil deyil?

Hansı mәlumatlar kommersiya sirridir?

Daxili Hesbat sistemi mәlumatlarına hansı aid deyil?

Marketinq konsepsiyasının ilkin istinad nöqtәsi nәdir?

mümkün ola bilәn istehlakın hәcmini ifadә edir

elmitәdqiqat layihәsi
razılaşma•
EHM proqram tәminatı
informasiya prosesi
patent әrizәsi

Marketinq mәlumatı
Kommersiya mәlumatı•
İnformasiya prosesi
Kommersiya sirri
Kommersiya mәxfiliyi

kommersiyaya aid olan mәxfiliyi qoruyan şәxsdir
müәssisәnin vә ya firmanın kommersiya sirrlәri haqqında xәbәrdar olan şәxsdir
kommersiyaya aid olan bilgilәri bilәn podratçılardır
müәssisәnin vә ya firmanın kommersiya sirlәrini bilәn vә istehsala tәtbiq edәn şәxs•
kommersiyaya aid olan bilgilәri bilәn nouxau daşıyıcıları

krossmәdәni tәhlillәr
marketinq tәdqiqatları•
kommersiya tәdqiqatları
bazarın ümumi tәdqiqatları
menecment araşdırmaları

heyәtin siyahısı
marketinq haqqında mәlumat
ENMın proqram tәminatı.•
maliyyә mәlumatları
malın qiymәti haqqında mәlumat

yalnız alıcıya mәlum olmayan mәlumatlar
kommersiya nöqteyi nәzәrindәn bilәrәkdәn gizli saxlanan mәlumatlardır.•
yalnız sövdә iştirakçılarına mәlum olan, qalanlara isә elan edilmәyәn mәlumatların ifadәsi
yalnız mal istehsalçılarına mәlum olan mәlumat
hәm istehsalçıya, hәm satıcıya mәlum olan mәlumat

statistik hesabatlar
kauzal hesabatlar•
mühasibat hesabatları
operativ uçot hesabatları
maliyyә hesabatları

•
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Müәssisә istehsal etdiyi hәr bir mәhsul çeşidinә müxtәlif adlar verir vә hәmin marka adı çeşidә daxil olan
bütün çeşidlәrә aid edilir. Bu marka strategiyası neçә adlanır

Tәlәbatın hansı formasında sinxromarketinqin tәtbiqi mәqsәdәuyğundur

Mәhsul istehlakçıların sağlamlığına ziyan vurduğu halda marketinqin hansı forması tәtbiq edilir

Marketinq kateqoriyası kimi tәlәb aşağıdakılardan hansını әks etdirir

Marketinq kateqoriyası kimi tәlәbat aşağıdakılardan hansını әks etdirir

Ticarәt kompensasiya sövdәlәşmәlәri әn geci hansı müddәtdә başa çatmalıdır?

Nümunәvi müqavilәlәr üzrә mübahisә vә fikir ayrılıqları hansı qaydada hәll olunur?

istehlakçıların ehtiyacları vә tәlәbatları•
Müәssisәnin istehsal gücü
istehsal olunmuş mәhsullar
satışın hәcmi
istehsalın tәkmillәşdirilmәsi

markasız mәhsul strategiyası
fәrdi marka strategiyası
ümumi marka strategiyası
müәssisәnin adı ilә mәhsulun adının әlaqәlәndirilmәsinә әsaslanan marka strategiyası
müxtәlif çeşidlәrә müxtәlif marka adlarının verilmәsi strategiyası•

tәlәbatın hәcmi stabil olduqda
tәlәbat irrasional olduqda
tәlәbatın hәcmi tәrәddüd etdikdә•
tәlәbat stabil oduqda
tәlәbatın hәcmi hәddәn çox olduqda

konversiya marketinqi
әks tәsirli marketinq•
tәmәrküzlәşmiş marketinq
inkişaf edәn marketinq
sinxromarketinq

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

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

36 ay müddәtinә
24 ay müddәtinә•
6 ay müddәtinә
48 ay müddәtinә
12 ay müddәtinә

qarşılıqlı anlaşma qaydasında
arbitraj qaydasında•
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Tәlәbatın ödәnilmә dәrәcәsinә görә növlәri hansılardır?

Tәlәbatın kәmiyyәtinә görә hansı növlәri vardır?

Veksellәrin neçә növü var?

Sadә veksel nәdir?

Planlı ödәnişlәr qaydasında hesablaşmalar nә vaxt baş verir?

Коmmеrsiyа sәnәdlәri hаnsı sәnәdlәrdir?

Mәlumаtvеrici rекlаm nәdir?

birja komitәlәrinin müәyyәnlәşdirdiyi qaydada
nümunәvi kontraktı hazırlanmış tәşkilatın müәyyәnlәşdirdiyi qaydada
gömrük orqanlarının hәll etmәsi qaydasında

neftmaşınqayırma mәhsullarının
hәqiqi tәlәbat
qismәn ödәnilәn tәlәbat
ödәnilmiş, ödәnilmәyәn vә formalaşmağda olan tәlәbat•
Bölüşdürmә kanalları

tәdiyyә qabiliyyәtli tәlәbat
mütlәq tәlәbat, hәqiqi vә tәdiyyә qabiliyyәtli tәlәbat•
fiziki tәlәbat
real tәlәbat
mütlәq tәlәbat, hәqiqi tәlәbat

faizli vә sadә
müddәtli vә köçürmә
sadә vә açıq•
açıq vә qapalı
sadә vә köçürmә

müәyyәn mәblәğ göstәrilmәklә mütlәq tәәhüdlü pul ödәmәsi sәnәdi
bir tәrәfin ödәniş vaxtı çatdığı müddәtdә digәr tәrәfә müәyyәn pul mәblәği ödәnilmәsi barәdә yazılı borc pul
öhdәliyidir

•
müәyyәn müddәt göstәrilmәklә mütlәq tәәhhüdlü pul ödәmәsi sәnәdi
qiymәtli kağızların bir növü
bazar iqtisadiyyatına keçәn ölkәlәrdә özәllәşdirmә çeki

xüsusi hesab açılması barәdә alıcının bank şöbәsinin malgöndәrәnin bank şöbәsinә tapşırdığı vaxt
sabit tәsәrrüfat vә hesablaşma münasibәtlәri mövcud olduğu, mal göndәrişinin isә daimi xarakter daşıdığı vaxt•
mәhsul vahidi istehsalına sәrf olunan iş vaxtının nizama salındığı vaxt
sabit tәsәrrüfat vә hesablaşma münasibәtlәri mövcud olduğu vaxt
hesablaşmalar mal alanın anbarında tәhvilalma vaxtı

gәmi sаhibi tәrәfindәn dәniz yоlu vаsitәsilә yüкün dаşınmаğа qәbul еdilmәsini tәsdiq еdәn sәnәddir
gәmi sаhibinin yüкü dаşımаğа qәbul еtmәsinin tәsdiq оlunmаsıdır
sаtıcının аlıcıyа göndәrilәn mаl üçün sәnәddә göstәrilәn mәblәğin ödәnilmәsi bаrәdә tәlәbini әкs еtdirәn sәnәddir
әmtәәlәrin dәyәri, кеyfiyyәt vә кәmiyyәt хüsusiyyәtlәri bаrәdә mәlumаt vеrәn sәnәdlәrdir•
yüк dаşаyаn tәrәfindәn yüкün dаşınmаyа qәbul еdilmәsi bаrәdә imzаlаnаn sәnәddir

әvvәllәr rекlаmlаşdırılmış әmtәәyә оlаn tәlәbаtın sәviyyәsinin sахlаnılmаsı mәqsәdilә hәyаtа кеçirilәn rекlаmdır
istеhlакçılаrdа yеni әmtәәyә qаrşı ilкin tәlәbаtı yаrаtmаq vәzifәsini yеrinә yеtirmәк üçün istifаdә оlunаn rекlаmdır•
firmа qаrşısındа sеçmә tәlәbаtı yаrаtmаq vәzifәsi bаş qаldırdıqdа istifаdә оlunаn rекlаmdır
istеhlакçının yаddаşındа әmtәә bаrәdә mәlumаtlаrın yеnidәn cаnlаndırılmаsı vә оnu әmtәәni yаdа sаlmаğа
mәcbur еtmәкdә оlаn rекlаmdır
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Yaranmış situasiyanı tam vә doğru tәsvir edilmәsini nәzәrdә tutan tәdqiqatlar hansı tәdqiqatlardır

Sәnaye şpionaçı dedikdә nә başa düşülür?

Real şәraiti xarakterizә edәn mәlumatların toplanmadığı metod hansıdır?

Problemlәrlә ona tәsir edәn amillәr arasındakı sәbәbnәticә әlaqәsini aşkar etmәk üçün hansı
tәdqiqatlardan istifadә olunur

Mәqsәdli problemin mahiyyәtini düzgün başa düşmәyә imkan verәn tәdqiqatlar hansılardır?

Kommersiya sirrini necә qorumaq olar?

Kommersiya mәxfiliklәrini fәrqlәndirәn amil deyil?

rекlаm еdilәn әmtәәni rәqib firmаlаrın istеhsаl еtdiyi çохlu sаydа әmtәәlәrdәn fәrqlәndirәn vә оnun müsbәt
tәrәfini göstәrәn rекlаmdır

Müntәzәm
Konstruktiv
Kunzal•
Tәsviri
Destruktiv

müәssisә rәhbәrliyi tәrәfindәn qәbul olunan normalardır.(әmrlәr, sәrәncamlar, tәlimatlar)
sәlahiyyәti olmayan şәxslәrin vә ya müәssisәlәrin qeyriqanuni yolla insafsız satıcılar tәrәfindәn mәlumatların
toplanmasıdır.

•
sәlahiyyәti olmayan şәxslәrin vә ya müәssisәlәrin kommersiya sirrini tәşkil edәn mәxfi mәlumatların
toplanmasıdır.
sәlahiyyәti olmayan şәxslәrin vә ya müәssisәlәrin qeyriqanuni yolla әliәyri satıcılar tәrәfindәn mәlumatların
toplanmasıdır.
sәlahiyyәti olmayan şәxslәrin vә ya müәssisәlәrin qeyriqanuni yolla kommersiya sirrini tәşkil edәn mәlumatları
toplayan satıcılardır.

Kunzal
İmitasiya•
Operativ
Kәşfiyyat
Tәsviri

Tәsviri
Kauzal•
Tәsmiri
Operativ
Müntәzәm

Kunzal
Kәşfiyyat•
Operativ
Müntәzәm
Tәsviri

müәssisә rәhbәrliyi tәrәfindәn qәbul olunan qarşılıqlı anlaşmalar vasitәsilә ilә
müәssisә rәhbәrliyi tәrәfindәn qәbul olunan normalardan (әmrlәr, sәrәncamlar, tәlimatlar)vasitәsilә ilә•
müәssisә rәhbәrliyi tәrәfindәn qәbul olunan lokal qәrarlar vasitәsilә ilә
müәssisә rәhbәrliyi tәrәfindәn qәbul olunan işgüzar müqavilәlәr vasitәsilә ilә
müәssisә rәhbәrliyi tәrәfindәn qәbul olunan birbaşa sazişlәr vasitәsilә ilә

texnoloji, istehsal, tәşkilatı, marketinq xüsusyyәtlәri
siyasi xüsusiyyәtlәri•
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Aşağıdakılardan hansı kommersiya sirri deyil?

Aşagıdakılardan hansı kommersiya mәxfiliklәrini fәrqlәndirәn amillәrә aid deyil?

ABŞda Kommersiya sirri haqqında qanun nә vaxt qәbul olunub?

Әvvәlcә hansısa bir probleminin hәlli üçün toplanmış mәlumatlar hansılardır?

Marketinqin idarә edilmәsinә hansı yanaşmalar mövcuddur

Mәhsul müәssisәnin xüsusi (firma) mağazası vasitәsi ilә satılır. Bu neçә pillәli bölüşdürmә kanalına
aiddir

Mәhsulun hәyat dövranının hansı mәrhәlәsindә müәssisә ziyanla işlәyir

kommersiya sirrinin tәbiәti
mülkiyyәt mәnsubiyyәti
tәyinatı

NouXau
ödәnilmiş vergilәr•
marka lahiyyәsi
yeni ixtiralar
başa çatdirilmamış müqavilәlәr

siyasi xüsusiyyәtlәri•
kommersiya sirrinin tәbiәti
mülkiyyәt mәnsubiyyәti
tәyinatı
texnoloji, istehsal, tәşkilati, marketinq xüsusiyyәtlәri

1990
1984
1961
1985
1979•

Kәşfiyyat
Tәsmiri
Tәkrar•
Tәsviri
İlkin

sistemli vә kompleks yanaşma
funksional vә instutsional yanaşma•
sistemli vә funksional yanaşma
sistemli vә instutsional yanaşma
kompleksli vә instutsional yanaşma

4
0•
1
2
3

stabilik mәhәlәsindә
böhran mәrhәlәsindә•
bazara çıxma mәrhәlәsindә
sınaq satışı mәrhәlәsindә
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Mәhsulun hәyat dövranının hansı mәrhәlәsindә müәssisә daha çox mәnfәәt әldә edir

Aşağıdakı elementlәrdәn hansı marketinqmiksә aid deyildir

Marketinqin әtraf mühiti

Marketinqmiks özündә hansı elementlәri birlәşdirir

Marketinqin kommersiya amillәrinin intensivlәşdirilmәsi konsepsiysı satışın hәcmini hansı amillәr
hesabına artırmağı nәzәrdә tutur

İstehlakçının daha yüksәk keyfiyyәtli mәhsula üstünlük vermәsi hansı marketinq konsepsiyasına uyğun
gәlir

İstehlakçının, istehsalçının vә cәmiyyәtin mәnafei hansı marketinq konsepsiyasında daha dolğun nәzәrә
alınır

artım mәrhәlәsindә

bazara çıxma mәrhәlәsindә
artım mәrhәlәsindә•
böhran mәrhәlәsindә
stabilik mәhәlәsindә
sınaq satışı mәrhәlәsindә

mәhsul
doğru cavab yoxdur•
hәvәslәndirmә
bölüşdürmә
qiymәt

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

idarәetmә strukturu, bölüşdürmә vә satış kanalları, mәhsulun mövqelәşdirilmәsi;
mәhsul, qiymәt, bölüşdürmә vә hәvәslәndirmә•
mәhsul, qiymәt vә müәssisәnin idarәetmә strukturu
mәhsul, bölüşdürmә vә satış kanalları, strateji marketinq planlaşdırılması;
mәhsul, qiymәt, ticarәt markası vә hәvәslәndirmә

yüxarıda göstәrilәn bütün cavablar döğrudur
istehlakçıların davranışının vә alış motivlәrinin öyrәnilmәsi
satışın hәvәslәndirilmәsi•
istehsal texnologiyasının tәkmillәşdirilmәsi
mәhsulların texnikiistismar vә dәyәr parametrlәrinin yaxşılaşdırılması

sosialetik marketinq;
mәhsulların tәkmillәşdirilmәsi•
istehsalın tәkmillәşdirilmәsi
kommersiya amillәrinin intensivlәşdirilmәsi
istehlakçının marketiqni

istehlakçının marketiqni
sosialetik marketinq•
istehsalın tәkmillәşdirilmәsi
mәhsulların tәkmillәşdirilmәsi
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Konversiya marketinqi tәlәbatın hansı halında tәtbiq edilir

Demarketinq tәlәbatın hansı halında tәtbiq edilir:

Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı marketinqin funksiyalarına aiddir

Ticarәt (mәhsul) markası

Göndәrilmә üçün bildiriş nәdir?

Tender nәdir?

Qarşılıqlı mal göndәrmәlәr üzrә qiymәtlәr әsasәn hansı qiymәtlәr әsasında müәyyәnlәşdirilir?

kommersiya amillәrinin intensivlәşdirilmәsi

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

tәlәbat qeyri stabil oduqda
tәlәbat neqativ olduqda
tәlәbatın hәcmi tәklifin hәcmindәn çox olduqda•
tәlәbat azalmağa doğru meyl etdikdә
tәlәbat irrasional olduqda

marketinq tәdqiqatları; mәhsul çeşidinin planlaşdırılması; mәhsulların bölüşdürülmәsi vә satışın tәşkili; satışın
hәvәslәndirilmәsi vә reklam; marketinq nәzarәti;
marketinq tәdqiqatları; mәhsulun çeşidinin planlaşdırılması; mәhsulların bölüşdürülmәsi vә satışın tәşkili; satışın
hәvәslәndirilmәsi vә reklam; qiymәtqoyma;

•
marketinq tәdqiqatları; mәhsulun çeşidinin planlaşdırılması; müәssisәnin bazar mövqeyini müәyyәnlәşdirilmәsi;
satışın hәvәslәndirilmәsi; marketinq nәzarәti;
marketinq tәdqiqatları; mәhsulun bazar mövqeyinin qiymәtlәndirilmәsi; mәhsulların bölüşdürülmәsi vә satışın
tәşkili; satışın hәvәslәndirilmәsi vә reklam; marketinq nәzarәti.
situasiyalı tәhlil; mәhsul çeşidinin planlaşdırılması; mәhsulların bölüşdürülmәsi vә satışın tәşkili; satışın
hәvәslәndirilmәsi vә reklam; qiymәtqoyma

mәhsulların identiflәşdirilmәsi üçün istifadә edilәn adlardır
mәhsulların identiflәşdirilmәsi üçün istifadә edilәn simvollardır
mәhsulların identiflәşdirilmәsi üçün istifadә edilәn simvolların vә adların mәcmuusudur•
mәhsulun keyfiyyәt göstәricisidir
istehsal edilәn mәhsul çeşidlәrinin mәcmusudur

sаtıcının yüк аlаnа mаlın göndәrildiyi bаrәdә mәlumаt vеrdiyi sәnәddir•
әmtәәnin dаşınmаsı bаrәdә iхrаçın tәlәblәrini vә әmtәә bаrәdә mәlumаtlаrı әкs еtdirәn sәnәddir
sifаriş оlunаn әmtәәnin gönәdrilmәyә hаzır оlmаsı bаrәdә аlıcını хәbәrdаr еdәn vә sаtıcı tәrәfindәn vеrilәn
sәnәddir
әmtәәni аlıcıyа göndәrәn sаtıcı tәrәfindәn vеrilәn sәnәddir
nәqliyyаt növünü, göndәrilmә vахtını vә s. göstәrmәкlә mаl göndәrәnin dаşıyıcıdаn müәyyәn miqdаr göndәrmә
üçün yеr sахаlаmаsını хаhiş еtmәsi bаrәdә sәnәddir

yüksәk әhәmiyyәtli tәdbirlәrin hәyata keçirilmәsi üçün tәtbiq olunan fәaliyyәt növüdür
hәr hansı bir tәklifin vә ya nouxaunun alışıdır
hәr hansı bir vә ya bir neçә tәklifin satışıdır
malların göstәrilmәsi üçün sifarişlәri vә qәnaәtli kommersiya әmәliyyatlarını yerinә yetirmәk mәqsәdilә tәkliflәrin
hәyata keçirilmәsidir

•
mal satışı üçün qәnaәtli әmәliyyatların hәyata keçirdiyi әmәliyyatlardır

dünya bazarında tәşәkkül tapmış qiymәtlәr әsasında•
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Marketinq tәdqiqatlarında hansı materiallardan istifadә olunur?

Marketinqin әsas prinsiplәri hansılardır ?

Yapon davranış kodeksindә aşağıdakılardan hansı nәzәrә alınmır?

İstehsal sirrindәn kommersiya sirrinin fәrqi nәdir?

Çinin Dövlәt Şurası Kommersiya tәhlükәsizlik xidmәtlәri haqda әsasnamәni nә vaxt qәbul edib?

Azәrbaycan Respublikası haqsız rәqabәt haqqında qanun nә vaxt qәbul olunub?

Hansı müqavilәlәrә Vyana konvensiyası tәtbiq olunur?

•
transfer qiymәtlәr әsasında
tәrәflәrin razılaşdıqları qiymәtlәr әsasında
mәhsul istehsal olunan ölkәnin bazarında tәşәkkül tapmış qiymәtlәr әsasında
çevik qiymәtlәr әsasında

ekoloji,sosial,psixoloji
ehtimal nәzәriyyәsi,xәtti proqramlaşdırma
ümumuelmi, analitik proqnozlaşdırma, ekoloji, sosial, psixoloji, estetik vә s.•
proqramlı mәqsәdli yanaşma
iqtisadistatistik,iqtisadiriyazi,

İstehlakçıya istiqamәtlәnmәk
yuxarıda göstәrilәnlәrin hamısı düzgündür•
çeviklik, sәylәrin birlәşdirilmәsi
proqramlı mәqsәdli yanaşma
sistemlilik ,obyektivlilik,dәstlik

rәhbәrliyin icazәsi ilә başqa bir yerdә işә düzәlmәk•
Kommersiya sirrinә malik olan mәlumatları kәnar şәxslәrә ötürmәk
rüşvәt vermәk, almaq
qәsdәn iqtisadi ziyan vurmaq
müştәrilәr tәrәfdәn kommersiyaya olan inamın itirilmәsinә sәbәb ola bilәcәk sazişlәr bağlamamaq

istehsal sirrinin yalnız müәssisә rәhbәri bilmәlidir.
kommersiya sirrinә firmanın ticarәt münasibәtlәrinә aid olan mәlumatlar daxil edilir•
istehsal sirri yalnız müәyyәn sahәlәri әhatә edir. Kommersiya sirrinә isә daha çox sahә daxildir
kommersiya sirri istehsal sirrindәn daha çox mәxfiliyi ilә fәrqlәnir
kommersiya sirrinә istehsal avadanlıqları haqqında mәlumatlar daxildir

2000
1988•
1990
1999
2008

10 mart 1959 cu il
2 iyun 1995 ci il•
4 aprel 1992 ci il
23 fevral 1960 cı il
9 mart 1992 ci il

yalnız milli xarakterli müqavilәlәrә
yalnız beynәlxalq xarakterli müqavilәlәrә•
bütün növ müqavilәlәrә
lizinq müqavilәlәrinә
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Son istehlakçıların yerlәşmә sıxlığının sәviyyәsi aşağı vә onların tәlәbatının hәcmi az olduğu halda
hansı bölüşdürmә kanallarından istifadә etәmk mәqsәdәuyğundur

Müәssisә marka strategiyasını hazırlayarkәn hәm müәssisәnin, hәm dә mәhsulun adından eyni zamanda
istifadә edir. Bu marka strategiyası neçә adlanır

Ümumi marka strategiyasının üstünlüyü

İllik marketinq nәzarәtinin funksiyası

Marketinq nәzarәtinin tәşkilinә hansı mәrhәlәdәn başlanır

Marketinq nәzarәti

Marketinqin regional idarәetmә strukturunda marketinq fәaliyyәti

hәm beynәlxalq, hәm dә milli xarakterli müqavilәlәrә

istehsalçıistehlakçı
istehsalçıtopdansatışpәrakәndә satışistehlakçı•
istehsalçıtopdansatışkiçik topdansatışistehlakçı
istehsalçıtopdansatışistehlakçı
istehsalçıagenttopdansatışistehlakçı

markasız mәhsul strategiyası
müәssisәnin adı ilә mәhsulun adının әlaqәlәndirilmәsinә әsaslanan marka strategiyası•
fәrdi marka strategiyası
ümumi marka strategiyası
müxtәlif çeşidlәrә müxtәlif marka adlarının verilmәsi strategiyası

markaya ad verilmәsi prosesinin sadәliyidir
mәhsulun yüksәk keyfiyyәtliliyini tәmin etmәsidir
markasının şöhrәtinin saxlanması vә qorunmasına çәkilәn xәrclәrin sәviyyәsinin yüksәk olmasıdır
hәr bir çeşidin bazara yeridilmәsi ilә әlaqәdar olan xәrclәrin sәviyyәsinin aşağı olmasıdır•
konkret mәhsul çeşidinin uğursuzluğunun digәr çeşidlәrin mövqeyinә tәsir etmәmәsidir

marketinq fәaliyyәtinin auditidir
strateji marketinq planlarının yerinә yetirilmәsinin tәhlili, kәnarlaşmaların aşkar edilmәsi vә bu kәnarlaşmaların
aradan qaldırılması üzrә tәdbirlәrin hazırlanması
müәssisәnin marketinq planlarının әtraf mühit amillәri arasında uyğun gәlmә sәviyyәsinin qiymәtlәndirilmәsi vә
kәnarlaşmaların aşkar edildiyi halda zәruri tәdbirlәrin hәyata keçirilmәsi
ilik marketinq planlarında müәyyәn edilmiş plan tapşırınlarının yerinә yetirilmә sәviyyәsinin müәyyәn edilmәsi
vә ona zәruri korrektәlәrin edilmәsidir

•
müәssisәnin marketinq strategiyasının bazar imkanlarına uyğun gәlmәsinin müәyyәnlәşdirilmәsidir

müәyyәn edilmiş plan tapşırıqlarının korrektә edilmәsindәn•
marketinq nәzarәtinin mәqsәdinin müәyyәnlәşdirilmәsindәn vә marketinq fәaliyyәtinin qiymәtlәndirilmәsindәn
müәyyәn edilmiş plan tapşırıqlarından kәnarlaşmaların müәyyәnlәşdirilmәsindәn
marketinq nәzarәtinin mәqsәdinin vә nәzarәt edilәcәk göçstәricilәrin müәyyәnlәşdirilmәsindәn
marketinq fәaliyyәtinin daima izlәnmәsindәn

marketinqin planlaşdırılması vә idarә edilmәsi prosesidir
marketinq tәdqiqatlarının gedişinә nәzarәt edilmәsidir
SWOTanalizdir
marketinq üzrә müәyyәn edilmiş plan tapşırıqlarından kәnarlaşmaların aşkar edilmәsi vә zәruri hallarda, onların
korrektә edilmәsidir

•
müәssisәnin istehsalmaliyyә fәaliyyәtinin vә qiymәtlәndirilmәsi vә zәruri hallarda, onun korrektә edilmәsidir

müxtәlif çeşidlәr üzrә yaradılmış struktur vahidlәri tәrәfindәn hәyata keçirlir
müxtәlif mәhsullar üzrә yaradılmış struktur vahidlәri tәrәfindәn hәyata keçirlir
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Marketinqin bazar yönümlü idarәetmә strukturunda marketinq fәaliyyәti

Marketinqin idarә edilmәsi prosesi özündә aşağıdakı әmәliyyatları birlәşdirir:

Marketinqin idarә edilmәsinә funksional yanaşmada marketinqә necә baxılır

Marketinq menecmentin vәzifәsi

F. Kotlerә görә marketinq menecment

İctimaәtlә әlaqәnin әsas xüsusiyyәti

müxtәlif funksiyalar üzrә yaradılmış struktur vahidlәri tәrәfindәn hәyata keçirlir
müxtәlif regionlar üzrә yaradılmış struktur vahidlәri tәrәfindәn hәyata keçirlir•
müxtәlif bazarlar (istehlakçı qrupları) üzrә yaradılmış struktur vahidlәri tәrәfindәn hәyata keçirlir

müxtәlif çeşidlәr üzrә yaradılmış struktur vahidlәri tәrәfindәn hәyata keçirlir
müxtәlif mәhsullar üzrә yaradılmış struktur vahidlәri tәrәfindәn hәyata keçirlir
müxtәlif funksiyalar üzrә yaradılmış struktur vahidlәri tәrәfindәn hәyata keçirlir
müxtәlif bazarlar (istehlakçı qrupları) üzrә yaradılmış struktur vahidlәri tәrәfindәn hәyata keçirlir•
müxtәlif regionlar üzrә yaradılmış struktur vahidlәri tәrәfindәn hәyata keçirlir

müәssisәnin bazar imkanlarının tәhlilini, mәqsәd bazarlarının seçilmәsini marketinq kompleksinin hazırlanmasını,
marketinq tәdbirlәrinin hәyata keçirilmәsini, istehsal texnologiyasının vә istehsalın tәşkilinin tәkmillәşdirilmәsini
müәssisәnin bazar imkanlarının tәhlilini, mәqsәd bazarlarının seçilmәsini, istehsalın planlaşdırılmasını vә istehsal
planlarının tәrtib edilmәsini, marketinq tәdbirlәrinin hәyata keçirilmәsini vә müәssisәnin maliyyәtәsәrrüfat
fәaliyyәtinin planlaşdırılmasını
müәssisәnin bazar imkanlarının tәhlilini, mәqsәd bazarlarının seçilmәsini, marketinq kompleksinin hazırlanmasını
vә marketinq tәdbirlәrinin hәyata keçirilmәsini
müәssisәnin bazar imkanlarının tәhlilini, mәqsәd bazarlarının seçilmәsini, marketinq kompleksinin
hazırlanmasını, marketinq planlarının tәrtib edilmәsini vә realizasiyasını, bu planların yerinә yetirilmәsinә
nәzarәtin hәyata keçirilmәsini

•
müәssisәnin bazar imkanlarının tәhlilini, mәqsәd bazarlarının seçilmәsini. marketinq kompleksinin
hazırlanmasını, marketinq tәdbirlәrinin hәyata keçirilmәsini vә yeni istehsal güclәrinin istifadәyә verilmәsini

marketinqin әtraf mühitinә dair informasiyanın toplanması, onların tәhlili, istehlakçıların tәlәbatının, alış
motivlәrininin vә davranışının öyrәnilmәsi prosesi kimi baxılır
marketinqin әtraf mühitinә dair informasiyanın toplanması, onların tәhlili, istehlakçıların tәlәbatının, alış
motivlәrininin vә davranışının öyrәnilmәsi prosesi kimi baxılır
marketinqin informasiya sisteminin yaradılması, marketinq tәdqiqatlarının aparılması vә marketinq fәaliyyәtinin
hәyata keçirilmәsi üzrә tövsiyyәlәrin hazırlanması kimi baxılır
hәr hansı bir marketinq probleminin tәşkili vә onun hәyata keçirilmәsi üzrә fәaliyyәt kimi baxılır•
bu fәaliyyәtә rәhbәrliyi hәyata keçirәn mencerlәr vә ya mencer qrupuna verilmiş hüquq vә sәlahiyyәtlәrә aid olan
sәrәncam vә vәzifәlәrin ayrıayrı işçilәr vә işçi qrupları arasında bölüşdürülmәsi üzrә idarәetmә vasitәsi kimi
baxılır

müәssisәnin xarici şirkәtlәrlә әlaqәsinin tәşkili vә xarici bazarlara mәhsul çıxarılmasının tәmin edilmәsidir
marketinq üzrә mütәxәssislәrin hazırlanması, seçilmәsi vә onların ixtisas sәviyyәsinin yüksәldilmәsidir
müәssisәnin marketinq bölmәsinin idarәetmә strukturunun hazırlanması vә struktur vahidlәrinin vәzifәsini
müәyyәnlәşdirmәkdir
tәlәbin sәviyyәsinә tәsir etmәklә müәssisәnin qarşıya qoyduğu mәqsәdә (mәqsәdlәrә) nail olunmasının tәmin
edilmәsidir

•
müәssisәnin ayrıayrı bölmәlәri arasında әlaqәnin tәşkilidir

müәssisәnin mәhsul portfelinin tәrtibi vә onun hәyata keçirilmәsidir prosesidir
mәhsul üzrә illik marketinq planlarının tәrtibi vә onların hәyata keçirilmәsidir
müәssisәnin strateji marketinq planlaşdırılması vә onun hәyata keçirilmәsi prosesidir
mәhsulların qiymәtqoyma, irәlilidilmәsi vә bölüşdürülmәsi siyasәtinin hazırlanması vә realizasiyası prosesidir•
ticarәtbölüşdürmә şәbәkәsinin tәşkili, mәhsulların satışının planlaşdırılması vә satışın hәyata keçirilmәsi
prosesidir

geniş istehlakçı auditoriyasına ünvanlanmasıdır
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Marketinq konsepsiyasına görә müәssisәnin istehsalsatış fәaliyyәtinin planlaşdırılmasına nәdәn
başlanılır

Marketinq konsepsiyasına görә müәssisә maksimum mәnfәәt әldә edilmәsinә nәyin hesabına nail
olmalıdır

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

Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı marketinqin tәkmülünü tam әhatә edir:

Marketinqin regional yönümlü idarәetmә strukturundan hansı müәssisәnin istifadә etmәsi daha
mәqsәdәuyğundur

Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı marketinq fәaliyyәtinә aid edilmir

pullu olması (haqqı ödәnilmәklә) vә dolayısı müraciәt formasında hәyata keçirilmәsidir
pullu olması (haqqı ödәnilmәklә) vә birbaşa müraciәt formasında hәyata keçirilmәsidir
pulsuz olması (heç bir haqq ödәnilmәdәn) vә dolayısı müraciәt formasında hәyata keçirilmәsidir•
pulsuz olması (heç bir haqq ödәnilmәdәn) vә birbaşa müraciәt formasında hәyata keçirilmәsidir

mәhsulların görünüşünün, dizaynının vә qablaşdırılmasının yaxşılaşdırılması vә tәkmillәşdirilmәsindәn
mәhsulların modifikasiyasından
yeni mәhsulların variantlarının hazırlanması vә istehsalından
istehlakçıların tәlәbatlarının vә problemlәrinin öyrәnilmәsindәn•
müәssisәnin istehsal bazasının tәşkili üzrә tәdbirlәrin planlaşdırılmasından;

bölüşdürmә vә satış kanallarının düzgün seçilmәsi
daha çox mәhsul satılması
mәhsulun istehsalına vә satışına çәkilәn xәrclәrin ixtisar edilmәsi
istehlakçıların tәlәbatlarının öyrәnilmәsinә vә onların daha dolğun ödәnilmәsi;•
yeni mәhsular hazırlanmasına vә mövcud mәhsulların xüsusiyyәtlәrinin tәkmillәşdirilmәsi

passiv marketinq
mәhsulların tәkmillәşdirilmәsi
istehsalın tәkmillәşdirilmәsi
istehlakçının marketiqni•
kommersiya amillәrinin intensivlәşdirilmәsi

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

•
yalnız istehlakçının marketiqni vә sosialetik marketinq

qeyri mәrkәzlәşdirilmiş idarәetmә prinsipinә әsaslan müәssisәlәrin
spesifik xüsüsiyyәtlәrә malik olan geniş çeşiddә mәhsul istehsal edәn vә qeyri mәrkәzlәşdirilmiş idarәetmә
prinsipinә әsaslan müәssisәlәrin
mәhsul çeşidi vә fәaliyyәt bazarları mәhdud olan müәssisәlәrin
dünyanının müxtәlif ölkә vә regionlarında mәhsul satan müәssisәlәrin; regional ici strukturu•
istehlakçıları¬nın mәhsul seçimi vә davranışı birbirindәn fәrqlәnәn, mәhsulları spesifik xidmәt tәlәb edәn
müәssisәlәrin

mәhsulların satışı kanallarının seçilmәsi
reklam kampaniyaların hәyata keçirilmәsi
bazarın tutumunun proqnozlaşdırılması
mәhsulların istehsal texnologiyası•
qiymәt siyasәtinin hazırlanması vә hәyata keçirilmәsi
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Müәssisә yalnız bir çeşiddә mәhsul istehsal edir vә bütün bazar seqmentlәrindә onu eyni qiymәtә satır.
Onun reklamı da eyni tiplidir vә bütün istehlakçılar üçün nәzәrdә tutulmuşdur. Bu halda müәssisәnin
marketinq fәaliyyәti marketinqin hansı formasına uyğun gәlir

Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı marketinqin prinsiplәrinә aiddir

Mәhsullara ştrixli kodların verilmәsindә mәqsәd

Mәhsullara ticarәt (mәhsul) markasının verilmәsindә mәqsәd

Marketinqin mәhsul siyasәtinin hazırlanmasının mәqsәdi

Mәhsulun rәqabәt qabiliyyәtliliyi

Коmmеrsiyа hеsаbı hаnsı sәnәddir?

tәmәrküzlәşdirilmiş marketinq formasına
birbaşa marketinq formasına
aktiv marketinq formasına
differensiallaşdırılmamış marketinq formasına•
differensiallaşdırılmış marketinq formasına

yüksәk keyfiyyәtli xidmәt növlәrinin tәtbiq edilmәsi
müәssisәnin material resursları ilә vaxtında tәmin edilmәsi
müәssisәnin maliyyә imkanlarının nәzәrә alınması
insan amilinin nәzәrә alınması•
müәssisәnin satış imkanlarının nәzәrә alınması

mәhsulların gömrük vә müәssisәdaxili uçotunun aparılmasının tәmin edilmәsidir;
marketinq informasiya sisteminin yaradılması prosesinin avtomatlaşdırılmasının tәmin edilmәsidir
müәssisәnin mәhsulunun bütün beynәlxalq bazarlarda tanınması vә identiflәşdirilmәsinin tәmin edilmәsidir
yuxarıda göstәrilәn bütün variantlar doğrudur•
hesablaşma әmәliyyatlarının aparılmasının asanlaşdırılması vә mәhsulların satış dinamikasının öyrәnilmәsidir

satıcı vә ya satıcılar qrupunun mәhsulunun uçotunun asanlaşdırılmasıdır
satıcı vә ya satıcılar qrupunun mәhsul nomenklaturasının genişliyini diqqәtә çatdırmaqdır
satıcı vә ya satıcılar qrupunun mәhsulunun yüksәk istehlak xüsusiyyәtlәrinә malik olmasını göstәrmәkdir
satıcı vә ya satıcılar qrupunun mәhsulunun yüksәk keyfiyyәtә malik olmasını göstәrmәkdir
satıcı vә ya satıcılar qrupunun mәhsulunun rәqiblәrin mәhsulundan fәrqlәndirilmәsi vә identiflәşdirilmәsidir•

mәhsulların reklam kompaniyasının tәşkili vә satışının hәvәslәndirilmәsi tәdbirlәrinin hәyata keçirilmәsidir
mövcud istehlakçıların saxlanması vә yeni istehlakçıların cәlb edilmәsi üzrә tәdbirlәrin hazırlanmasıdır
mәhsulgöndәrәnlәrlә vә alıcılarla müqavilәlәrin tәrtib edilmәsidir
mәhsul çeşidinin müәyyәnlәşdirilmәsi, mәhsulun hәyat dövranının idarә edilmәsi vә mәhsulla әlaqәdar olan digәr
tәdbirlәrin hәyata keçirilmәsidir

•
mәhsulların saxlanması vә nәql edilmәsi texnologiyasının hazırlanmasıdır

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

•
konkret zaman kәsiyindә konkret regionda satışın hәcminin vә bazar payının artmasıdır

Hәr bir növ üzrә әmtәә vаhidini әкs еtdirәn vә özündә hеsаb vә spеsifiкаsiyаnın rекvizitlәrini birlәşdirәn sәnәddir
Әmtәәnin nәzәrdә tutulаn ölкәdә qәbulu zаmаnı yаzılаn sәnәddir
Hеsаblаşmа sәnәdi оlmаyаn, lакin hеsаb кimi әmtәә pаrtiyаsının qiymәti bаrәdә mәlumаtı әкs еtdirәn sәnәddir
Sаtıcının аlıcıyа göndәrilәn mаl üçün sәnәddә göstәrilәn mәblәğin ödәnilmәsi bаrәdә tәlәbini әкs еtdirәn sәnәddir•
Аlıcı tәrәfindәn mаl tаm qәbul оlunduqdаn sоnrа yаzılаn hеsаbdır
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Göndәrilmә üçün оrdеr nәdir?

Riskin azaldılması üsulu hansıdır?

Nitqә verilәn tәlәblәr hansılardır?

Kommersiya sazişi bağlamaq haqda formal tәklif necә adlanır?

Kommersiya işindә risk edilәn hansı katastrofik riskdir?

Kommersiya fәaliyyәtindә mümkün risk nәdir?

Kommersant etiketinә nәlәr daxildir?

Sifаriş оlunаn әmtәәnin gönәdrilmәyә hаzır оlmаsı bаrәdә аlıcını хәbәrdаr еdәn vә sаtıcı tәrәfindәn vеrilәn
sәnәddir
Әmtәәnin dаşınmаsı bаrәdә iхrаcın tәlәblәrini vә әmtәә bаrәdә mәlumаtlаrı әкs еtdirәn sәnәddir
Nәqliyyаt növünü, göndәrilmә vахtını vә s. göstәrmәкlә mаl göndәrәnin dаşıyıcıdаn müәyyәn miqdаr göndәrmә
üçün yеr sахlаnmаsını хаhiş еtmәsi bаrәdә sәnәddir
Әmtәәnin аlıcıyа göndәrilmәsi haqda sаtıcı tәrәfindәn vеrilәn sәnәddir•
Sаtıcının yüк аlаnа mаlın göndәrildiyi bаrәdә mәlumаt vеrdiyi sәnәddir

müqavilә bağlamaq
riskin artırazaldılması
sığortaya alma
heclәşmә•
katastrofik riskin azaldılması

hadisәlәrә birbaşa müdaxilә qabiliyyәti, özünü müdafiә
subyektiv, müdaxilә az danışmaq
dәqiqlik, kәsәrlik, obyektivlik bacarığı
bilgilik, mәntiqlik, savadlı, loqik, emosional çalarlar vermәk•
obyektiv düşüncә, dinlәmәkdәnsә müdaxilә etmәk

reklamasiya
protokol
ofertaya cavde
oferta•
sorğu

gәlirlәrin bir hissәsinin geri qaytarılmasıdır
müflislәşmә ilә bağlı riskdir
mәnfәәt itirilir
gәlirlәr itirilir•
ikinci dәrәcәli mәnfәәtlәrin itirilmәsidir

mәnfәәtin bir hissәsinin itirilmәsi, 2ci dәrәcәli gәlirlәrin artması ilә әlaqәdar riskdir
mәnfәәtlә bәrabәr, müәssisәnin lәğv olunması nәzәrdә tutulub
mәnfәәtin artması ehtimal olunur
mәnfәәtin itirilmәsi ehtimal olunur•
müflislәşmә, tamamilә müәssisәnin dağılması ilә bağlı riskdir

özünü tәqdim etmә, tanışlıq, işgüzar yazışmalar vә telefon danışıqları, xarici görünüşә, geyimә, maneralara diqqәt
etmәk, nitqә tәlәblәr, iqtisadi ,siyasi biliklәr
özünü tәqdim etmә, tanışlıq, işgüzar danışıqların aparılması qaydaları, işgüzar yazışmalar vә telefon danışıqları,
xarici görünüşә, geyimә fikir vermәk, kargüzarlıq qabiliyyәti, sac düzümü
özünü tәqdim etmә, işgüzar danışıqların aparılması qaydaları, işgüzar yazışmalar vә telefon danışıqları, xarici
görünüşünә, geyimә, saç düzümünә diqqәt etmәk, nitqә tәlәblәr,marka vә әmtәә nişanlarını mәnimsәmәk
özünü tәqdim etmә, tanışlıq, işgüzar danışıqların aparılması qaydaları, işgüzar yazışmalar vә telefon danışıqları,
xarici görünüşә, geyimә, maneralara diqqәt etmәk, nitqә tәlәblәr, işgüzar protokol biliklәri

•
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İşgüzar görüşlәrin keçirilmәsi qaydası necә adlanır?

İnsanların, hәr hansı peşәkar qrupun davranışının әxlaq normaları sistemi necә adlanır?

Kommersiya riski nәdir?

Marketinqin mәhsulyönümlü idarәetmә strukturunda marketinq fәaliyyәti:

Aşağıda göstәrilәn halların hansında differensiallaşdırılmış marketinq formasının tәtbiqi
mәqsәdәuyğundur

Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı marketinqin prinsiplәrinә aiddir

Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı marketinqin prinsiplәrinә aiddir

özünü tәqdim etmә, tanışlıq, işgüzar danışıqların aparılması qaydaları, işgüzar yazışmalar vә telefon danışıqları,
xarici görünüşә, geyimә diqqәt etmәk, texniki biliklәr

mәdәniyyәt
işgüzar protokol•
etiket
etik kodeks
protokol forması

etiket
etika•
protokol
mәdәniyyәt
loqistika

mümkün xeyirli xüsusiyyәtlәrә malik mәnfәәtә nail olmaq üçün atılan addımdır
kommersiya fәaliyyәti nәticәsindә mümkün ziyana mәruz qalmaq vә ya itkilәrin olmasıdır•
mәnfәәtin itirilmәsi vә gәlirlәrin bir hissәsinin geri alınmaması ehtimaldır
mәnfәәtin itirilmәsi ehtimalıdır
mal alınması zamanı yükün korlanması vә itirilmәsidir

müxtәlif funksiyalar üzrә yaradılmış struktur vahidlәri tәrәfindәn hәyata keçirlir
müxtәlif bazarlar (istehlakçı qrupları) üzrә yaradılmış struktur vahidlәri tәrәfindәn hәyata keçirlir
müxtәlif regionlar üzrә yaradılmış struktur vahidlәri tәrәfindәn hәyata keçirlir
müxtәlif müәssisәlәr üzrә yaradılmış struktur vahidlәri tәrәfindәn hәyata keçirlir
müxtәlif mәhsullar üzrә yaradılmış struktur vahidlәri tәrәfindәn hәyata keçirlir•

müәssisә bütün kateqoriyalı istehlakçıların tәlәbatını ödәmәk gücündәdir
istehlakçıların tәlәbatları, zövqlәri, alış motivlәri eynidir
müәssisә mәhsulun modifikasiyasını hәyata keçirmir
istehlakçıların tәdәbatları, zövqlәri, alış motivlәri birbirindәn ciddi surәtdә fәrqlәnir;•
müәssisә eyni bir tәkliflә bütün bazar seqmentlәrinә müraciәt edir

müәssisәnin maliyyә imkanlarının nәzәrә alınması
yüksәk istehsalsatış nәticәlәrinә nail olunması•
müәssisәnin istehsal güclәrinin nәzәrә alınması
yüksәk keyfiyyәtli mәhsul istehsal edilmәsi
müәssisәnin material resursları ilә vaxtında tәmin edilmәsi;

yüksәk keyfiyyәtli mәhsul istehsal edilmәsi
müәssisәnin istehsal güclәrinin nәzәrә alınması
mәqsәdiliproqramlı yanaşma•
müәssisәnin material resursları ilә vaxtında tәmin edilmәsi
müәssisәnin maliyyә imkanlarının nәzәrә alınması
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Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı marketinqin prinsiplәrinә aiddir

Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı marketinqin prinsiplәrinә aiddir

Marketinqin prinsirlәri dedikdә

Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı marketinqin funksiyasına aiddir

Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı marketinqin funksiyasına aiddir

Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı marketinqin funksiyasına aiddir

Aağıda göstәilәnlәrdәn hansı marketinqin funksiyasına aid deyildir

Marka emblemi (nişanı):

müәssisәnin maliyyә imkanlarının nәzәrә alınması
bazarın tәlәbatına uyğunlaşma•
yüksәk keyfiyyәtli mәhsulların satışı
müәssisәnin material resursları ilә vaxtında tәmin edilmәsi
bazarın tәlәbatına uyğunlaşmamaq

müәssisәnin material resursları ilә vaxtında tәmin edilmәsi
bazarın tәlәbatının hәrtәrәfli öyrәnilmәsi•
yüksәk keyfiyyәtli mәhsul istehsal edilmәsi
müәssisәnin istehsal güclәrinin nәzәrә alınması
müәssisәnin maliyyә imkanlarının nәzәrә alınması

marketinqin idarә edilmәsi başa düşülür
marketinq fәaliyyәtindә hәyata keçirilәn tәdbirlәr başa düşülür
әmәl edilmәsi zәruri olan müddalar başa düşülür•
marketinq fәaliyyәtinin planlaşdırılması başa düşülür
marketinqin auditi başa düşülür

sistemli tәhlil
SWOTanaliz
kompleks tәhlil;
reklam vә satışın hәvәslәndirilmәsi•
marketinq nәzarәti

marketinq planlaşdırılması
mәhsul çeşidinin planlaşdırılması•
sistemli tәhlil
SWOTanaliz
kompleks tәhlil

marketinqin planlaşdırılması
SWOTanaliz
marketinq tәdqiqatları•
sistemli tәhlil
kompleks tәhlil

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

ticarәt markasıdır

•
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Marka adı:

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

Topdan ticarәt müәssisәlәri alıcılara hansı xidmәti göstәrmir?

Коmmеrsiyа işinin sәmәrәsini qiymәtlәndirәrкәn nәlәr әhәmiyyәtlidir?

Әmәliyyаt mәnfәәti nәdir?

Әmtәәnin topdan satışı üzrә kommersiya әmәliyyatlarına aşağıdakılardan hansı daxil deyil?

Komissioner kimdir?

ticarәt markasının tanına bilәn, lakin tәlәffüz edilә bilmәyәn hissәsidir•
ticarәt markasında istifadә edilәn simvollardır
ticarәt markasının tәlәffüz edilә bilәn hissәsidir
istehsal edilәn mәhsulların çeşiddidir

istehsal edilәn mәhsul nomenklaturasıdır
ticarәt markasıdır
ticarәt markasında istifadә edilәn simvollardır
ticarәt markasının tәlәffüz edilә bilәn hissәsidir•
istehsal edilәn mәhsulların çeşiddidir

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

informasiya, konsaltinq
marketinq kompleksinin modifikasiyasını•
tәlәbin qiymәtlәndirilmәsini
istehsal çeşidinin ticarәt çeşidinә çevrilmәsini
saxlanma

bir icarәyә düşәn mәnfәәtin mәblәği
rentabeliliyin 1 manatda düşәn hissәsi
rentabellilik
mәnfәәtlә çәkilәn xәrclәrin müqayisәsi•
mәnfәәtin әmәk haqqı fonduna nisbәti

rеntаbеlliyin mаl dövriyyәsinә nisbәtidir
хаlis mәnfәәtlә tәdаvül хәrclәrinin cәmindәn ibаrәtdir
istеhsаl хәrclәrindәn әlаvә dәyәr vеrgisini çıхdıqdаn sоnrа qаlаn hissәdi
ticаrәt gәlirlәri ilә tәdаvül хәrclәri аrаsındа fәrqdәn ibаrәtdir•
mәnfәәtdәn әlаvә dәyәr vеrgisini çıхdıqdаn sоnrа qаlаn hissәdir

әmtәә alıcıları ilә müqavilәlәrin yerinә yetirilmәsinin uçotunun tәşkili
әmtәәlәrin topdan alıcılarının tapılması
әmtәә alıcıları ilә tәsәrrüfat әlaqәlәrinin yaradılması
istehsalçı müәssisәlәr ilә әmәkdaşlıq edәrәk tәlәbin öyrәnilmәsinin tәşkili•
topdan müәssisәlәr tәrәfindәn müştәrilәrә xidmәt göstәrilmәsinin tәşkili

malların açıq sәrgi nümayişi ilә satılmasında iştirak edәn şәxs
әrzaq mallarının ticarәt mәrkәzindә satışını hәyata keçirir
öz adından başqasının xeyrinә öz hesabına әmtәә satan vasitәçi

•
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Konsiqnat kimdir?

Topdan әrzaq bazarının funksiyası deyil?

Yarmarka ticarәtinin tәşkili zamanı onun keçirilmәsinin әsas mәrhәlәlәri hansılardır?

Yarmarka ticarәtinin әsas mәqsәdi nәdir?

Mümkün risk nәdir?

Risk nәdir?

Reklamasiya nәdir?

komission haqqını alıb, öz işini bitirmiş ticarәt agenti•
mebel vә iri mәişәt mәmulatlarını nümunәlәrlә satandır

qısa müddәt alıcı vә satıcını әlaqәlәndirәn vasitәçi
sәrәncamında әmtәәlәr olan, lakin onların sahibi olmayan şәxs
sәrәncamında әmtәә olmayan, yalnız müqavilә olan vasitәçi
sәyyar satıcı olaraq yalnız komisyon haqqı tәlәb edәn aralıq satıcıdır•
anbarı olan, mal satmaq üçün yüksәk peşәkarlığı olan şәxs

yeni iş yerlәrinin açılması. kәnd әhalisinin şәhәrә axınının qarşısının alınması
ilboyu әhalini keyfiyyәtli әrzaq mәhsulları ilә tәchiz etmәk
bütün malgöndәrәnlәrә rәqabәtli bazara çıxmaq imkanı vermәk
tender vә müsabiqәlәr vasitәsi ilә әrzaq mәhsullarının satışının tәşkili•
kәnd tәsәrrüfatı vә әrzaq mәhsullarının alqısatqısı üçün abad bir yerin ayrılması

başlanğıc, satış
tәşkilati vә yekun
alışdan әvvәl, alışdan sonra
başlangıc,tәşkilati,yekun•
tәşkilati, satış

qiymәti simvolik olaraq tәyin edilәn ildә bir dәfә keçirilәn topdan ticarәtdir
daimi fәaliyyәt göstәrәn topdan ticarәtin bir növüdür
әmtәә birjasının bir növü olmaqla, topdan ticarәti hәyata keçirir
әmtәәlәrin topdan satışı vә alışı, satıcılarla alıcılar arasında birbaşa müqavilәlәrin bağlanmasıdır•
qiymәti simvolik olaraq tәyin edilәn ildә bir dәfә keçirilәn pәrakәndә ticarәtdir

mәnfәәtin bir hissәsinin itirilmәsi, 2ci dәrәcәli gәlirlәrin artması ilә әlaqәdar riskdir
mәnfәәtlә bәrabәr, müәssisәnin lәğv olunması nәzәrdә tutulub
mәnfәәtin artması ehtimal olunur
mәnfәәtin itirilmәsi ehtimal olunur•
müflislәşmә, tamamilә müәssisәnin dağılması ilә bağlı riskdir

mәnfәәtin itirilmәsi vә gәlirlәrin bir hissәsinin geri alınmaması ehtimaldır
mal alınması zamanı yükün korlanması vә itirilmәsidir
kommersiya fәaliyyәti nәticәsindә mümkün ziyana mәruz qalmaq vә ya itkilәrin olmasıdır
mümkün xeyirli xüsusiyyәtlәrә malik mәnfәәtә nail olmaq üçün atılan addımdır•
mәnfәәtin itirilmәsi ehtimalıdır

«әmtәәnin vaxtında alınması barәdә alıcının satıcıya göndәrdiyi tәşәkkür mәnsubudur
alıcının satıcıya iradı
alıcının satıcıya etirazı barәdә mal göndәrәnin tәlәbnamәsidir
müqavilә şәrtlәrindә nәzәrdә tutulmuş öhdәliklәri düzgün yerinә yetirmәdikdә, mal alanın mal verәndәn etdiyi
tәlәbdir

•
satıcının alıcıya iradı
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Sorğu?

Mövsümi bazar qiymәti nәdir?

Ticarәt infrastrukturu nәdir?

Әhalinin pul gәlirlәri hansı amillәrә aiddir.

Yarmarkanın işinin qiymәtlәndirilmәsi hansı mәrhәlәdә hәyata keçirilir?

topdan mal alışında yarmarka işi hansı mәrhәlәlәrdәn ibarәtdir?

hansı formalar distribyutor formalarıdır ?

bağlanmış müqavilәlәri yarmarkalarda kim qeydiyyata alır?

özündә istehsalçının alıcıya müraciәtini әks etdirәn işgüzar aktddır
özündә istehsalçının alıcıya müraciәtini әks etdirәn işgüzar protokoldur
özündә istehsalçının alıcıya müraciәtini әks etdirәn kommersiya sәnәdidir
özündә satıcının alıcıya müraciәtini әks etdirәn «kommersiya sәnәdidir»•
özündә istehsalçının alıcıya müraciәtini әks etdirәn müqavilәdir

tez xarab olan әrzaq mallarına aid edilir
şәxsi istehlak mallarına aid edilir
mәhsulun tәzә yetişәn dövrü üçün müәyyәn edilir
istehsalı mövsümi xarakter daşıyan malların qiymәtlәridir•
şәxsi müәssisә istehlak mallarına aid edilir

ticarәtә xidmәt edәn bütün avadanlıqlar
ticarәtә xidmәt edәn bütün avadanlıqlar vә işçi qrupu
ticarәtә xidmәt edәn baza vә anbarlar
ticarәtә xidmәt edәn bazarlar, anbarlar, soyuducu qurğular, nәqliyyat vә rabitә, malların realizasiyasını hәyata
keçirәn sair sistemlәr kompleksi

•
ticarәtә xidmәt edәn bütün işçi qrupu

sair amillәrә
xüsusi sosial amillәrә
ümumi iqtisadi amillәrә .
xüsusi iqtisadi amillәrә•
demoqrafik amillәrә

tәşkilatı
artım
başlanğıc
yekun•
kamillik

başlanğıc, satış
tәşkilati vә yekun
alışdan әvvәl, alışdan sonra
başlangıc,tәşkilati,yekun•
tәşkilati, satış

iri sәnaye firmalarındanistehsalçılardan topdan mal tәchizatı әsasında satışı hәyata keçirәn, marketinq xidmәtlәri
göstәrәn firmadır

•
kәnd tәsәrrüfatı mallarının topdan satıcısıdır
dәrman mәmulatlarının satışını hәyata keçirәn müәssisәlәrdir
tez xarab olan әrzaq mallarının satıcılarıdır
yalnız nüfuzlu malların topdan satıcılarıdır
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Әmtәә nümunәlәrinin qәbulu vә saxlanmasını yarmarkada kim tәmin edir?

Müәssisә yeni mәhsulların mövcud (әnәnәvi) bazarlara çıxarılması zamanı tәtbiq etdiyi strategiya necә
adlanır

Müәssisә mövcud (әnәnәvi) mәhsulların yeni bazarlara çıxarılması zamanı tәtbiq etdiyi strategiya necә
adlanır

İstehsal xәtlәrinin vә texnologiyanın satışında aşağıda göstәrilәn satış formalarının hansından istifadә
etәmәk mәqsәdәuyğundur

Mәhsulun xarici bazarlarda maya dәyәrindәn (normal bazar dәyәrindәn) aşağa satılması:

Ticarәt müәssisәsinin fәaliyyәtinin son nәticәsi nәdir?

Коmmеrsiyа müәssisәsinin işinin sәmәrәsinin әn mühüm göstәricisi nәdir?

yarmarka komitәsinin işçi qrupu
yarmarka komitәsi
müqavilәlәrin uçotu üzrә qrup
yarmarka direktorluğu•
yarmarkanın ümumi iclası

müqavilәlәrin uçotu qrupu
yarmarka nәzarәt qrupu
yarmarka komitәsi
yarmarka direktorluğu•
yarmarka tәtbiq qrupu

şaquli inteqrasiya inkinşaf strategiyası
bazara nüfuz etmә strateciyası
yeni bazarlara çıxma strategiyası
yeni mәhsul hazırlanması strategiyası•
üfiqi inteqrasiya inkişaf strategiyası

şaquli inteqrasiya inkinşaf strategiyası
yeni mәhsul hazırlanması strategiyası
bazara nüfuz etmә strateciyası
yeni bazarlara çıxma strategiyası•
üfiqi inteqrasiya inkinşaf strategiyası

agentlәr
sәrgilәr
yarmarkala
tenderlәr•
topdansatış ticarәt

klirinq adlanır;
kütlәvi marketinq adlanır
barter adlanır
dempinq adlanır•
aktiv marketinq adlanır

rentabeliliyin 1 manatda düşәn hissәsidir
orta әmtәә ehtiyatlarını hәr hansı bir dövr üçün dәyәridir
alınmış әmtәәnin dәyәridir
satılmış әmtәәnin dәyәridir•
orta әmtәә ehtiyatlarını dәyәridir
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İstehlak tәyinatlı mallar bazarı hansıdır?

Tәlәbin yüksәk elastikliyi zamanı mal satışı hәcmi qiymәtin sәviyyәsindәn necә asılıdır?

Hәrracın keçirilmәsi kim tәrәfindәn idarә olunur?

Hәrrac nәdir?

Avropa birjası nә vaxt yaradılıb?

Әmtәә birjaları vә birja ticarәti haqqında ARnın qanunu nә vaxt qәbul edilmişdir?

Birja nәdir?

tәdаvül хәrclәridir
оpеrаtiv mәnfәәtdir
gәlirliliк vә хаlis gәlirdir
mәnfәәtdir•
әmәliyаt mәnfәәtdir

hazır mәhsul istehsal edәn firmalardır
malı satmaq üçün alan kompaniyalardır
malı öz şәxsi istehlakı üçün alan firmaların bazarıdır
malları son istehlakçıya satmaq üçün alan kompaniyaların bazarıdır•
sәnaye mallarını әldә edәn ayrıayrı şәxslәrdir

qiymәt yüksәlirsatış da yüksәlir
qiymәtlәr aşağı düşürsatışın hәcmi dәyişmir
qiymәtlәrin çox aşağı düşmәsindәsatışın hәcmi demәk olar ki, dәyişmir
qiymәt nәzәrә çarpan dәrәcәdә aşağı düşürsatışın hәcmi yüksәlir•
qiymәt aşağı olursatış cüzi olur

ekspert
hüquqşünas
hәrrac komitәsi•
mühasib
mәslәhәtçi

kütlәvi xassәyә malik olan yalnız qeyriәrzaq malları satılan birjalardır
ildә bir dәfә tәşkil olunan topdan ticarәtdir
daimi fәaliyyәt göstәrәn, kütlәvi xarakter daşıyan ticarәtdir
әvvәlcәdәn yeri, vaxtı müәyyәn edilmiş xüsusi vә kütlәvi xassәyә malik olan malların satış üsuludur•
kütlәvi xassәyә malik olan yalnız әrzaq malları satılan birjalardır

1986cı ildә
1980ci ildә
1919cu ildә
1997ci ildә•
1877ci ildә

1993cü il
1999cu il
2000ciil
2001ci il•
2003cü il

әmtәәlәrin son istehlakçıya satışını hәyata keçirәn kütlәvi satış bazarıdır
ildә bir dәfә keçirilәn topdan bazardır
әmtәәlәrin, xammalın, qiymәtli kağızların satışı ilә mәşğul olan daimi fәaliyyәt göstәrәn topdan bazardır

•
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Sual Topdan satış tacirlәrinin tәsnifatına aid deyil

Pәrakәndә satış mağazalarının göstәrdiyi xidmәtlәr

Aşağıdakılardan hansı pәrakәndә ticarәtin tәmәrküzlәşmә formasına aid deyil?

Yarmarkaya tәqdim olunmuş әmtәә nümunәlәrinin qәbulu vә saxlanılmasını kim tәmin edir?

АBŞdа Коmmеrsiyа sirri hаqqındа qаnun nә vахt qәbul оlunub?

Аşаgıdакılаrdаn hаnsı коmmеrsiyа mәхfiliкlәrini fәrqlәndirәn аmillәrә аid dеyil?

Nәğdsiz hesablaşmaların qeyri әmtәә әmәliyyatlarına nә aiddir?

әmtәәlәrin, xammalın, qiymәtli kağızların satışı ilә mәşğul olan vaxtaşırı fәaliyyәt göstәrәn topdan bazardır•
әmtәәlәrin sonradan satılması üçün topdan bazardır

ixtisaslaşmış topdan tacirlәr
korporativ topdan tacirlәr•
topdansatış ticarәtçilәr
broker vә agentlәr
istehsalçıların topdan satış kontragentlәri

alınmış әmtәәlәrin evlәrә çatdırılması, dәrzi xidmәtlәri
satışdan әvvәlki xidmәtlәr, satışdan sonrakı xidmәtlәr, әlavә xidmәtlәr•
köhnә malların qәbulu
reklam xidmәtlәri, işgüzar xidmәtlәr, sifariş qәbul xidmәtlәri
sorgu xidmәtlәri, pulsuz xidmәtlәr, istirahәt otaqları

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

müqavilәlәrin uçotu qrupu
yarmarka tәtbiq qrupu
yarmarka direktorluğu•
yarmarka komitәsi
yarmarka nәzarәt qrupu

1990
1979•
1981
1961
1985

tехnоloji, istеhsаl, tәşкilаti, mаrкеtinq хüsusiyyәtlәrinә görә
siyаsi хüsusiyyәtlәrinә görә•
коmmеrsiyа sirrinin tәbiәtinә görә
mülкiyyәt mәnsubiyyәtinә görә
tәyinаtınа görә

alıcının müәyyәn vaxt müddәtinә qiymәtli kağızlarla hesablaşmalar
ailә büdcәsindәn sosial tәyinatlı xәrclәrә ayırmalar
hәrbi komitәlәrlә, vergi idarәlәri ilә hesablaşmalar
veksel tәminatı üçün krediti öz öhdәsinә götürәn maliyyә әmәliyyatları
Kommunal idarәlәri, elmi tәdqiqat tәşkilatları, tәhsil müәssisәlәrinin vә s. malları aid edilir•
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Diler kimdir?

Broker kimdir?

Keyfiyyәt barәdә alıcının iradı hansı qaydada ödәnilir

Kommersantsahibkarhansı xüsusiyyәtә malik olur?

Hansı sәnәd kommersiya hesabıdır?

Aşağıdakılardan hansı işgüzar danışıqların aparılmasına aid deyil?

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

vasitәçinin öz xeyrinә müqavilә bağlayan birjadır
әmtәә birjasında alıcı vә satıcılar arasında sazişlәrin bağlanmasında ticarәt vasitәçisidir
Fermer tәsәrrüfatları ilә әlaqә yaradan komisyonçulardır
öz hesabına vә öz adından birja vә ya ticarәt vasitәçiliyini hәyata keçirәn hüquqi vә fiziki şәxsdir•
tez xarab olan malların topdan satıcılarıdır

Fermer tәsәrrüfatları ilә әlaqә yaradan komisyonçulardır
әmtәә birjasında alıcı vә satıcılar arasında sazişlәrin bağlanmasında ticarәt vasitәçisidir•
әmlak sanksiyası tәqsirli tәrәfi öhdәliklәrin tam vә vaxtıvaxtında yerinә yetirilmәsinә vadar etmәk üçün tәzyiq
göstәrәn şәxsdir
vasitәçinin öz xeyrinә müqavilә bağlayan tәrәfmüqabildir
tez xarab olan malların topdan satıcılarıdır

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

öz işinin son nәticәsini tam mәnası ilә anlamalı, mәnfәәt әldә etmәk ücün çalışmalıdır
öz işinә, onun faydalılığına, ticarәt biznesinә inanmalı, rәqabәtin vacibliyini qәbul etmәli, bir şәxsiyyәt kimi
özünә vә başqalarına hörmәt etmәli, elmi, texnikanı, tәhsili qiymәtlәndirmәlidir

•
öz işinә inamlı, bacarıqlı, sәrvәt meylli olmalıdır
texnikanı, tәhsili qiymәtlәndirәn, kommersiya vәrdişlәri olan şәxslәrdir
rәqabәti öyrәnәn, bazar imkanlarını tәhlil edәn, bacarıqlı mütәxәsis olmalıdır

әmtәәnin nәzәrdә tutulan ölkәdә qәbulu zamanı yazılan sәnәddir
satıcının alıcıya göndәrilәn mal üçün sәnәddә göstәrilәn mәblәğin ödәnilmәsi barәdә tәlәbini әks etdirәn sәnәddir•
alıcı tәrәfindәn mal tam qәbul olduqdan sonra yazılan hesabdır
hesablaşma sәnәdi olmayan, lakin hesab kimi әmtәә partiyasının qiymәti barәdә mәlumatı әks etdirәn sәnәddir
hәr bir növ üzrә әmtәә vahidinin әks etdirәn vә özünә hesab vә spesifikasiyanın rekvizitlәrini birlәşdirәn sәnәddir

tәqdimetmә, kommersiya sövdәlәşmәsinin xarakterinә uyğun giriş vermәk
danışıqların tez başa çatması mәqsәdilә rәsmi olaraq müqavilә imzalamaq•
dialoq, söhbәtin başa çatması
öz tәkliflәrini vә öhdәliklәrini әhatәli surәtdә ifadә etmәk
mәhsulun xeyrinә, üstün keyfiyyәt göstәricilәrini açıqlamaq

әlavә investisiyalar qoymaq vә ticarәtin madditexniki bazasını güclәndirmәk hesabına
satışa buraxılan mәhsulların istehlak xüsusiyyәtlәrini müxtәlif bazar seqmentlәrinin tәlәbatlarına
uyğunlaşdırılması vә mәhsulların differensiallaşdırılması hesabına

•
mәhsula çәkilәn xәrclәri azaltmaq hesabına
mәhsulların istehlak xüsusiyyәtlәrini tәkmillәşdirmәk vә fәaliyyәtini subseqmentlәrdә cәmlәşdirmәk hesabına
әlavә investisiyalar qoymaq vә istehsal texnologiyasının tәkmillәşdirilmәsi hesabına
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Mәhsulda axtarılan sәmәrә hansı seqmentlәşdirmә kriteriyasına aiddir

Tәklifin hәcmi tәlәbatın hәcmindәn artıq olduğu situasiyaya bazarın hansı forması uyğun gәlir:

Tәlәbatın hәcmi tәklifin hәcmindәn artıq olduğu situasiyaya bazarın hansı forması uyğun gәlir

İstehsalçı bazarı nәdir?

Kontakt auditoriyası

Marketinqin nәzarәt edilәn әtraf mühit amiillәri:

Yarmarkada mal alışı prosesindә iddiaların verilmәsi nәdir?

Yarmarka komitәsinin tәşkilatı mәrhәlәsindә hansı iş görülür?

mәdәniyyәt
sosial;
demoqrafik
psixoqrafik•
iqtisadi

inhisar bazarı
istehsal vasitәlәri bazarı
istehsalçılar bazarı
isçtehlakçılar bazarı•
qiymәtli kağızlar bazarı

isçtehlakçılar bazarı
vasitәçilәr bazarı
istehsal vasitәlәri bazarı
istehsalçılar bazarı•
әmәk bazarı

qiymәtin sәviyyәsi aşağıdır
tәklifin hәcmi tәlәbatın hәcmindәn çoxdur
istehlakçıların sayı istehsalçıların sayından çoxdur
tәlәbatın hәcmi tәklifin hәcmindәn çoxdur•
rәqabәt mühiti mövcuddur

müәssisәnin mәhsulgöndәrәnlәridir;
müәssisәnin müştәrilәridir
müәssisә ilә kontakt yaradan vә onu material resursları ilә tәmin edәn müәssisәlәrdir;
müәssisәnin fәaliyyәtinә maraq göstәrәn vә qarşıya qoyduğu mәqsәdә çatmaqda ona gömәk edәn şәxslәrin
mәcmuusudur

•
müәssisәnin mәhsullarının satışını hәyata keçirәn vasitәçilәrdir

müәssisdәn kәnar mikromühit amillәridir
iqtisadi, sosial vә demoqrafik amillәrdir
makromühit amillәridir
müәssisә tәrәfindәn müәyyәn edilәn vә idarә edilәn amillәrdir•
istehlakçıların tәlabatını müәyyәn edәn amillәrdir

malgöndәrәnlәrlә yerli mәktubdur
malgöndәrәnlәrlә yaranmış müqavilәlәrin hәlli üçün tәlәbnamәdir
kommersiya maraqlarının qorunmasıdır
müqavilә şәrtlәrinin pozulmasının könüllü surәtdә aradan qaldırılması barәdә yazılı tәlәbdir•
malgöndәrәnlәrlә yaranmış sifarişdir

alıcılardan sorğu keçirilmәsi ilә
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Yarmarka komitәsinin qәrarı necә rәsmilәşdirilir?

Yarmarka komitәsi arbitrajının fәaliyyәtinә hansı daxil deyil?

topdan vә pәrakәndә ticarәt müәssisәlәri tәrәfindәn kәnd tәsәrrüfatı xammalını vә әrzaq mәhsullarını
satan bazarlar necә adlanır?

Topdan әrzaq bazarında malgöndәrәnlәr kimlәrdir?

ticarәt yarmakalarda mal alqısatqısında әsas xüsusiyyәtlәr hansıdır?

Reklam katoloqu hansı mәrhәlәdә hazırlanır?

Dövriyyәyә görә gün hesabı ilә mal dövriyyәsi sürәti necә hesablanır?

sәrgi satışın keçirilmәsi ilә
mәnfi vә müsbәt cәhәtlәrin qiymәtlәndirilmәsilә
reklam kataloqunun hazırlanması ilә•
yarmarka komitәsinin yaradılması ilә

rәsmi әmrlә tәsdiqlәnir
tәlәbnamәlәr ilә rәsmilәşdirilir
oferta ilә yekunlaşır
protokolda әks olunur•
sifariş blankında әks olunur

yarmarka ticarәtinin iştirakçılarına hüquqi mәsәlәlәr üzrә mәslәhәtlәr vermәsi
yarmarkaya hüquqi xidmәti tәmin etmәsi
yarmarka iştirakçılarına mәslәhәt vermәsi
yarmarkanın başlangıc mәrhәlәsini tәşkil etmәsi•
müqavilә qabağı mübahisәlәri nәzәrdәn keçirmәsi

topdan әrzaq satış sәrgilәri
topdan ticarәt mәrkәzi
topdan ticarәt bazarları
topdan әrzaq bazarı•
topdan әrzaq satış yarmarkaları

tenderlәr, topdan bazalar
malgöndәrәn istehsalçılar vә birjalar
malgöndәrәn istehsalçılar, malgöndәrәn satıcılar
malgöndәrәn istehsalçılar, malgöndәrәn topdan müәssisәlәr•
malgöndәrәn istehlakçılar vә hәrraclar

daimi fәaliyyәt göstәrәn topdan ticarәtin bir növüdür
alıcısı vә satışı peşәkarlar olan ildә bir dәfә keçirilәn birjalardır
qiymәti simvolik olaraq tәyin edilәn ildә bir dәfә keçirilәn topdan ticarәtdir
nümunәlәr üzrә alış, yarmarkaların keçirilmәsinin dövriliyi, әmtәәlәrin satış müddәtinin vә yerinin әvvәlcәdәn
müәyyәnlәşdirilmәsi, satıcı vә alıcıların kütlәvi iştirakı

•
bir neçә il müddәtindә fәaliyyәt göstәrәn, işgüzar xarakterli, istehsal vә qeyri istehsal malları

kamillik
başlanğıc
yekun
tәşkilatı•
artım

orta әmtәә ehtiyatlarını illik dövriyyәyә bölmәklә
mal dövriyyәsinin tәdavül xәrclәrinә nisbәtiilә
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Bаlаns mәnfәәti nеcә hеsаblаnır

Firmаnın iş plаnı lаyihәlәri hаnsı şöbәlәr tәrәfindәn hаzırlаnır?

Komisyon mükafat nәdir?

Yenidәn satma üzrә әmәliyyat hansıdır?

Nәğdsiz hesablaşmaların әmtәә әmәliyyatlarına nә aiddir?

Konyunkturanın göctәricilәrinә nә aiddir?

Konyunktura nәyin tәsiri altında formalaşır?

mal qalıgı әmtәә ehtiyatlarına bölünmәklә
orta әmtәә ehtiyatlarını hәr hansı bir dövr üçün orta günlük dövriyyәyә bölmәklә•
orta әmtәә ehtiyatlarını bir gunlük dövriyyәyә bölmәklә

әmәliyyаt mәnfәәtindәn tәdаvül хәrclәrini çıхmаqlа
nәzәrdә tutulаn vә tutulmаyаn itкilәri çıхmаqlа
plаnlаşdırılmаyаn itкilәrin çıхılmаsı ilә
әmәliyyat mәnfәәtinin üzәrinә planlaşdırılmayan gәlirlәrin cәmindәn planlaşdırılmayan mәsrәflәri çıxmaqla•
әmәliyyаt mәnfәәtinin üzәrinә tәdаvül хәrclәrini gәlmәklә

tәdqiqаtlаr şöbәsi, mаddi tехniкi tәchizаt şöbәsi tәrәfindәn
dirекtоrlаr şurаsı vә ümumi iclаs tәrәfindәn
кооrdinаsiyа, mәtbuаt, mеdiyа, pаbliк rilеyşinz şöbәlәri tәrәfindәn
mаrкеtinq, plаnаnаlitiк, аlqısаtqı кооrdinаsiyа şöbәlәri tәrәfindәn•
yеni әmtәәlәrin yаrаdılmаsı, rекlаm, ictimаiyyәtlә әlаqәlәr şöbәsi tәrәfindәn

mәişәt cihazlarının tәhvil verilmәsinә görә mükafatdır
mebel mallarının satışından alınan mükafatdır
әrzaq mallarının satışına görә alınan mükafatdır
müxtәlif xidmәtlәrin, sazişlәrin vә müqavilәlәrin tәşkilinә görә vasitәçiyә verilәn muzd, haqqdır•
müxtәlif xidmәtlәrin tәşkilinә görә istehsalçıya verilәn mükafatdır

әmtәәlәrin alqısatqı müqavilәsinin bağlanmasıdır
ticarәt vasitәçisi tәrәfindәn öz adından vә öz vәsaiti hesabına hәyata keçirilәn әmәliyyatdır
vasitәçinin kömәkliyi ilә alıcı ilә satıcı arasında әlaqә yaradılması üzrә әmәliyyatdır
istehsalçıdan asılı olmayan ticarәt vasitәçisi tәrәfindәn istehsalçının tapşırığı ilә aralarında bağlanmış saziş
әsasında alqısatqı ilә әlaqәdar hәyata keçirilәn әmәliyyatdır

•
әmtәәnin müәyyәn әrazidә istehsalçıdan son istehlakçıya irәlilәdilmәsinә kömәk göstәrilmәsidir

alıcının müәyyәn vaxt müddәtinә qiymәtli kağızlarla hesablaşmalar
borclunun hesabından alıcının hesabına nәğd olmayan köçürmәdir
ödәnişlәri tezliklә ödәyәn alıcılara qiymәtdә edilәn güzәştdir
xammalın, materialların, hazır mәhsulların vә s alqısatqısı•
ikitәrәfin razılığı ilә hesablaşmalarda iştirak etmәdәn ödәniş әmәliyyat

yuxarıda göstәrilәnlәrin hamısı düzgündür.•
daxili vә xarici ticarәtin dinamikası.
istehsalın vәziyyәti haqqında göstәricilәr
tәdavül sferasının vәziyyәti,tәlәb vә tәklifin nisbәtlәri
qiymәtin. mәşğulluqun vә işsizliyin dinamikası

dövrü vә qeyridövrü amillәrin•
qiymәtin dinamikası altında
ekoloji problemlәrin
potensial alıcıların
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Tәdqiqat obyektivinә görә konyunktura neçә cür olur?

Yarmarkalar necә bölünürlәr?

Yarmarka ticarәtinin hansı mәrhәlәsindә yarmarka komitәsi yaradılır?

topdan yarmarkaya rәhbәrliyi hansı qurum hәyata keçirir?

topdan mal alışı hansı 2 formada hәyata keçirilir?

Kommersiya işindә topdan mal alışında yarmarka ticarәtinin әsas mәqsәdi nәdir?

İnkişaf etmiş ölkәlәrdә Kes әnd kerri nәdir?

coğrafi mühütin

әmәk bazarı konyunkturası
ümumiqtisadi dünya konyunkturası, milli, reqional bazarlar üzrә ayrıayrı mal, әmәk, valyuta vә maliyyә vә s.
bazarlar konyunkturası

•
reqional bazarlar konyunkturası
milli vә reqional bazarlar konyunkturası
yerli bazarlar konyunkturası

bir neçә il müddәtindә fәaliyyәt göstәrәn, işgüzar xarakterli, istehsal vә qeyri istehsal malları yarmarkalara
bölünürlәr
müәyyәn dövr üçün mal satışını hәyata keçirәn sahә daxili vә region tipli yarmarkalara bölünürlәr
yarmarkalar sahәlәr vә sahәlәrarası müxtәlif istehsal sahәlәrinin mәmulatlarını әhatә edәn yarmarkalara bölünürlәr•
hәftәdә bir dәfә keçirilәn sahәlәrarası istehsal sahәlәrini әhatә edәn yarmarkalara bölünürlәr
daimi olmayan yerli yarmarkalara bölünürlәr

әsas mәrhәlәsindә
başlanğıc mәrhәlәsindә•
yekun mәrhәlәsindә
tәşkilati mәrhәlәsindә
aralıq mәrhәlәsindә

sığorta şirkәti
yarmarka komitәsi•
yarmarka direktorluğu
sәrgi satış şöbәsi
müqavilәlәrin uçotu şöbәsi

hesablaşmada iştirak etmәklә, hesablaşmada iştirak etmәmәklә•
açıq formada, qapalı formada
müntәzәm formada, daimi formada
epizodik formada, daimi formada
müntәzәm formada, qeyrimüntәzәm formada

әmtәә birjasının bir növü olmaqla, topdan ticarәti hәyata keçirir
әmtәәlәrin topdan satışı vә alışı, satıcılarla alıcılar arasında birbaşa müqavilәlәrin bağlanmasıdır•
qiymәti simvolik olaraq tәyin edilәn ildә bir dәfә keçirilәn topdan ticarәtdir
alıcısı vә satışı peşәkarlar olan ildә bir dәfә keçirilәn birjalardır
daimi fәaliyyәt göstәrәn topdan ticarәtin bir növüdür

ucuz qiymәt mağazası
xırda topdan mağaza anbarlar•
mağaza anbar
mağazaanbar, stellac
anbar dükanı
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Aşağıdakılardan hansı topdan әrzaq bazarının funksiyası deyil?

Bazarın konyunkturası

Bazarın potensial tutumu

Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı institutsional istehlakçılar bazarının psixoqrafik seqmentlәşdirmә
meyarlarına aiddir

Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı son istehlakçılar bazarının psixoqrafik seqmentlәşdirmә meyarlarına
aiddir

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:

İstehlakçı bazarının seqmentlәşdirilmәsi:

ilboyu әhalini keyfiyyәtli әrzaq mәhsulları ilә tәchiz etmәk
kәnd tәsәrrüfatı vә әrzaq mәhsullarının alqısatqısı üçün abaq bir yerin ayrılması
yeni iş yerlәrinin açılması kәnd әhalisinin şәhәrә axınının qarşısının alınması
tender vә müsabiqәlәr vasitәsi ilә әrzaq mәhsullarının satışının tәşkili•
bütün malgöndәrәnlәrә rәqabәtli bazara çıxmaq imkanı vermәk

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

istehlakçıların tәlәbinin hәcmidir
istehsal edilәn mәhsulun maksimum miqdarıdır (dәyәridir)
bazarda olan vә bazara çıxarıla bilәcәk mәhsulların maksimum miqdarıdır (dәyәridir)•
istehlakçıların tәlәbatının hәcmidir
istehlakçıların ehtiyaclarının hәcmidir

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

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

mәhsullar marketinqi
differensiallaşdırılmamış marketinq•
tәmәrküzlәşmiş marketinq
birbaşa marketinq
sınaq marketinqi

mәhsulların mövqelәşdirilmәsidir
müxtәlif әlamәtlәrә görә istehlakçıların müxtәlif qruplara bölunmәsidir•
bazarları әhatәetmә sәviyyәsidir
istehlakçıların tәlәbatlarının öyrәnilmәsidir
müxtәlif әlamәtlәrә görә mәhsulların vә bazarların tәsniflәşdirilmәsidir
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İstehlakçı davranışı anlayışı nәyi ifadә edir

İstehlakçılar bazarına hansı rәqabәt forması uyğun gәlir

Universam nә tәklif olunur?

Univermaqda nә tәklif olunur?

Müqavilәlәrin bağlanmasında vasitәçiliyә görә brokerin aldığı muzd necә adlanır?

İlk univermaq hansıdır?

İlk ticarәt avtomatları hansı firma tәrәfindәn nә vaxt tәtbiq olunub?

Anbar dükan nәdir?

mәhsulların seçilmәsi vә satınalınması prosesindә istehlakçıların etdiklәri hәrәkәtlәrin mәcmuusunu•
istehlakçıların hәyat tәrzini
istehlakçıların tәlabatını vә alıcılıq qabiliyyәtini
istehlakçıların mәhsula vә onun qiymәtinә münasibәtini
istehlakçıların sosialiqtisadi vәziyyәtini vә mәdәni sәviyyәsini

funksional rәqabәt;
eyni növ mәhsulların rәqabәti
haqsız rәqabәt
istehsalçıların rәqabәti•
istehlakçıların rәqabәti

әrzaq vә qeyri әrzaq malları tәklif edir
ev әşyaları vә evә qulluq malları tәklif edir
paltar, ev әşyaları tәsәrrüfat malları tәklif edir
bütün әrzaq vә evә qulluq malları satan obyektdir•
tikinti materialları, yarımfabrikat tәklif edir

әrzaq vә qeyri әrzaq malları tәklif edir
әrzaq malları, evә qulluq malları qәbul edir
paltar, ev әşyaları tәsәrrüfat malları tәklif edir
ev әşyaları vә evә qulluq malları tәklif edir•
tikinti materialları, yarım

gördüyü işin mükafatı
yardımı
komisyon mükafatı
mükafat•
stimul

1903 Berlin Saranca
1901 BakıBon Marşel
1812 ABŞ Eyend Pi
1852 ParisBon Marşel•
1918 Moskva "Nağıl"

1981 ABŞKokakola
1985 ABŞDirol
1970 ABŞ Vriqley
1980 ABŞ Tutti Srutti•
1990 ABŞOrbit

orta ölçülü ucuz mebel ticarәti ilә mәşğul olan obyektdir
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Aşağıda göstәrilәn istehlakçı qruplarından hansı yeniliyә vә riskә daha meyllidir:

Mәhsulda axtarılan sәmәrә hansı seqmentlәşdirmә kriteriyasına aiddir

Reklam nәdir:

Tәlәbatın hansı halında müәssisәnin reklamdan istifadә etmәsi effektli deyildir:

Әhalinin gәlirlәrinin sәviyyәsi hansı seqmentlәşdirmә amillәri qrupuna aiddir

Zondlaşdırma (kәşfiyyat) marketinq tәdqiqatları hansı mәqsәdlә aparılır

Marketinq tәdqiqatları

kiçik anbarlardır
xırda topdan әrzaq mağazasıdır
çox böyük sahәsi olan ucuzlaşmış qiymәt dükanlarıdır•
çox böyük sahәli bahalı mallar satış obyektdir

markaya sadiq olanlar
modabazlar
konservatorlar
supernovatorlar•
yüksәk sosial qrupa aid olanlar

mәdәniyyәt
sosial;
demoqrafik
psixoqrafik•
iqtisadi

mәhsulun mövqelәşdirilmәsidir
ictimaiyyәtlә әlaqәdir
inteqrasiya olunmuş kommunikasiyadır
ünvansız (qeyri şәxsi) vә haqqı ödәnilәn kommunkasiyadır•
iki tәrәfli kommunikasiyadır

irrosional tәlәbat
azalan tәlәbatda
neqativ tәlәbatda
hәddәn artıq tәlәbatda•
mövsümü tәlәbatda

coğrafi amillәr
davranış amillәri
iqtisadi amillәr
sosial amillәr•
psixoqrafik amillәr

hökumәtin iqtisadi inkişafa dair proqramlarının tәhlili vә onların müәssisәnin marketinq fәaliyyәtindә nәzәrә
alınması
marketinq fәaliyyәtindә olan problemlәrin aşkar edilmәsi vә tәdqiqat metodologiyasının hazırlanması üçün
informasiyanın toplanması

•
öyrәnilәn hadisәlәr arasında sәbәbnәticә әlaqәlәrinin aşkar edilmәsi
marketinq fәaliyyәtindә olan problemlәrin aşkar vә hәll edilmәsi
qapalı rejimdә işlәyәn müәssisәlәrin fәaliyyәti haqqında informasiya toplanması vә onun fәaliyyәtinin
qiymәtlәndirilmәsi

müәssisәnin fәaliyyәtinin planlaşdırılması mәqsәdilә aparılan elmitәdqiqat işlәridir
bazar proseslәri vә situasiyasının idarә edilmәsi üzrә proqramların hazırlanması prosesidir
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Aşağıda göstәrilәn metodlardan hansı marketinqә dair informasiyanın toplanmasında istifadә edilәn
metodlara aid deyildir

Hәr hansı bir dәyişәnin digәr amillәrdәn asıllılıq sәviyyәsini müәyyәnlәşdirmәk üçün aşağıda göstәrilәn
tәhlil üsullarından hansından istifadә edilir:

Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı marketinq fәaliyyәtinә aid deyildir

Kommersiya müәssisәsinin әsas maliyyә sәnәdlәrinә nәlәr daxildir?

Biznesplan hansı vәzifәlәri hәll etmәyә imkan verir?

Tәlәbin qiymәtlәndirilmәsindә vә proqnazlaşdırılmasında informasiya mәnbәyi nәdir.

İnformasiya dedikdә nә başa düşülür?

marketinq nәzәriyyәsi vә praktikasının dәrindәn öyrәnilmәsidir
marketinqin әtraf mühiti amillәrini xarakterizә edәn informasiyanın toplanması, sistemlәşdirilmәsi, tәhlili,
qiymәtlәndirilmәsi vә marketinq fәaliyyәtinә dair tövsiyyәlәrin hazırlanması üzrә aparılan tәdqiqat işlәridir

•
müәssisәnin marketinq fәaliyyәtinin tәhlili vә qiymәtlәndirilmәsi posesisidir

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

qruplaşdırmadan
qrafiklәrin qurulmasından
sistemli tәhlildәn
reqressiya tәhlilindәn•
variasiya tәhlilindәn

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

mәnfәәt balansı, debitor vә kreditorlarla hesablaşmalar
balans, akkreditivlәr
maliyyә aktivlәri
balans, mәnfәәt vә itkilәrin hesabatı•
tәdiyyә balansı, ticarәt balansı

müәssisәnin xәrc vә gәlirlәrini әlaqәlәndirmәk
xarici iqtisadi fәaliyyәti әsaslandırmaq üçün tәdiyyә balansını qurmaq
illik fәaliyyәtin yekun göstәricilәrini öyrәnmәk
istehlak bazarının tutumunu, inkişaf perspektivlәrini öyrәnmәk, müәssisәnin xәrclәrini qiymәtlәndirmәk, gәlirlәr
hesabına nәzәrdә tutulan mәnfәәti әldә etmәyә imkan verәn qiymәtin әmәlәgәlmә variantlarını
müәyyәnlәşdirmәk, neqativ amillәri aşkar etmәk, onların aradan qaldırılması yollarını müәyyәn etmәk

•
tәsәrrüfat fәaliyyәtini iqtisadi tәhlil etmәk

ailәlәrin hәcmi vә tәrkibi
tәlәbә tәsir edәn amillәr
proqnozlaşdırılan göstәrici üzrә mәlumat
zәruri mәlumatları әks etdirәn statistik hesabat forması vә seçmә müşahidә materialları•
әhalinin pul gәlirlәri

hesabatlar mәcmusu
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Marketinqin informasiya sisteminin effektli fәaliyyәti üçün aşağıdakıların olması zәruridir

Sorğular vә müşahidә marketinq tәdqiqatlarının hansı növünә aiddir

Dövrü mәtbuat vә statistik nәşrlәrin öyrәnilmәsi marketinq tәdqiqatlarının hansı növünә aiddir

Remarketinq tәlәbatın hansı formasında tәtbiq edilir

Biznesplanın bölmәlәrinә aşağıdakılardan hansı daxil deyil?

İşgüzar informasiyaya nә daxil deyil?

Statistik hesabatlarda mәdәnimәişәt vә tәsәrrüfat tәyinatlı mallar hansı göstәricilәrlә ifadә olunur.

inkişaf qanunauyğunluqları
iqtisadi göstәricilәrin hәcmi
toplanma,saxlanma,işlәnmә vә ötürülmә obyekti kimi cıxış edәn mәlumatların mәcmusu•
inkişaf xüsisiyyәtlәri

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

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

marketinq tәdqiqatlarına aid deyildir
müntәzәm aparılan marketinq tәdqiqatlarına
vaxtaşırı aparılan marketinq tәdqiqatlarına
kabinet tәdqiqatlarına•
kabinetdәn kәnar tәdqiqatlara

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

әsas fәaliyyәt növlәrinin izahı
marketinqtexniki baza, maliyyә planı
marketinq işlәri
istehlak bazarının tutumunun müәyyәnlәşdirilmәsi
bir әmtәәyә görә fond tutumunun müәyyәnlәşdirilmәsi•

heyәtin siyahısı
malın qiymәti haqqında mәlumat
maliyyә mәlumatları
EHMnın proqram tәminatı.•
marketinq haqqında mәlumat

cinsi
kәmiyyәt
dәyәr
natural•
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İnformasiyalar nece olmalıdır?

Müәssisә bir neçә bazar seqmentindә fәaliyyәt göstәrir vә hәr seqment üçün xüsusi marketinq proqramı
tәrtib edir. Bu halda marketinqin hansı formasının tәtbiqi mәqsәdәuyğundur

Mәhsulun mövqelәşdirilmәsinin әsasını nә tәşkil edir?

Aşağıda göstәrilәn hәvәslәndirilmә formalarından hansı istehlakçını әvvәllәr aldığı mәhsulu tәkrar
almağa daha çox tәhrik edәcәkdir

Aşağıdakılardan hansı bazarın seqmentlәşdirilmәsinin demoqrafik amillәrinә aiddir:

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

Reklamı satışın hәvәslәndirilmәsindәn fәrqlәndirәn cәhәt

keyfiyyәt

fasilәsiz
tam
dәqiq
dәqiq.tam.etibarlı.fasilәsiz•
etibarlı

passiv sarketinq
differensiallaşdırılmış marketinqin
tәmәrküzlәşdirilmiş marketinqin
differensiallaşdırılmamış marketinqin•
kütlәvi marketinqin

istehlakçının mәhsulun satın alınmasına dair qәrar qәbul etmәsi
mәhsulun satın alınması vaxtı istehlakçının davranışı
mәhsulun seçilmәsi prsesindә istehlakçının davranışı
mәhsulun üstünlüklәrinin istehlakçı tәrәfindәn qavranılması•
mәhsulun satın alınmasından sonra istehlakçının davranışı

konkrusların keçirilmәsi
kreditlә satış
yarmarkaların keçirilmәsi
mәhsulun qabında olan kupon•
lotereyaların oynanılması

hәyat tәrzi, şәxsiyyәtin tipi
ailәlәrin sayı, ailәnin hәyat tsikli•
istehlakçının peşәsi, statusu
istehlakçının bazara adaptasiyası
sosial vә referent qruplar

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

satışın hәvәslәndirilmәsindәn fәrqli olaraq reklam yalnız istehlak vasitәlәri bazarında hәyata keçirilir

•
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Mәhsul nomenklaturasının dәrinliyi

Mәhsul nomenklaturasının genişliyi

Mәhsul çeşidinin genişliyi

Proqnozun mәnası nәdir?

Tәlәbә tәsir edәn amillәr tәsir formasına görә hansıları özündә birlәşdirir?

Tәlәbin proqnazları hansı proqnozların tәrkib hissәsidir?

Müddәtinә vә sәviyyәsinә görә plаnlаşdırmаnın növlәri hаnsılаrdır?

satışın hәvәslәndirilmәsindәn fәrqli olaraq reklam müәyyәn haqq müqabilindә (pullu) hәyata keçirilir•
satışın hәvәslәndirilmәsindәn fәrqli olaraq reklamın mәqsәdi tәlәbatın hәcmini artırmaqdır;
satışın hәvәslәndirilmәsindәn fәrqli olaraq reklamın mәqsәdi istehlakın hәcmini artırmaqdır
satışın hәvәslәndirilmәsindәn fәrqli olaraq reklam pulsuz hәyata keçirilir;

mәhsullara yeni marka adlarının verilmәsidir
yeni növtipölçülü mәhsulların sayıdır
mәhsul çeşidinә daxil olan markaların (müxtәlif növlәrinin, modellәrinin) orta sayıdır•
mәhsulların çeşid müxtәlifliyidir
müәssisәnin bazara tәklif etdiyi mәhsul çeşidlәrinin sayıdır

müәssisәnin bazara tәklif etdiyi mәhsulların bir qismidir
müәssisәnin bazara tәklif etdiyi mәhsul çeşidlәrinin toplusudur•
yeni növtipölçülü mәhsulların sayıdır
eyni növ mәhsulların sayıdır
mәhsullara yeni marka adlarının veirilmәsidir

mәhsulların modifikasiya edilmәsidir
mәhsul çeşidinin yeni mәhsul qrupları hesabına artırılmasıdır•
yeni mәhsulların istehsalının tәşkilidir
yeni növ tipölçülü mәhsulların sayıdır
mәhsulların keyfiyyәt parametrlәrinin yüksәldilmәsidir

keçmiş hadisәlәrin yenilәşmәsi
fәrziyyә vә hipotez
gәlәcәk hadisә haqqında müddәa
intuisiya
hadisәnin gәlәcәk inkişafı haqqında elmi cәhәtdәn әsaslandırılmış tәsәvvürlәr sistemi•

tәlәbә tәsir edәn mövsümü amillәr
sair vә sosial amillәri
tәlәbә bilavasitә tәsir edәn amillәrlә psixoqrafik amillәri
tәlәbә dolayısı tәsir edәn amillәri
tәlәbә bilavasitә vә dolayısı tәsir edәn amillәri•

siyasi proqnozların
iqtisadi vә siyasi proqnozların
iqtisadi proqnozların•
sosial proqnozların
әmtәә bazar proqnozlarının

strаtеji .qısа müddәtli, uzunmüddәtli
strаtеji, tакtiкi vә оpеrаtiv•
strаtеji vә uzunmüddәtli plаnlаr
оrtа müddәtli vә tакtiкi plаnlаr
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Plаn göstәricilәri hаnsılаrdır

Proqnoz proqnosis hansı dildәn götürülüb?

Verilәn dәqiq proqnoz hansıdır?

İnformasiya xarakterli reklamlardan әn çox mәhsulun hәyat dövranının hansı mәrhәlәsindә istifadә edilir

Mәhsulgöndәrmәnin frankozavod şәrtindә kontrakt qiymәtinin tәrkibinә daxildir

Mәhsulgöndәrmәnin sәrhәdә çatdırılmışdır (DAF) şәrtindә kontrakt qiymәtinin tәrkibinә daxildir

Mәhsulgöndәrmәnin CIF şәrtindә kontrakt qiymәtinin tәrkibinә daxildir

оpеrаtiv plаnlаr, кiçiк mаğаzаlаr üzrә plаnlаşdırmа

dәyәr göstәricilәri, tәdаvül хәrclәri
кәmiyyәt vә кеyfiyyәt göstәricilәri vә iqtisаdi tәsәrrüfаt göstәricilәri•
nаturаl göstәricilәr, mаl dövriyyәsi göstәricilәri
әmәк plаnı, mаl dövriyyәsi
кәmiyyәt göstәricilәri vә iqtisаdi göstәricilәr

fars
yunan•
latın
ingilis
әrәb

uzunmüddәtli
qısamüddәtli•
çox uzunmüddәtli.
uzunmüddәtli vә qısamüddәtli
ortamüddәtli

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

mәhsulun qiymәti vә tәyinat limanına çatdırılması ilә әlaqәdar olan bütün xәrclәr;
mәhsulun qiymәti, göndәriş limanına çatdırılması vә gәmiyә yüklәnmәsi ilә әlaqәdar olan bütün xәrclәr
mәhsulun qiymәti, mәhsulun göndәriş limanına kimi çatdırılması ilә әlaqәdar olan bütün xәrclәr vә sığorta haqqı
mәhsulun qiymәti, müәssisәnin yük hәyәtınә çatdırılması vә orada boşaldılması ilә әlaqәdar olan bütün xәrclәr•
mәhsulun qiymәti, mәhsulun tәyinat limanına kimi çatdırılması ilә әlaqәdar olan bütün xәrclәr vә sığorta haqqı

mәhsulun qiymәti, mәhsulun tәyinat limanına kimi çatdırılması ilә әlaqәdar olan bütün xәrclәr vә sığorta haqqı
mәhsulun qiymәti, kontraktda göstәrilmiş sәrhәd mәntәqәsinә kimi çatdırılması xәrclәri vә sığorta haqqı
(müqavilәdә nәzәrdә tutulduğu halda)

•
mәhsulun qiymәti vә göndәriş limanına çatdırılması ilә әlaqәdar olan bütün xәrclәr
mәhsulun qiymәti, göndәriş limanına çatdırılması vә gәmiyә yüklәnmәsi ilә әlaqәdar olan bütün xәrclәr
mәhsulun qiymәti vә tәyinat limanına çatdırılması ilә әlaqәdar olan bütün xәrclәr

mәhsulun qiymәti, kontraktda göstәrilmiş sәrhәd mәntәqәsinә kimi çatdırılması xәrclәri vә sığorta haqqı
(müqavilәdә nәzәrdә tutulduğu halda)
mәhsulun qiymәti vә tәyinat limanına çatdırılması ilә әlaqәdar olan bütün xәrclәr;
mәhsulun qiymәti, tәyinat limanına kimi çatdırılması ilә әlaqәdar olan bütün xәrclәr vә sığorta haqqı;•
mәhsulun qiymәti vә göndәriş limanına çatdırılması ilә әlaqәdar olan bütün xәrclәr;
mәhsulun qiymәti, göndәriş limanına çatdırılması vә gәmiyә yüklәnmәsi ilә әlaqәdar olan bütün xәrclәr
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Marketinq informasiya sisteminin formalaşdırılmasında mәqsәd

Marketinqin makromühiti

Marketinq tәdqiqatlarının effektliliyi özünü nәdә göstәrir

Şәxsi tәlәbat nәdir?

Mal çeşidinin detallaşdırma dәrәcәsinә görә ödәmә qabiliyyәtli tәlәbin poqnozları hansılardır?

Tәlәbin proqnozları hansı funksiyaları yerinә yetirir?

Proqnozların әsas xüsusiyyәtlәri?

Satışın hәcminin azalması, satışın ziyanla başa gәlmәsi mәhsulun hәyat dövranın hansı mәrhәlәsinә
uyğun gәlir

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

bilavasitә müәssisә ilә әlaqәdә olan vә onun fәaliyyәtinә tәsir edәn müәssisәlәrin mәcmuusudur
marketinq mikromühitinә tәsir edәn xarici amillәrdir•
müәssisәnin istehsal fәaliyyәtinә bilavasitәә tәsir edәn amillәrdir
müәssisәnin mәhsulgöndәrәnlәri vә müştәrilәridir
marketinq tәdqiqatları institutları vә reklam agentliklәridir

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

insan fәaliyyәtinin oyadıcısıdır
bütün variantlar düzgundür•
ictimai şüur kateqoriyasıdır
maddi nemәtlәrin vә mәnәvi sәrvәtlәrin istehsalında, mübadilәsindә vә istehlakında insanlar arasında
münasibәtlәrdir
spesifik sosialiqtisadi kateqoriyadır

operativ poqnozlar
makro vә mikro proqnozlar•
mәqsәdli poqnozlar
lokal poqnozlar
cari poqnozlar

heç bir variant düzgün deyildir
meylә qiymәt vermәk, problemlәrin hәllini göstәrmәk
prosseslәr vә meyllәrin tәhlilini
yuxarıdakı variantlar doğrudur•
perspektivdә yeni alternativ aşkarlamaq.

heç bir variant düzgün deyildir
çoxvariantlı
emprik ehtimal xarakterli
yuxarıdakı variantlar doğrudur•
kәmiyyәt vә keyfiyyәtcә ölçülә bilәn olmalıdır
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Satışın hәcminin az olması, marketinqә çәkilәn xәrclәrin isә çox olması mәhsulun hәyat dövranın hansı
mәrhәlәsinә uyğun gәlir

Tәrkibinә görә aşağıda göstәrilәnlәr mal tәklifinә aid edilә bilәrlәrmi?

Fiziolji vә sәmәrәli istehlak normalarının mahiyyәti vә әhәmiyyәti nәdir

Sәmәrәli vә fizioloji istehlak nәdir?

Әmtәә bazarı vә tәlәbin proqnozlaşdırılmasında hansı zaman vә mәkan informasiyalar tәlәb olunur?

Satışın hәcminin artım tempinin yüksәk olması, marketinqә çәkilәn xәrclәrin sәviyyәsinin isә az olması
mәhsulun hәyat dövranın hansı mәrhәlәsinә uyğun gәlir:

Xatırladıcı reklamlardan әn çox mәhsulun hәyat dövranının hansı mәrhәlәsindә istifadә edilir

stabillik (yetkinlik) mәrhәlәsinә
inkişaf (artım) mәrhәlәsinә
bazara çıxama mәrhәlәsinә
böhran mәrhәlәsinә•
dircәliş mәrhәlәsinә

mәhsulun layihәlәşdirilmәsindә;
dircәliş mәrhәlәsindә
inkişaf (artım) mәrhәlәsindә
bazara çıxama mәrhәlәsindә•
stabillik (yetkinlik) mәrhәlәsindә

heç bir variant düzgün deyildir
müxtәlif istehsal vә ticarәt xidmәtlәri
pәrakәndә satış müәssisәlәrindә vә anbarlarında olan mallar
yuxarıdakı variantlar doğrudur•
bazarda olan vә bazara çıxarıla bilәcәk mal vә xidmәtlәr

elmi cәhәtdәn әsaslandırılmış element kimi çıxış edir.
istehsal sahәlәrinin gücü müәyyәnlәşdirilir
mal dövriyyәsinin hәcmi planlaşdırılır
sәnaye vә istehsal sahәlәrinin, mal dövriyyәsinin perspektiv inkişaf planları müәyyәnlәşdirilir•
indiki vә gәlәcәk dövr üçün malların miqdarı aydınlaşdırılır

hormonik inkişafın mühüm şәrtidir
şüurlu tәlәbatın tam ödәnilmәsidir
şüurlu tәlәbattdır
Şüurlu tәlәbatın tam ödәnilmәsini tәmin edәn, şәxsiyyәtin hәrtәrәfli vә hormonik inkişafının mühüm şәrti kimi
çıxış edәn istehlakdır.

•
şәxsiyyәtin hәrtәrәfli inkişafıdır

Әhalinin hәr nәfәri hesabı ilә malın xüsusiyyәtlәrindәn asılı olaraq tәminatı
Müәssisәnin mal bazarında payı
Әhalinin sayı vә onun tәrkibi,әhalinin pul gәlirlәri,bazarın inkişaf meyli
bütün variantlar vә istehsalın fizioloji vә sәmәrәli normaları•
malların bazar qiymәtlәri

böhran mәrhәlәsindә
dircәliş mәrhәlәsindә
bazara çıxama mәrhәlәsindә
inkişaf (artım) mәrhәlәsindә•
stabillik (yetkinlik) mәrhәlәsindә
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Nәsihәtverici reklamlardan әn çox mәhsulun hәyat dövranının hansı mәrhәlәsindә istifadә edilir

Tәrkibinә göre mal tәklifi necә tәsniflәşdirilir?

Әhalinin alıcılıq fondu mahiyyәtinә görә necә bir göstәricidir?

Proqnozlaşdırılmanın yekun mәrhәlәsindәn istifadә olunur

İlkin İnformasiyaların hazırlanması tәlәbin proqnozlaşdırılmasının neçәnci mәrhәlәsidir?

Proqnozların spesifik prinsipi hansılardır?

Sәmәrәli istehlak normaları hansı göstәricilәrlә ifadә olunur?

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

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

topdansatış ticarәt anbarlarında olan mal ehtiyatları
istehsal müәssisәlәrinin anbarlarında satış üçün komplekslәşdirilmiş hazır mәhsul
müvafiq satış tәşkilatlarında firmalarında satış üçün komplekslәşdirilmiş, çeşidlәşdirilmiş istehsal vasitәlәri
bütün variantlar düzgündür•
yolda olan mallar

tәlәbin hәcminә tam uyğun gәlir
hesablanan göstәricisidir
tәlәbin hәcminә nisbәtәn uyğun gәlir
direktiv xarakter daşıyır
direktiv xarakter daşımır,hesablanan göstәricidir•

planlaşdırmada
rәylәrin verilmәsindә
metodların seçilmәsindә
planlaşdırma vә idarәetmәdә•
idarәetmәdә

1
5
3
2•
4

qәti olması
tamlıq
dәqiqlik
çoxvariantlılı vә qәti olmaması•
çoxvariantlıq

dәqiqlik ilә
gün hesabı ilә
cinsi

•
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Fiziolji istehlak formasının mahiyyәti nә ilә izah olunur?

Şәrti olaraq sәmәrәli istehlak normaları nәyi müәyyәnlәşdirir?

Kommersiya proqnozları müddәtә görә necә bölünür?

Tәlәbin proqnozlaşdırılmasının neçә mәrhәlәsi var?

Tәlәbin proqnozlaşdırılmasının necә spesifik prinsipi var?

Tәlәbin öyrәnilmәsi vә proqnozlaşdırılmasında hansı növ informasiyalardan istifadә olunur?

Markaların xüsusiyyәtlәrinin fәrqlilik dәrәcәsi güclü, istehlakçı cәlbediciliyi zәif olduqda qәbul edilәn
qәrarlar

natural•
vaxtla

qeyriәrzaq mallarının miqdarı ilә
әrzaq vә qeyriәrzaq mallarının miqdarı ilә
kalorilәrin sayı ilә
norma olaraq bir adama düşәn qidaların miqdarı vә keyfiyyәti ilә•
әrzaq mallarının miqdarı ilә

norma olaraq bir adama düşәn qidaların miqdarını
әrzaq vә qeyriәrzaq mallarının miqdarını
bir adama әrzaq mallarının miqdarını
qeyriәrzaq mallarında әşyaların sayını•
xidmәtlәrin dәyәrini

cari, perspektiv
qısa, orta vә uzun müddәtli•
qısa, orta
qısa, orta vә mövsümi
uzunmüddәtli vә orta müddәtli

2 vә ya 3
4
5
6•
1

4
3
1
2•
5

müşahidә
sosial
iqtisadi
iqtisadi.sosial,demoqrafik vә s.•
demmoqrafik

әtalәtә әsaslanan satınalma qәrarlarıdır
qәrarların qәbulunun mürәkkәb prosesidir
tәdarük mәrkәzlәri tәrәfindәn qәbul edilәn qәrarlardır
bәsit satınalma qәrarlarıdır•
vәrdişә әsaslanan satınalma qәrarlarıdır
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Alternativlәrin fәrqlilik dәrәcәsi yüksәk, istehlakçı cәlbediciliyi güclü olduqda qәrarların qәbulu prosesi

Mәhsul satınalınmasına dair qәrarların qәbulu prosesindә hansı kriteriyalar nәzәrә alınır:

Aşağıda göstәrilәn әmәliyyatlardan hansı mәhsul üzrә marketinq planlaşdırılmasına aid deyildir

Tәlәbatın yüksәlmәsi qanununun mahiyyәti nәdәdir?

Tәlәbin proqnozu proqnozlaşdırmada nә kimi rol oynayır?

Tәlәbin uzunmüddәtli proqnozlarında әsasәn nә müәyyәnlәşdirilir?

Markaların xüsusiyyәtlәrinin fәrqlilik dәrәcәsi aşağı, istehlakçı cәlbediciliyi güclü olduqda qәrarların
qәbulu prosesi

Mәhsul (mәhsul qrupları) üzrә marketinq planlaşdırılmasına hansı mәrhәlәdәn başlanır:

әtalәtә әsaslanan satınalma qәrarlarıdır
vәrdişә әsaslşanan satınalma qәrarlarıdır
tәdarük mәrkәzlәri tәrәfindәn qәbul edilәn qәrarlardır
qәrarların qәbulunun mürәkkәb prosesidir•
bәsit satınalma qәrarlarıdır

mәhsul markalarının xüsusiyyәtlәri arasındakı fәrqin sәviyyәsi vә istehlakçı cәlbedicilyi•
qәrarların qәbulu prosesinin xarakteri vә bazarın cәlbediciliyi
bazarın cәlbediciliyi vә müәssisәnin vәziyyәti
artım vә bazar payı
istehlakçı cәlbediciliyi vә bazar payı

satışın hәcminin proqnozlaşdırılması
situasiyalı tәhlil
mәqsәdin müәyyәnlәşdirilmәsi
biznes portfelin tәhlili•
mәhsul üzrә marketinq kompleksinin hazırlanma¬sı

heç bir variant düzgün deyildir
cәmiyyәtuin inkişafı qanunlarından biridir.
tәlәbatın daim artmasında vә keyfiyyәtin tәkmillәşdirilmәsinin tәzahürüdür
yuxarıdakı variantlar doğrudur•
mәhsuldar qüvvәlәr vә mәdәniyyәtin inkişafı ilә cәmiyyәtin tәlәbatının artmasının vә tәkmillәşdirmәsini ifadә
edir

real ziddiyyәtlәri әks etdirir
әlavә vә kömәkçi materiallar toplusunu ifadә edir
proqnozlaşdırmada ilkin mәlumatları әks etdirir
proqnozlaşdırmanın son nәticәsini ifadә edir•
ilkin mәrhәlәni tәşkil edir

tәlәbin strukturunun dәyişilmәsi
müvәqqәti vә tәsadüfü amillәr
kәmiyyәt vә keyfiyyәt dәyişmәlәri
mallar vә xid mәtlәrin mümkün olan fiziki hәcmi vә qiymәtin dәyişilmәsi•
yuxarıdakıların heç biri

әtalәtә әsaslanan satınalma qәrarlarıdır
qәrarların qәbulunun mürәkkәb prosesidir
tәdarük mәrkәzlәri tәrәfindәn qәbul edilәn qәrarlardır
vәrdişә әsaslşanan satınalma qәrarlarıdır•
bәsit satınalma qәrarlarıdır
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Plаnlаşdırmаnın mеtоdlаrı hаnsılаrdır?

Idаrәеtmәnin funкsiyаlаrı hаnsılаrdır

Tәklif nәdir?

Tәlәb nәdir?

Әhalinin alıcılıq fondu nәyi göstәrir?

Әhalinin alıcılıq qabiliyyәti nәyi ifadә edir?

Ölkәnin müdafiә qabiliyyәtini tәmin edәn göstәricilәr hansı göstәricilәr sisteminә aiddir?

satışın hәcminin proqnozlaşdırılmasından
mәhsul üzrә marketinq kompleksinin hazırlanmasından
mәqsәdin müәyyәnlәşdirilmәsindәn
situasiyalı tәhlildәn•
mәhsul üzrә marketinq büdcәsinin tәrtibindәn

tехniкiriyаzi, stаtistiкtәhlil, iqtisаditехniкi
bаlаns, tехniкiriyаzi, iqtisаdistаtistiк, iqtisаdiriyаzi, iqtisаdi tәhlil
tехniкi, riyаzi, stаtistiк, fакtiк
strаtеji, tехniкi iqtisаdi, iqtisаdihеsаblаmаlаr, tакtiкi•
tәdqiqаt, bаlаns. tәbliğаt, riyаziiqtisаdi

tәşкilаti, rәhbәrliк, rекlаm, tәşviqаt
plаnlаşdırmа, rекlаm, nәzаrәt, tәdqiqаt
plаnlаşdırmа, nәzаrәt, әmәliyyаt
plаnlаşdırmа, tәşкilаti, rәhbәrliк vә nәzаrәt•
tәdqiqаt, bölgü, rәhbәrliк, tәşкilаt

iqtisadi münasibәtlәri ifadә edir
bazarda olan vә bazara gәtirilә bilәn mal vә xidmәtlәrin mәcmusudur
bazarın, mübadilә sferasının kateqoriyasıdır
bütün variantlar düzgündür•
istehsalı bazarda tәmsil edәn göstәricidir

heç bir variant düzgün deyildir
pul ilә ifadә olunan vә pulla mәhdudlaşdırılan ictimai tәlәbatdır
tәdavül dairәsindә tәlәbatın pul ilә ifadәsinin tәzahür formasıdır
bütün variantlar düzgündür•
hәr cür cәmiyyәtin deyil, yalnız mal istehsalı vә ona xas olan bölgü vә mübadilә formalarını saxlanan cәmiyyәtin
kateqoriyasıdır

bütövlükdә tәlәbatı
satınalınma malların dәyәrlә ifadәsini
cari dövrün pul gәlirlәrinin miqdarını
әhalinin mallara olan ödәmә qabiliyyәtli tәlәbinin kәmiyyәt göstәricini•
qiymәtlәr vә tariflәrin sәviyyәsini

qiymәtlәr vә tariflәrin sәviyyәsini
bütövlükdә tәlәbatı
istehlakçıların mal vә xidmәtlәr әldә etmәk istәyәni
әhalinin ödәmә qabiliyyәtli imkanını•
әhalinin mallara olan ödәmә qabiliyyәtli tәlәbinin kәmiyyәt göstәricini

siyasi
sosial
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Müәssisәlәrdә strateji marketinq planlaşdırılması hansı idarәetmә pillәsindә (sәviyyәsindә) hәyata
keçirilir

Mal tәklifinin әsasını nә tәşkil edir?

Bazarın tutumunun proqnozlaşdırılması metodu

Әrazi üzrә istehlakın hәcmi necә müәyyәnlәşdirilir?

Tәlәbin dinamik modellәri hansı әlamәtә görә iqtisadiriyazi modellәrinә aid edilir?

İqtisadiriyazi modellәşdirmәdә regressiya tәhlilinә әsaslanan modellәr hansı әlamәtlәrә görә
tәsniflәşdirilir?

Proqnozlaşdırmada riyazi instrumentariyaya nәlәr aiddir?

mikroiqtisadi
makroiqtisadi•
sosialiqtisadi

strateji biznes vahidlәri vә mәhsullar üzrә
müәssisә vә mәhsullar üzrә
mәhsullar üzrә
müәssisә vә strateji biznes vahidlәri üzrә•
strateji biznes vahidlәr vә mәhsullar üzrә

ixrac olunan mallar
kәndlifermer tәsәrrüfatları
yerli sәnaye istehsalı
mal resursları•
idxal olunan mallar

qruplaşdırma metodudur
sistemli yanaşma metodudur
kompleks tәhlil metodudur
iqtisadiriyazi metoddur•
funksionaldәyәr tәhlili metodudur

әhalinin alınan malların miqdarı ilә
әhalinin sayı vә alınan malların miqdarı ilә
әhalinin pul gәlirlәrinә görә
әhalinin gözlәnilәn sayının hәr nәfәrә düşәn orta istehlak normasına vurmaqla•
hәr nәfәrә düşәn orta istehlak normasına görә

modellәrdә nәzәrә alınan formalarına görә
modellәrin dinamiklik dәrәcәlәrinә görә
regressiya tәhlilinә әsaslanan modellәrә görә
regressiya tәhlilinә әsaslanan modellәrә vә modellәrin dinamiklik dәrәcәlәrinә görә•
modellәrdә nәzәrә alınan amillәrin sayına görә

regressiya tәhlilinә әsaslanan modellәrә görә
tәlәblә amillәr arasında riyazi әlaqәnin formasına görә
modellәrdә nәzәrә alınan amillәrin sayına görә
modellәrdә nәzәrә alınan amillәrin sayına, tәlәblә amillәr arasında riyazi әlaqәnin formasına, modellәrin
dinamiklik dәrәcәsinә görә

•
modellәrin dinamiklik dәrәcәsinә görә

proqnozlaşdırılan kәmiyyәtin dinamik sıralarının ekstrapolyasiyası
yuxarıdakı variantların hamısı•
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Mal satışını proqnozlaşdırarkәn düzxәtli trend metodu hansı düstur üzrә daha asan hesablanir?

Ekstrapolyasiyanın trend metodu tәlәbin proqnozlaşdırılmasının hansı halında tәtbiq olunur?

Tәlәbin qeyrixәtti modelindә tәlәblә amillәr arasında әlaqә necә olur?

У= a+ bx necә bir funksiyadır?

Tәlәbin qiymәt elastikliyi

Mәhsulun qiymәtinin artması

Müvafiq hesablamalarda satış üzrә proqnozun orta sәhvini necә müәyyәn etmәk olar?

korrelyasiya vә regressiya tәhlilinә әsaslanan metodlar
tәlәblә onu formalaşdıran amillәr arasında әlaqәnin kәmiyyәtcә ekstrapolyasiyası
sadә ekstrapolyasiya metodları

y=(xx)2 n
aEt+bEt2=EYt
n a + b E t=E 4
Yz=a+bt•
Y=eav+x1a1+x2a2,...Xnan

heç biri düzgün deyildir
amillәr az olduqda
amillәr çox olduqda
amillәr haqqında mәlumat olmadıqda•
tәlәbә tәsir edәn 2 amil olduqda

hiperbola
logarifmik
xәtti
qeyrixәtti•
logistik

hiperbola
üstlü
loqarifmik
xәtti•
loqistik

mәhsul modifikasiyasına uyğun olaraq qiymәt sәviyyәsinin dәyişmә faizidir
mәhsulun miqdarının dәyişmә faizinin onun son hәdd xәrclәrinin dәyişmә faizinә nisbәtidir
mәhsulun miqdarının dәyişmә faizinin onun istehsalına çәkilәn xәrclәrin dәyişmә faizinә nisbәtidir
mәhsulun miqdarının dәyişmә faizinin onun qiymәtinin dәyişmә faizinә nisbәtidir•
istehlakçı davranışının dәyişmәsinә uyğun olaraq tәlәbin hәcminin dәyişmәsidir

mәhsul istehsalının ixtisar edilmәsinә sәbәb olur
tәklifin hәcminin azalmasına sәbәb olur
tәklifin hәcminә tәsir etmir
tәklifin hәcminin artmasına sәbәb olur•
istehsalın hәcminin azalmasına sәbәb olur

dispersiya әmsalının dinamik sırada göstәrilәnlәrә tam nisbәti (Ps=6кв:n)
dispersiya әmsalının dinamik sırada göstәrilәnlәrә nisbәti (Ps=6кв:n)
dispersiya әmsalı ilә dinamik sırada göstәrilanlәrin hasili (Ps=6кв.x n)
kökaltda dispersiya әmsalının dinamik sırada göstәricilәrә nisbәti•
dispersiya әmsalının dinamik sırada göstәrilәnlәrә orta nisbәti (Ps=6кв:n)
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Tәlәbin proqnozlaşdırılması neçә mәntiqi mәrhәlәdәn keçir?

Tәlәbin elastikliyi nәyi ifadә edir?

Ekstrapolyasiyanının mahiyyәti nәdir?

y=a+bx neçә funksiyadır?

Nәzәrә alınan amillәrin sayına görә regressiya metodları hasılarıdır?

Tәlәblә onu formalaşdıran amillәr arasında әlaqәnin kәmiyyәtcә ekstrapolyasıyası hansı metodları
özündә birlәşdirir?

Mәhsulun qiymәtinin azalması

Mәhsulun qiymәtinin azalması

3
2
4
6•
5

tariflәrin dәyişilmәsi ilә baş verәn dәyişikliklәr
tәsir altda olduğu amillәrin dәyişmәsi nәticәsindә әhali tәlәbinin dәyişmә qabiliyyәti
pul gәlirlәrinin dәyişmәsi ilә tәlәbin dәyişilmәsi
heç bir vriant düzgün deyildir.•
qiymәtlәrin dәyişilmәsi ilә yaranan tәrәddüdlәr

tәsir altda olduğu amillәrin dәyişmәsi nәticәsindә әhali tәlәbinin dәyişmә qabiliyyәtini әks etdirir
özündәn kәnarda keçmiş dövrün inkişafını әks etdirir.
dinamik sıranın özündә indiki zamanın inkişafını әks etdirir
dinamik sıranın özündәn kәnarda onun keçmiş vә indiki dövründә inkişafını xarakterizә edәn sәviyyәsini göstәrir.•
gәlәcәyin inkişaf perspektivini göstәrir.

hiperbola
üstlü
loqarifmik
xәtti•
loqistik

sadә reqressiya modellәri
tәlәbin dinamik modellәri
tәlәbin xәtti modellәri
çoxamilli vә sadә reqressiya modellәri•
çoxamilli reqressiya modellәri

analogiya vә müqayisә metodlarını
tәlәbin elastiklik әmsalına әsaslanan metodlarını
korrelyasiya vә reqressiya tәhlilinә әsaslanan metodları vә elastiklik әmsalına әsaslanan metodlarını
sadә ekstrapoliyasıya metodlarını
hec bir metodu birlәşdirmir.•

istehsalın miqyasının genişlәndirilmәsinә sәbәb olur
tәklifin hәcminә tәsir etmir
tәklifin hәcminin artmasına sәbәb olur
tәklifin hәcminin azalmasına sәbәb olur•
ölkәdә iqtisadi fәallığı yüksәldir
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Mәhsulun qiymәtinin artması

Әhalinin pul gәlirlәri vә mәsrәflәri balansı hansı göstәrici üzrә hazırlanır

Alıcılıq fondu nәyin әsasında hesablanılır?

Aşağıdakılardan hansı keyfiyyәt proqnozuna aid deyildir?

Elastiklik әmsalı göstәricisindә neçә amil iştirak edir ?

Korelyasiya vә reqressiya metodunda funksiya kimi hansı göstәrici cıxış edir?

Qiymәt sәviyyәsi ilә tәlәb kәmiyyәti arasında nә kimi asıllılıq var?

satışın hәcminә tәsir etmir
tәlәbatın hәcminin azalmasına sәbәb olur
tәlәbatın hәcminә tәsir etmir
tәlәbatın hәcminin artmasına sәbәb olur•
istehlakın hәcminә tәsir etmir

satışın hәcminә tәsir etmir
tәlәbatın hәcminә tәsir etmir
tәlәbatın hәcminin artmasına sәbәb olur
tәlәbatın hәcminin azalmasına sәbәb olur•
istehlakın hәcminin artmasına sәbәb olur

heç bir variant doğru deyil
gözlәnilәn balans
hesabat balansı
bütün variantlar doğrudur•
qarşıdakı il üçün plan balansı

әmanәtlәrin miqdarı vә әmәyin ödәnilmәsi üzrә pul gәlirlәri
әhalinin mәcmu pul gәlirlәri
resurslar balansı
әhalinin pul gәlirlәri vә mәsrәflәri balansı•
ailәnin büdcәsi

istehlakçıların anket sorguları
analoji vә müqayisә
satışın hәcminin qiymәtlәndirilmәsi
elastiklik әmsalından istifadә•
ekspert qiymәtlәndirilmәsi

daha çox
3
5
1•
2

birbaşa dәyişәn
mal tәklifi
sәrbәst dәyişәn
asılı dәyişәntәlәb•
tәklif vә tәlәb

heç bir asıllılıq yoxdur.
düzünә
birbaşa

•
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İstifadә edilәn informasiya mәnbәlәrinә hansı metodlar aiddir?

Qısa müddәtli vә orta müddәtli proqnozlarda hansı metodlar istifadә olunur?

Strateji marketinq planlaşdırılmasının mәqsәdi

Proqnozlar hansı әlamәtlәr üzrә tәsniflәşdirilә bilәr?

Cari proqnozlar hansılardır?

Proqnozlaşdırma metodlarına görә hansı proqnozlar vardır?

Proqnozlaşdırmanın istiqamәtinә görә hansı proqnozlar mövcuddur?

tәrzinә•
hәr ikisi bәrabәrdir

budcә statistikasına әsaslanan metodlar
variantı normativ vә ticarәt statistikasına әsaslanan metodlar•
ekspert qiymәtlәndirilmәsi metodu
tәlәbin statistik proqnozlaşdırma metodları
normativ metodlar

kәmiyyәt metodu
anoloji metod
normativ metod
keyfiyyәt vә kәmiyyәt metodları•
keyfiyyәt vә hәndәsi artım metodu

müәssisәnin mәhsul çeşidinin planlaşdırılmasıdır
mәhsul (mәhsul qrupları) üzrә marketinq planlarının tәrtib edilmәsidir
müәssisәnin illik biznes planlarıının tәrtib edilmәsidir
müәssisәnin mәqsәdi, imkanları vә resursları ilә bazarın imkanları arasında uyğunluq yaratmaqdır•
müәssisәnin mәhsul satışının planlaşdırılmasıdır

bütün әlamәtlәr düzgündür•
metodların mahiyyәtinә görә
istifadә edilәn informasiya mәnbәlәrinә görә
әrazi әlamәtlәrinә görә
metodların tiplәrinә görә vә s.

keyfiyyәtinә görә proqnozlaşdırmanın bir növüdür;
tәlәbin cari dövr üçün (illik, aylıq) tәrtib edilәn proqnozlarıdır
müddәtinә görә proqnozlaşdırmanın bir növüdür
müddәtinә görә proqnozlaşdırmanın bir növüdür;tәlәbin cari dövr üçün (illik, aylıq) tәrtib edilәn proqnozlarıdır•
kәmiyyәtinә görә proqnozlaşdırmanın bir növüdür;

keyfiyyәt
qlobal
lokal
kәmiyyәt vә keyfiyyәt.•
kәmiyyәt

genetic vә mәqsәdli proqnozlar
genetik proqnozlar
birqiymәtli proqnozlar
interval formalı proqnozlar•
mәqsәdli proqnozlar
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Proqnozlaşdırmada istifadә edilәn metodların miqdarına görә tәlәbin hansı proqnozları vardır?

Reqion poqnozlar hansı әlamәtlәrә görә tәsniflәşdirilir?

Operativ poqnozlar hansı dövrü әhatә edir?

Proqnozlaşdırılma obyektinә görә tәlәbin proqnozları hansı әlamәtlәrә görә tәsniflәşdirilir?

Proqnozlaşdırılma obyektinin xarakterinә görә proqnozların növlәri hansılardır?

Ortamüddәtli kommersiya proqnozları nәdir?

Qısamüddәtli kommersiya proqnozları nәdir?

Uzunmüddәtli kommersiya proqnozları nәdir?

kompleks
lokal
qlobal
simpleks , dupleks vә kompleks•
simpleks

istifadә edilәn metodların sayına görә
dövrünә görә
obyektivinә görә
әrazi әlamәtlәrinә görә•
poqnozlaşdırma metodlarına görә

illik
aylıq
on günlük (dekada)
bir ilә qәdәr olan dövrü•
rüblük

mal çeşidinin detallaşdırma dәrәcәsinә görә
mәqsәdinә görә
istiqamәtinә görә
mal nomenklaturasının komplekslilik vә mal çeşidinin detallaşdırma dәrәcәsinә görә•
mal nomenklaturasının komplekslilik dәrәcәsinә görә

fәrdi vә kompleks
reqional
lokal
tәrdi, aqreqat vә kompleks•
aqreqat

әsasәn kәmiyyәt xarakteristikalarını әhatә edir
müxtәlif xidmәtlәrin, sazişlәrin, müqavilәlәrin hazırlanmasını әhatә edir
әsasәn konkret mәqsәdlәr vә kәmiyyәt xarakteristikalarını әhatә edir
bir qayda olaraq 35 il müddәtini әhatә edir, rәhbәrlik tәrәfindәn işlәnib hazırlanır, strateji mәqsәdlәri ifadә edir•
әrzaq vә qeyriәrzaq mallarının satışını keçirir

әrzaq vә qeyriәrzaq mallarının satışını hәyata keçirir
bir qayda olaraq 35 il müddәtini әhatә edir, rәhbәrlik tәrәfindәn işlәnib hazırlanır, strateji mәqsәdlәri ifadә edir
әsasәn kәmiyyәt xarakteristikalarını әhatә edir, illik müddәtә tәrtib olunur
cari operativ planlaşmadır vә müәssisәnin illik, yarımillik vә s. müddәtә vәzifәlәrini müәyyәnlәşdirir•
әsasәn konkret mәqsәdlәr vә kәmiyyәt xarakteristikalarını әhatә edir

әrzaq mallarının satışını hәyata keçirir, uzun müddәtli olur
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Proqnozlaşdırma dövrünün müddәtinә görә proqnozların növü hansılardır?

Valyuta hesabına hansı mәblәğ mәdaxil edilә bilmәz?

Xarici valyuta ilә hesablaşmalar necә hәyata keçirilir?

Әmtәә әmәliyyatlarına hansı daxil deyil?

Hesablaşmalar müәssisәlәr tәrәfindәn hansı üsullarla aparılır?

Kommersiya sәnәdlәri hansı sәnәdlәrdir?

Kreditlә ödәmә nәdir?

әsasәn kәmiyyәt xarakteristikalarını әhatә edir, 5 il müddәtini әhatә edir
bir qayda olaraq 35 il müddәtini әhatә edir, rәhbәrlik tәrәfindәn işlәnib hazırlanır, strateci mәqsәdlәri ifadә edir
әsasәn konkret mәqsәdlәri әhatә edir vә 5 il müddәtinә tәrtib olunur•
müxtәlif xidmәtlәrin, sazişlәrin, müqavilәlәrin hazırlanmasını әhatә edir

operativ
ortamüddәtli vә uzunmüddәtli
qısamüddәtli
hamısı düzgündür•
carı

müvәkkil olunmuş bankın, Milli bankın vә ya Maliyyә Nazirliyinin icazәsi ilә digәr daxil olmalar
alınmış әmtәәlәrin ödәnilmәsinә görә digәr valyuta hesabından köçürülmüş mәblәğ
ixrac olunmuş әmtәәlәrin haqqı kimi müvәkkil olunmuş bank tәrәfindәn xaricdәn köçürülmüş vә valyuta
ehtiyatına qalan mәblәğ
hesab sahibi tәrәfindәn valyuta birjasından әldә olunmamış mәdlәğlәr•
hesab sahibi tәrәfindәn valyuta birjasında vә valuta hәrracında әldә olunmuş mәblәğlәr

milli bankın xüsusi icazәsi ilә•
nazirlәr kabinetinin xüsusi icazәsi ilә
milli mәclisin qәrarı ilә
banklar birliyinin sәrәncamı ilә
beynәlxalq valyuta fondunun qәrarı ilә

әmtәәlәrin çeşidinin artırılması tәdbirlәrin görülmәsi
xammalın, materialın hazır mәhsulun alqısatqısı
xammalın alınması, gәtirilmәsi, anbara yığılması
әmtәә markasının saxtalaşmasına qarşı tәdbirlәr•
әmtәәnin markalanması. әmtәә nişanının hazırlanması

akreditivlәrlә, ödәniş tapşırıqları ilә
hesablaşmalarda iştirak etmәmәklә
hesablaşmalarda iştirak etmәklә
nәqd vә nәqdsiz•
çeklә, veksellәrlә

gәmi sahibinin yükü daşımağa qәbul etmәsinin tәsdiq olunmasıdır
yük daşıyan tәrәfindәn yükün daşınmaya qәbul edilmәsi barәdә imzalanan sәnәddir
satıcının alıcıya göndәrilәn mal üçün sәnәddә göstәrilәn mәblәğin ödәnilmәsi barәdә tәlәbini әks etdirәn sәnәddir
әmtәәlәrin dәyәri, keyfiyyәt vә kәmiyyәt xüsusiyyәtlәri barәdә mәlumat verәn sәnәdlәrdir•
gәmi sahibi tәrәfindәn dәniz yolu vasitәsi ilә daşınmağa qәbul edilmәsini tәsdiq edәn sәnәddir

hesablaşmanın digәr firmadan aldığı borc hesabına ödәnilmәsidir
hesablaşmanın ixracçı tәrәfindәn idxalçıya verdiyi kommersiya krediti әsasında hәyata keçirilmәsidir
әmtәәnin dәyәrinin eyni dәyәrdә digәr әmtәә ilә ödәnilmәsidir

•
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Kommersiya hesabı hansı sәnәddir?

Tәlәbin elastikliyi

Tәlәb elastik olmadığı halda

Tәlәbın elastikliyi yüksәk olduğu halda

Faydasız auditoriyaya kimlәr aid edilir

Tәlәbin proqnozlaşdırılmasında hansı zaman vә mәkan informasiyaları vacibdir?

Orta müddәtli proqnozlarda әhali tәlәbi hansı strukturda proqnozlaşdırılır?

әmtәәnin dәyәrinin hissәhissә ödәnilmәsidir•
hesablaşmanın dövlәt tәminatı verilmәklә ödәnilmәsidir

gәmi sahibinin yükü daşımağa qәbul etmәsinin tәsdiq olunmasıdır
yük daşıyan tәrәfindәn yükün daşınmaya qәbul edilmәsi barәdә imzalanan sәnәddir
әmtәәlәrin dәyәri, keyfiyyәt vә kәmiyyәt xüsusiyyәtlәri barәdә mәlumat verәn sәnәdlәrdir
satıcının alıcıya göndәrilәn mal üçün sәnәddә göstәrilәn mәblәğin ödәnilmәsi barәdә tәlәbini әks etdirәn sәnәddir•
gәmi sahibi tәrәfindәn dәniz yolu vasitәsi ilә yükün daşınmağa qәbul edilmәsini tәsdiq edәn sәnәddir

qiymәtin sәviyyәsinin azalması (artması) nәticәsindә satışın ümumi mәblәğinin sabit qalmasını xarakterizә edir
qiymәtin dәyşmәsi nәticәsindә alıcı mәhsul alınmasından imtina edir
qiymәtin dәyişmәsinә istehlakçıların heç bir reakçiya vermәmәsini xarakterizә edir
qiymәtin sәviyyәsinin azalması (artması) satışın hәcminin artmasını (azalmasını) xarakterizә edir•
qiymәtin sәviyyәsinin azalması (artması) satışın hәcminin sabit qalmasını xarakterizә edir

mәhsulun qimәtinin cüzi artması nәticәsindә satışın hәcmi hiss edilәcәk dәrәcәdә azalır
mәhsulun qimәtinin cüzi azalması nәticәsindә satışın hәcmi nisbәtәn çox artır
mәhsulun qimәtinin cüzi azalması nәticәsindә satışın hәcmi hiss edilmәyәcәk dәrәcәdә azalır
qiymәtin cüzi azalması nәticәsindә satışın ümumi hәcmi demәk olar ki, sabit qalır•
mәhsulun qimәtinin cüzi azalması nәticәsindә şәhәrlәdә satışın hәcmi artır

mәhsulun qiymәtinin cüzi aşağı düşmәsinә istehlakçılar heç bir reaksiya vermirlәr
mәhsulun qiymәtinin cüzi aşağı düşmәsi nәticәsindә şәhәrlәrdә satışın hәcmi artır, kәndlәrdә isә dәyişmәz qalır
mәhsulun qimәtinin cüzi aşağı düşmәsi nәticәsindә satışın hәcmi dәyişmәz qalır;
mәhsulun qimәtinin cüzi aşağı düşmәsi nәticәsindә satışın hәcmi hiss edilәcәk hәcmdә artır•
mәhsulun qiymәtinin cüzi aşağı düşmәsi nәticәsindә satışın hәcmi hiss edilmәyәcәk dәrәcәdә artır

alıcılıq qabiliyyәti olmayan, lakin reklam edilәn mәhsulu almaq niyyәtindә olan istehlakçılar
sәnaye vә kәnd tәsәrrüfatı mәhsullarının istehsalı ilә mәşğul olan sahibkarlar
şәhәr vә qәsәbәlәrdә yaşayan istehlakçılar
müәssisәnin reklam etdiyi obyektlә maraqlanmayan vә ya ondan istifadә etmәyәn istehlakçılar•
әhalinin televiziya verilişlәrinә baxmayan, qәzet oxumayan hissәsi

istehlakın fizioloji vә sәmәrәli normaları
әhalinin pul gәlirlәri
әhalinin sayı vә onun tәrkibi
variantların hamısı•
müәssisәnin mal bazarında payı

nisbәtәn makro tәrkibdә
makro tәrkibdә
xırda detallar üzrә
mikro vә nisbәtәn makro tәrkibdә•
yalnız mikro tәrkibdә
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Әhalinin hәyat sәviyyәsi hansı göstәricilәri özündә әks etdirir?

Demoqrafik proqnozlar hansı metodlar әsasında hazırlanır?

Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansılar ictimai xarakterinә görә tәlәbata aid edilir?

Bazarın tutumu aşağıdakı kimi müәyyәn edilir

Müәssisә sәviyyәsindә marketinqin strateji planlaşdırılmasına nәdәn başlanılır

Mikro qruluşlu proqnozlar hansılardır?

Aşağıda göstәrilәn göstәricilәrdәn hansı ölkәnin ÜMDә tәsir edir?

sosial tәminatın hәcmi, quruluşu vә dinamikasını
әhalinin müxtәlif qruplar üzrә xәstәliklәri
әhalinin sağlamlıq vәziyyәti
bir sıra әlavәlәrlә hamısını•
sәhiyyә, tibb personalları, hәkim kömәyi vә tibb lәvazimatlarının sayını

”alternativ variant”
әhalinin illik artım tempi üzrә ekstrapolyasiya
ekspert qiymәtlәndirmә
bütün variantlar üzrә•
modellәşdirmә

kollektivlәrin
hәr bir üzvün
cәmiyyәtin, әhalinin
yuxarida göstәrilәnlәrin hamısı•
hәr bir sosialiqtisadi qrupların

ölkәdә istehsal edilәn mәhsulun dәyәr + ixracın dәyәr ifadәsindә hәcmi + ilin әvvәlinә qalıqla ilin axırına qalıq
arasındakı fәrq (dәyәr ifadәsindә)
ölkәdә istehsal edilәn mәhsulun dәyәr + idxalın dәyәr ifadәsindә hәcmi  ilin әvvәlinә qalıq
ölkәdә istehsal edilәn mәhsulun dәyәr + idxalın dәyәr ifadәsindә hәcmi + ilin әvvәlinә qalıqla ilin axırına qalıq
arasındakı fәrq (dәyәr ifadәsindә)
ölkәdә istehsal edilәn mәhsulun dәyәri + idxalın dәyәr ifadәsindә hәcmi  ixracın dәyәr ifadәsindә hәcmi + ilin
әvvәlinә qalıqla ilin axırına qalıq arasındakı fәrq (dәyәr ifadәsindә)

•
ölkәdә istehsal edilәn mәhsulun dәyәr + idxalın dәyәr ifadәsindә hәcmi  ixracın dәyәr ifadәsindә hәcmi  ilin
axırına qalığın hәcmi (dәyәr ifadәsindә)

müәssisәnin maliyyә imkanlarının öyrәnilmәsindәn
müәssisәnin missiyasının müәyyәn edilmәsindәn•
müәssisәnin mәqsәdinin üәyyәn edilmәsindәn
müәssisәnin strategiyasının hazırlanmasından
müәssisәnin istehsal güclәrinin öyrәnilmәsindәn

variantların heç biri düzgün deyildir
yuxarıdakı bütün variantlar düzgündür•
cari istehsal proqramlarının tәrtib edilmәsindә istifadә edilir
әhali tәlәbinin qısa müddәtә proqnozlaşdırılmasında tәtbiq edilir
mal çeşidinin qrupdaxili strukturunun çox dәrindәn xarakterizә edir

kommunal mәsrflәri
mal vә xidmәtlәrin dövlәt tәdarükü•
ev tәsәrrüfatı istehlakçılarının mәsrәflәri
biznesin investisiya mәsrәflәri
xidmәt mәsrәflәri
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Makroiqtisadi parametrlәrin modellәşdirilmәsi düsturlarından hansı qeyriasılı amillәr modelidir?

Dövlәt sәviyyәsindә proqnozlaşdırılan vә planlaşdırılan makroiqtisadi göstәricilәrә aşağıdakılardan
hansı aiddir?

Aşağıda göstәrilәn amillәrdәn hansılar beynәlxalq bazarlara çıxmanı zәruri edir:

Biznes portfelin artım strategiyasından hansı müәssisәlәr istifadә edir

Qiymәt yuvarlaq rәqәm olmamalıdır deyimi hansı amilә әsaslanır

Planlar hansı göstәricilәr üzrә tәrtib olunur?

Planlaşdırmanın xarakterik cәhәtlәri

İqtisadi konyunkturun hansı növlәri vardır?

y=f (x1,x2,x3)
y=f(0,z,u)•
y=f(0,z,u)
y=ao+a1x1+x2+...+anxn
y=ao+a1x1+a2x2+...+anxn

dövlәtlәrarası xarici iqtisadi әlaqәlәri formalaşdıran göstәricilәr vә s.
әsas iqtisadi vә sosial problemlәrin hәllini şәrtlәndirәn geniş tәkrar istehsalın zәruri proporsiyalarını tәmin edәn
göstәricilәr
hamısı düzdür•
ümumdövlәt investisiya vә elmitexniki siyasәtini hәyata keçirәn göstәricilәr
heç biri aid deyildir

mәhsulların modifikasiyası
milli (daxili) bazarlarda mәhsul bolluğunun yaranması•
mәhsulların hazırlanması prosesinin müxtәlifliyi
mәhsulların böüşdürülmәsi vә satışı kanallarının müxtәlifliyi
marketinqin planlaşdırılması prosesinin müxtәlifliyi

hәm markteinq imkanları, hәm dә iqtisadi vәziyyәti stabil olan müәssisәlәr
hәm marketinq imkanları, hәm dә iqtisadi vәziyyәti güclü olan müәssisәlәr•
marketinq imkanları güclü, iqtisadi vәziyyәti zәif olan müәssisәlәr
marketinq imkanları zәif, iqtisadi vәziyyәti güclü olan olan müәssisәlәr
hәm markteinq imkanları, hәm dә iqtisadi vәziyyәti zәif olan müәssisәlәr

mәhsulun keyfiyyәti ilә әlaqәdar olan amillәrә
psixoloji amillәrә•
xәrclәrlә әlaqәdar olan amillәrә
rәqabәtlә әlaqәdar olan amillәrә
tәlәbatla әlaqәdar olan ammillәrә

real göstәricilәr
natural, dәyәr vә nisbi göstәricilәr•
natural göstәricilәr
dәyәr göstәricilәri, nisbi göstәricilәr
hәqiqi göstәricilәr

bütün variantlar düzgündür•
planlar elmi xarakter daşımalıdır
planlar optimal vә real olmalıdır
planlar fasilәsiz olmalıdır
planlar sabit olmalıdır
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Makroiqtisadi göstәricilәrin proqnozlaşdırılmasında hansı proqnozlardan istifadә olunur?

Makroiqtisadi göstәricilәrin proqnozlaşdirilması metodologiyası hansı metodlara әsaslanır?

Ölkәnin mәnfәәt, ixrac vә idxal, bütün maliyyәlәşdirmә mәnbәlәri üzrә uzunmüddәtli investisiyaların
hәcmi hansı göstәricilәr qrupuna aiddir

Çeşidin formalaşması nәdir?

Әmtәәlәrin hәyat dövrünün mәrhәlәlәri hansılardır?

Mәhsulun keyfiyyәtinin yüksәldilmәsi әsasında onun modifikasiyası hansı halda mәqsәdәuyğundur

nәğdsiz qaydada pul vәsaitlәrinin kredit tәşkilatı vasitәsi ilә yazılı vә ya elektron formada
rәsimlәşdirilәn sәrәncam nәdir?

"aşağı”
bütün variantlar aiddir•
”yüksәlmәkdә olan”
”yüksәk”
”azalmağda olan”

demoqrofik vә elmitexniki tәrәqqi üzrә proqnozlardan
kompleks proqnozlardan•
yalnız mühüm bir proqnozdan
demoqrofik
elmitexniki tәrәqqi üzrә proqnozlardan

ümumelmi vә ya mәntiqi
bütün variantlar aiddir•
dәqiq elm
konkret elmi
elmlәrarası

mikroiqtisadi
makroiqtisadi•
sosial
siyası
Sosialiqtisadi

әmtәәlәrin qiymәtinin, keyfiyyәtinin, tәyinatının nәzәrә alınması ilә komplektlәşdirilmәsidir
әhalinin әrzaq vә qeyriәrzaq mallarına olan tәlәbatının maksimum dәrәcәdә tam vә dolğun şәkildә ödәmәk vә
bununla bәrabәr tәlәbata fәal tәsir göstәrmәk mәqsәdilә mallara olan ehtiyacı öyrәnmәyә yönәldilmәsi başa
düşülür

•
әhalinin tәlәbinә uyğun әmtәәlәrin hazırlanması vә bazara tәklifdir
tam alıcı kompleksinә aid olan әmtәәlәrin komplekslәşdirilmәsi
әhalinin tәlәbinә uyğun әmtәәlәrin hazırlanması vә bazara tәklifdir

kamillik mәrhәlәsi, yetkinlik mәrhәlәsi, artım mәrhәlәsi, enmә mәrhәlәsi
bazara daxil olma mәrhәlәsi, artım mәrhәlәsi, kamillik mәrhәlәsi, tәnәzzül mәrhәlәsi•
artım mәrhәlәsi, yetkinlik mәrhәlәsi, satış mәrhәlәsi
reklam, şәxsi satış, pәrakәndә satış
pәrakәndә satış, topdansatış, şәxsi satış

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

Nәğdsiz hesablaşmaların formasına aid deyil?

Azәrbaycanda nәğdsiz pul dövriyyәsinin tәxminәn neçә faizini tәşkil edir?

İnkişaf etmiş ölkәlәrdә nәğdsiz pul dövriyyәsinin neçә faizini tәşkil edir?

Funksional әlamәtinә görә proqnozlar hansı tiplәrә bölünür.Düzgün variantı tapmalı

Demoqrafik proqnozun işlәnmәsinin hesablama mәrhәlәsinә nә daxil deyildir?

Demoqrafik proqnozun işlәnmәsinin ilkin mәrhәlәsinә nә daxil deyildir?

ödәniş tәlәbnamәsi
ödәniş sәnәdi•
ödәmә tapşırığı
akreditiv
çek

hesablaşma hesabı
sәnәd dövriyyәsi•
banklar
valuyta sistemi
kassa sistemi

bank hesabı
ödәniş tәlәbnamәsi
akreditiv
çek
ödәniş tapşırığı•

.9

.4

.2•

.15

.3

7075%
9095%•
5060%
1
7580%

bütün cavablar düzdür
milli iqtisadiyyatın dinamikasının proqnozu
normativ proqnoz
ayrıayrı müәssisәlәrin vә istehsalatların inkişafı proqnozları
axtarış proqnozu•

ölüm göstәricilәrinin
әhalinin strukturunun әsaslandırılması
demoqrafik inkişafının mәqsәdlәrinin әsaslandırılması•
әhalinin sayının әsaslandırılması
әhalinin tәbii artımının әsaslandırılmas

ölkәdә vә regionda ilkin demoqrafik vәziyyәtin tәhlili
demoqrafik proqnozun mәqsәdlәrinin tәrkibinin әsaslandırılması•
ölkәnin demoqrafik inkişafında meydana çıxan neqativ meyllәrin aşkara şıxarılması



444

445

446

447

448

449

450

Daha uzun müddәtli proqnozlar hansı dövrә tәrtib olunur?

Zamana vә izlәmәyә görә proqnozlar bölünür:

Modellәşdirmә metoduna aid deyil

Aşağıdakılardan hansı ekspert metoduna aid deyildir:

Proqnozlaşdırmanın normativ metodunun tәrtibi üçün әsas sayılmır:

Analogiya prinsipinә әsaslanan proqnoz metodunu göstәrin:

Qeyd olunanlardan hansı proqnozlaşdırmanın analogiya metoduna әsaslanır?

ictimayi inkişafın nәticәlәri ilә bu göstәricilәrin dinamikası ilә müqayisәsi
ötәn dövr әrzindә cәmiyyәtin inkişafının demoqrafik nәticәlәrin tәhlili

60 ildәn yuxarı
30 ildәn yuxarı
50 ildәn yuxarı•
40 ildәn yuxarı
ldәn yuxarı

bütün cavablar düzdür.
struktur (sahәlәrarası vә regionlar arası)proqnoz
normativ proqnoz
normativ proqnoz
operativ•

hamısı aid deyildir
matris modeli
trend ekstropolyasiyası•
şәbәkә
struktur

delfi
hamısı aiddir•
intervyu
zehni hücum
komissiya metodu

Normativlәr
analogiyanın tәtbiqi•
norma
Proqnoz göstәricilәrin hesablanması
Düzәldilmiş normalar

Ekonometrik metod
modellәşdirmә metodu•
sürüşkәn orta metodu
Ekstropolyasiya
Әn kiçik kvadrat metodu

düzgün cavab yoxdur
Modellәşdirmә metodu•
Normativ metod
Ekstropolyasiya metodu
Әn kiçik kvadratlar metodu
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Aşağıda qeyd olunan metodlardan hansılar proqnozlaşdırmanın formalaşdırılmış metoduna aiddir?

Trend modelinin әmsalının tapılmasında hansı metod onun verilәn nöqtәlәrdәn uzaqlaşdırılmasını
minimumlaşdırmağa imkan verir.

Modellәşdirmә metodlarına aid dеyil:

Korrealyasiyareqressiya tәhlili mәsәlәlәrinә hansılar aid deyil?

Eksropolyasiya metoduna aid deyil:

Proqnozlaşdırılmanın formallaşdırılmış metodlar qrupunda hansı qruplar birlәşib?

Konosament nәdir?

Qrantı kimdir?

Bütün cavablar düzgündür
Normativ metod•
İntervyu metodu
Komissiya metodu
Fәrdi ekspert qiymәtәndidirlmәsi

ssenarinin yazılması
әn kiçik kvadratlar•
riyazi
statistik
morfoloji tәhlil

struktur modellәşdirmә
interval modellәşdirmә•
bütün cavablar sәhvdir
matrisa modellәşdirilmәsi
şәbәkә modellәşdirmәsi

tәnliyin parametrlәrinin qiymәtlәndirilmәsi
dәyişәnlәr arasında asılılıq formasının tәdqiqi
dәyişәnlәr arasında kәmiyyәt nisbәtlәrinin müәyyәn edilmәsi
reqressiya tәnliyinin formasının müәyyәn edilmәsi
proqnozlaşdırılan göstәricinin optimal qiymәtini müәyyәn edilmәsi•

adaptiv hamarlama
sürüşkәn orta
amillәr tәhlili•
әn kiçik kvadratlar
eksponsial hamarlama

Ekstropolyasiya vә modellәşmә
Bütün cavablar düzgündür•
Normativ vә balans metodları
Reqressiv vә korelyasiya
Әn kiçik kvadratlar vә orta sürüşkәn metodlar

Gәmi sahibinin yükü daşımağa qәbul etmәsinin tәsdiq olunmasıdır
Satıcının alıcıya göndәrilәn mal üçün sәnәddә göstәrilәn mәblәğin ödәnilmәsi barәdә tәlәbini әks etdirәn sәnәddir
Әmtәәlәrin dәyәri, keyfiyyәt vә kәmiyyәt xüsusiyyәtlәri barәdә mәlumat verәn sәnәdlәrdir
Yük daşıyan tәrәfindәn yükün daşınmaya qәbul edilmәsi barәdә imzalanan sәnәddir•
Gәmi sahibi tәrәfindәn dәniz yolu vasitәsilә yükün daşınmağa qәbul edilmәsini tәsdiq edәn sәnәddir
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Kovernot hansı sәnәddir?

Satış hüquqi verilmiş şәxs kimdir?

birjalarda mәhsullar hәrrac tәşkiletmәklә satıla bilәrmi?

Birjaların növünә aid deyil?

Birjalar nә ilә mәşguldur

Tәlәbi formalaşdıran amillәr hansılardır?

Reklam kampaniyasının mәqsәdi

Agentdir
Satışa hüquq verilmiş istehsalçıdır
Istehsalçıdır
Satış hüququ verilmiş şәxsdir•
Istehlakçıdır

Yük daşıyan tәrәfindәn yükün daşınmaya qәbul edilmәsi barәdә imzalanan sәnәddir
Malın göndәrildiyi limanda sığorta cәmiyyәtinin blankında tәrtib olunub, hәm sığorta edәn, hәm dә sığorta
olunan tәrәfindәn imzalanan sәnәddir
Sığorta cәmiyyәti tәrәfindәn sığortalamanın hәyata keçirildiyini vә polis verildiyini tәsdiq edәn sәnәddir
Sığortalama barәdә sığorta olunanın göstәrişlәrinin sığortalama prosesindә yerinә yetirilmәsi barәdә sığorta edәnin
verdiyi sәnәddir

•
Bәdbәxt hadisәlәr vә risklәr nәticәsindә sığorta olunana dәymiş zәrәrin sığorta edәn tәrәfindәn ödәnilәcәyi barәdә
öhdәlik götürmәsi haqda verdiyi sәnәddir

broker
istehlakı
istehsalı
qrantı•
agent

hәrraclar qeyriqanuni olduqda mümkündür
xeyir
bәli
bәzәn mümkündür•
heç vaxt ola bilmәz

fond birjaları
hәr biri aiddir•
әmәk birjaları
valuyta birjaları
әmtәә birjaları

heç biri doğru deyil
vasitәçilik funksiyasını hәyata keçirәn pәrakәnddә ticarәtlә
vasitәçilik fәaliyyәtini hәyata keçirәn topdan alışla
vasitәçilik funksiyasını hәyata keçirәn topdan ticarәtlә•
vasitәçilik şirkәti olub, strateji planın hazırlanması ilә

iqtisadi amillәr
subyektiv amillәr
ancaq obyektiv amillәr
әhalinin tәlәbatınin yaranmasını, inkişafını vә formalaşmasını müәyyәnlәşdirәn şәrtlәr vә cәhәtlәr•
әhalının sosialiqtisadi vә mәdәnimәişәt şәraiti

mәhsulun istehlakçılara çatdırılmasını tezlәşdirmәkdir
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İstehsalçılar bazarına hansı rәqabәt forması uyğun gәlir

İstehlakçı davranışı baxımından son istehlakçılar bazarının seqmentlәşdirilmәsi amillәrinә
aşağıdakılardan hansı aiddir

İctimaiyyәtlә әlaqәnin mәqsәdi

Sәyyar satıcı olaraq yalnız kommisiyon haqqı alan aralıq satıcı kimdir?

Pәrakәndә ticarәti tәmәrküzlәşmә formasına aid deyil?

İstehlak koperativi kimә mәxsusdur?

Aşağıdakılardan hansı pәrakәndә ticarәtin tәsnifat әlamәti deyil?

mәhsulun birbaşa satışının hәyata keçirilmәsidir
mәhsul istehsalının hәcminin artırılmasıdır
mәhsul satışının hәcminin artırılmasıdır•
mәhsulun keyfiyyәtini yüksәltmәkdir

funksional rәqabәt;
eyni növ mәhsulların rәqabәti
haqsız rәqabәt
istehlakçıların rәqabәti•
istehsalçıların rәqabәti

istehlakçının yerlәşmә sıxlığı
mәhsulgöndәrәnlәrlә әmәkdaşlıq sәviyyәsi
istehlakçının gәlirlәrinin sәviyyәsi, ailәlәrin sayı
istehlakçıların hәyat tәrzi vә şәxsiyyәtin tipi•
müştәrilәrlә әmәkdaşlıq sәviyyәsi

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

konsiqnat
distribyuter
broker
asent•
makler

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

istehsalın, satışın vә bölgünün ardıcıl mәrhәlәlәri vahid tabeçilikdә olan müәssisәdir
aralıq satıcıların pәrakәndә satış şәbәkәsidir
istehsalçıların sahib olduqları hәr hansı bir pәrakәndә satış firmasıdı
istehlakçıların sahib olduqları hәr hansı bir pәrakәndә satış firmasıdır•
ümumi nәzarәt vә mülkiyyәtdә olan pәrakәndә şәbәkәdir

ticarәt xidmәtinin xarakteri
tәklif edilәn әmәtәә çeşidi
qiymәtә nisbi münasibәt

•
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Mәhdud xidmәt göstәrәn kommivoyarjer kimdir?

Kommersiya fәaliyyәtindә broker hansı formalardır?

Ticarәt nişanı nәdir?

Tәlәbatın tәrrәddüd etdiyi halda marketinqin hansı formasında istifadә etmәk mәqsәdәuyğundur

Marketinq yanaşması baxımından bazar

Eyni adlı mәhsulların müxtәlif növlәri arasındakı rәqabәt

Aşağıdakılardan hansı marketinq kommunikasiyasına daxil deyil

göstәrilәn әlavә xidmәtlәr•
mәnsubiyyәt vә tәmәrküzlәşmәnin müxtәlifliyi

mәişәt cihazlarının xırda satıcılarıdır
mebel vә iri mәişәt mәlumatlarını nümunәlәrlә satışıdır
iri ticarәt firmalarının sәyyar ticarәt agenti olub, әmtәәlәrin nümunәlәrini alıcılara göstәrmәklә әmtәәlәri onlara
tәklif edir
әrzaq mallarının ticarәt mәrkәzindә satışını hәyata keçirir•
malların açıq sәrgi nümayışı ilә satılmasıdır

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

patentlәşdirilmiş marka adıdır
ticarәt markasında istifadә edilәn simvollardır
marka adıdır
ticarәt markasıdır
hüquqi müdafiәsi tәmin olunmuş marka vә ya onun hissәsidir•

demarketinq
tәmәrküzlәşmiş marketinq
konversiya marketinqi
sinxromarketinq.•
hәvәslәndirici marketinq

müәssisәnin mәhsuluna maraq göstәrәn istehlakçıların bir hissәsidir
konkret regionun istehlakçısıdır
mübadilә prosesidir
oxşar tәlәbatları olan istehlakçıların mәcmusudur•
konkret regionda yerlәşәn bütün müәssisәlәrin mәcmusudur

arzu edilәn mәhsulların rәqabәtidir
funksional rәqabәtdir
oxşar mәhsulların rәqabәtidir
növ rәqabәtidir•
sahәlәrarası rәqabәtdir

pablik rileyşnz
reklam
tәbliğat
markalanma•
stimullaşma
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Müәyyәn mәkandakı davranış qaydaları nә adlanır?

ticarәt biznesinin әsasını nә tәşkil edir?

ticarәt prosesinin әsas fiquru kimdir?

ekspertlәr tәrәfindәn nәzәrә alınmayan amillәr hansılardır?

Sahibkara yaxşı mәlum olan amillәr necә adlanır?

Riskin dәrәcәsinin müәyyәnlәşdirilmәsi üçün metodlar hansılardır?

Rekalmasiya nәdir?

Kommersiya fәaliyyәti nәticәsindә mümkün ziyana mәruz qalmaq, itkilәrin olması nәdir?

akt
oferta
protokol
etiket•
etik kodeks

biznes fәaliyyәti
biznes әmәliyyatları
ticarәt әmәliyyatları
kommersiya fәaliyyәti•
ticarәt fәaliyyәti

Marketoloqlar
Tacir
Әmtәәşünas
Kommersant•
Ticarәt ağenti

sorğu metodu
ehtimal olunan
az ehtimal olunan
tәsadüfi•
ekspert metod

sorğu metodlar
tәsadüfi amillәr
az ehtimal olunan amillәr
ehtimal olunan amillәr•
ekspert metodlar

müşahidә vә tәhlil
sorğu vә razılaşma
ekspert vә sorğu
statistik vә ekspert•
müşahidә vә statistik metod

riskdir
etirazdır
iradlardır
itkilәrdir•
kommersiya sәnәddir

Depresiya
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Reklamasiyaya cavab hansı formada göndәrilir?

Kommersiya yazışmasının funksional forması reklamasiya hansıdır?

Kommersiya yazışmasının funksional forması oferta hansıdır?

Kommersiya yazışmasının funksional forması sorğu hansıdır?

İşgüzar protokol nәdir?

Tez xarab olan mәhsullar mәnşәyinә görә necә qruplaşdırılır?

Marka nişanı nәdir?

Fәlakәt
Forsmayor
Risk•
Gәlirlәrin azalması

yazılı•
telefonla
şifahi vә qismәn yazılı
şifahi
faks vә internetlә

«әmtәәnin vaxtında alınması barәdә alıcının satıcıya göndәrdiyi tәşәkkür mәktubudur
alıcının satıcıya iradır
alıcının satıcıya etirazı barәdә mal göndәrәnin tәlәbnamәsidir
müqavilә şәrtlәrindә nәzәrdә tutulmuş öhdәliklәri düzgün yerinә yetirmәdikdә, mal alanın mal verәndәn etdiyi
tәlәbdir

•
satıcının alıcıya iradır

özündә istehsalçının alıcıya müraciәtini әks etdirәn kommersiya sәnәdidir
özündә istehsalçının alıcıya müraciәtini әks etdirәn işgüzar protokoldur
kommersiya sövdәlәşmәsinin bağlanması üçün formal tәklifdir ki, özündә razılaşmanın mövcud şәrtlәrini әks
etdirir (çeşid, miqdar, qiymәt, müddәt, tәrәflәrin maddi mәsuliyyәti)
özündә çeşid, miqdar, maddi mәsuliyyәt әks etdirәn sәnәddir•
özündә istehsalçının alıcıya müraciәtini әks etdirәn müqavilәdir

özündә istehsalçının alıcıya göndәrdiyi tәlәbnamәdir
özündә istehsalçının alıcıya müraciәtini әks etdirәn işgüzar protokoldur
özündә istehsalçının alıcıya müraciәtini әks etdirәn kommersiya sәnәdidir
özündә satıcının alıcıya müraciәtini әks etdirәn «kommersiya sәnәdidir»•
özündә istehsalçının alıcıya müraciәtini әks etdirәn müqavilәdir

xarici ticarәt әlaqәlәrinin yaradıldığı vaxt, tәrәflәrin bağladığı saziş
danışıqların yeri, şәraiti, göstәrilәn sәnәd (yerin rahatlığın, sәs küysüz şәrait
danışıqların aparılması üçün qonaqların dәvәt olunması, protokolun yazılması (vaxt, reqlament, iyerarxiya)
işgüzar görüşlәrin aparılması qaydasıdır (görüşün vaxtı, yeri, şәraiti, qәbulun seçilmәsi, qonaqların siyahısı)•
danışıqların yeri, şәraiti, beynәlxalq saziş qaydaları

әrzaq malları, siqaretlәr, duz vә s.
emal edilmiş mәhsul yüklәri
bitki mәnşәli, heyvanat mәnşәli, tәdarük edilmiş k/t mәhsulları
bitki mәnşәli, heyvanat mәnşәli, emal edilmiş mәhsul yüklәri, canlı bitki yüklәri•
heyvanat mәnşәli tez xarab olan mәhsullar

maddi resursların dövlәtin mülkiyyәtindә olduğu şәraitdә mәrkәzlәşdirilmiş planlaşmanı tәmin edәn idarә heyәti
istehlakına әmәk sәrf olunan hәr şey
müәssisәnin vә ya firmanın kommersiya sirlәrini bilәn vә istehsala tәtbiq edәn şәxs

•
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Marka nәdir?

İntistutsional tәşkilatlar bazarı:

Istehsal vasitәlәri istehsal edәn sәnaye müәssisәlәrinә aid deyil

Buraxılan mәhsulun iqtisadi tәyinatına görә bütün sәnaye müәssisәlәri necә qruplaşdırılır

Sәhmdar cәmiyyәtin nizamnamә kapitalı necә formalaşır

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

Bu alıcı psixalogiyasının altı vәziyyәtindәn biridir

markanın tanınan, lakin tәlәffüz oluna bilinmәyәn hissәsidir (rәmz, rәsm, fәrqlәndirici rәng vә ya özünәmәxsus
şrift tәyinatı)

•
hәrhansı bir satıcının vә ya satıcılar qrupunun әmtәәlәrini yaxud xidmәtlәrini eynilәşdirmәk, bunlara rәqiblәrin
әmtәәlәri vә xidmәtlәrindәn fәrqlәndirmәk tәyinatı olan ad termin, nişan, rәmz, rәsm vә ya onların birlәşmәsidir

istehlakına әmәk sәrf olunan hәr bir әmtәә mәhsul, keyfiyyәt daşıyıcısıdır
firmanın hüquqi әsasda tәsdiqini tapmış proqram
markanın tanınan, lakin tәlәffüz oluna bilinmәyәn hissәsidir (rәmz, rәsm, fәrqlәndirici rәng vә ya özünәmәxsus
şrift tәyinatı)
hәrhansı bir satıcının vә ya satıcılar qrupunun әmtәәlәrini yaxud xidmәtlәrini eynilәşdirmәk, bunlara rәqiblәrin
әmtәәlәri vә xidmәtlәrindәn fәrqlәndirmәk tәyinatı olan ad termin, nişan, rәmz, rәsm vә ya onların birlәşmәsidir

•
müәssisәnin vә ya firmanın kommersiya sirlәrini bilәn vә istehsala tәtbiq edәn şәxslәrin nişanları

hәmin mәhsulları hәr hansı tәbii fәlakәtlәrin nәticәsini aradan qaldırmaq mәqsәdi ilә alan istehlakçılardan
ibarәtdir
hәmin mәhsulları humanitar yardımların göstәrilmәsi mәqsәdi ilә alan istehlakçılardan ibarәtdir
mәhsulları yenidәn satmaq mәqsәdi ilә satın alan müәssisә vә tәşkilatlardan ibarәtdir
digәr mәhsullar istehsal etmәk mәqsәdi ilә mәhsul satınalan istehlakçılardan ibarәtdir•
hәmin mәhsulları şәxsi istehlakı mәqsәdi ilә alan istehlakçılardan ibarәtdir

kimya
energetika
metallurgiya
nәqliyyat•
maşınqayırma

heç biri doğru deyil
bütün yarımfabrikatlar istehsal edәn müәssisәlәr
sәnaye vә qeyriәrzaq mәhsulları istehsal edәn müәssisәlәr
istehsal vasitәlәri vә istehlak malları istehsal edәn sәnaye müәssisәlәri•
kömәkçi mәhsullar, hәrbi vә kәnd tәsәrrüfatı mәhsulları istehsal edәn müәssisәlәr

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

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

bazarlıq etmәyә dәvәt
bazarlıq etmә•
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Komunikasiya prosesindә yerinә yetirilәn vәzifәlәrә aiddir?

Kommunikasiya әlaqәlәri sisteminә aiddir

Kommunikasiya prosesindә kanallar

Kommunikasiya prosesindә qәbul edәn

Bu element informasiya ötürülmәsini tәmin edir:

Kommunikasiya prosesinin elementidir:

Kommunikasiya prosesinin elementidir:

qiymәtә münasibәt
әmtәә çeşidinә münasibәt
mövsumi mallara münasibәt

müşavirәlәrin,presskonfransların keçirilmәsi
müraciәtin seçilmәsi•
şәxsi satış tәdbirlәrinin hәyata keçirilmәsi
istehlakçılarla әlaqәlәrin yaxşılaşdırılması
komunikasiyavasitәlәrindәnistifadә etmәklә birbaşa marketingin hәyata keçirilmәsi

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

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

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

Әks әlaqә
Göndәrici
Şifraçma
Kanallar•
Nәticә

Satışın hәvәsülәndirilmәsi
marketinq
Birbaşa
Әks әlaqә•
Reklam

Şәxsi satış
satışın hәvәslәndirilmәsi
Mәhsul
Müraciәt•
Qiymәt
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Marketinqin kommunikasiya prosesi özündә neçә elementi birlәşdirir:

Marketinq kommunikasiyası kompleksinә aiddir

Marketinqin kommunikasiyası

Şәrikli (tam ortaqlı) müәssisә hansıdır

Mülkiyyәt mәnsubiyyәtinә görә necә bölünür

İstehsalın tәşkili tipinә görә necә qruplaşdırılır

Müәssisәnin optimal ölçüsünü müәyyәn edәn amillәr hansılardır

Tәmәrküzlәşmәnin hansı formaları var

11
6
5
9•
7

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

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

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

heç biri doğru deyil
dövlәt, qarışıq, kollektiv, şәxsi
dövlәt, xüsusi, fәrdi, qarışıq
dövlәt, xüsusi, kollektiv, qarışıq•
şәxsi, fәrdi, müştәrәk, dövlәt

heç biri doğru deyil
seriyalı, ixtisaslaşmış, fәrdi
kütlәvi, tam, ixtisaslaşmış
kütlәvi, seriyalı, fәrdi•
fәrdi, ixtisaslaşmış, şәxsi

heç biri doğru deyil.
zәif tәrәflәr, güclü tәrәflәr
mikro vә makro istehsal amillәri
istehsal daxili vә xarici amillәr•
ümumi vә xüsusi amillәr
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Tәmәrküzlәşmәnin mahiyyәti nәdir

İqtisadi artımın intensiv amili deyildir:

Aşağıdakılardan hansı iqtisadi artım göstәricilәridir?

. İqtisadi artımın әsas modellәrinә aid deyildir:

. Proqnozlaşdırılan obyektlәr informasiya tәminatı dәrәcәsinә görә bölünür. Düzgün variantı tapmalı

Kommunikasiya :

İstehlakçılar qiymәti aşağı olan mәhsulların satın alınmasıda bu konsepsiyada üstünlük verirlәr

heç biri doğru deyil
dәyişkәn, texniki, texnoloji
dәyişәn, formalaşmış, texnoloji
aqreqat, istehsaltexniki, texnoloji•
iqtisadi, istehsal, texniki

heç biri doğru deyil
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.

istehsalın tәşkili hesabına tәsәrrüfat fәaliyyәtinin effektivliyinin yüksәldilmәsi
işçilәrin ixtisasının artırılması
ETTn ixtisasının artırılması
xammal, material, yanacaq istehlakının artımı•
әsas vә dövriyyә fonlarından istifadәnin yaxşılaşdırılması

hamısı aiddir
büdcә xәrclәri
pul kütlәsinin hәcmi
әhalinin hәr nәfәrinә UMM•
ixracın hәcmi

Hamısı aiddir
Harrod modeli
Domar modeli
HiksHansen modeli•
Solou modeli

düz cavab yoxdur.
Dәyişkәn obyektlәr vaxt funksiyası baxımından fasilәsizdir vә tәnzimlәnәn xarakter daşıyır
diskret (fasilәli) obyektlәr, fiksә olunmuş vaxt etibarilә kәskin dәyişir.
kәmiyyәt informasiyası ilә tam tәmin olunan obyektlәr ekstropolyasiya metodunun vә ya statistik metodunu
tәtbiq etmәk üçün kifayәtdir.

•
tsiklik obyektlәr vaxtaşırı vaxt funksiyası baxımından tәnzimlәnә bilir.

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

sosialetik marketinq konsepsiyasında
kommersiya amillәrinin itensivlәşdirilmәsi konsepsiyasında
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İstehsalçıların, istehlakçıların vә bütünlükdә cәmiyyәtin mәnafeylәri (maraqları) eyni zamanda nәzәrә
alınır

İstehlakçının daha yüksәk keyfiyyәtli mәhsula üstünlük vermәsi bu marketinq konsepsiyasına xasdır:

Mәhsulun maya dәyәrinin vә qiymәtinin aşağı salınması marketinqin bu forması üçün xarakterikdir:

Kommersiya amillәrinin intensivlәşdirilmәsi konsepsiyasına görә müәssisә satışın hәcminin artırılması
üçün:

Mәhsulun tәkmillәşdirilmәsi konsepsiyasına görә uğurun әsasında nә dayanır?

İstehlakçılar keyfiyyәtli mәhsulu alacaq – bu hansı marketinq konsepsiyasının әsasını tәşkil edir?

İstehlakçının tәlәbatını cәmiyyәtin maraqlarını nәzәrә almaqla ödәmәyә çalışmaq – bu hansı marketinq
konsepsiyasının әsasını tәşkil edir?

mәhsulların tәkmillәşdirilmәsi konsepsiyasında
istehsalın tәkmillәşdirilmәsi konsepsiyasında•
istehlakçı marketinqi (marketinq)konsepsiyasında

sosialetik marketinq konsepsiyasında
mәhsulların tәkmillәşdirilmәsi konsepsiyasında
istehsalın tәkmillәşdirilmәsi konsepsiyasında
istehlakçı marketinqi konsepsiyasında•
kommersiya amillәrinin intensivlәşdirilmәsi konsepsiyasında

sosialetik marketinq
mәhsulların tәkmillәşdirilmәsi
istehsalın tәkmillәşdirilmәsi
istehlakçının marketiqni•
kommersiya amillәrinin intensivlәşdirilmәsi

kommersiya amillәrinin intensivlәşdirilmәsi
istehsalın tәkmillәşdirilmәsi•
aktiv marketinq
istehlakçının marketiqni vә sosialetik marketinq
passiv marketinq

ekoloji cәhәtdәn tәmiz mәhsulların istehsalını tәşkil etmәlidir
istehlakçıların tәlәbatlarını öyrәnmәli vә ona uyğun gәlәn mәhsulların istehsalını tәşkil etmәlidir
istehsal texnologiyasını tәkmillәşdirmәlidir
satışın hәvәslәndirilmәsi tәdbirlәri hazırlamalı vә hәyata keçirmәlidir•
mәhsulun istehsalı vә satışına çәkilәn xәrclәrin ixtisar edilmәsini tәmin etmәlidir

İstehlakçının tәlәbatını cәmiyyәtin maraqlarını nәzәrә almaqla ödәmәyә
daha yaxşı reklam
Geniş yayılmış vә әlçatan qiymәtlәrlә mәhsulların mövcudluğu
keyfiyyәtli mәhsul•
İstehlakçının tәlәbatını rәqiblәrindәn daha yaxşı ödәmәk

marketinq konsepsiyası
kommersiya sәylәrinin güclәndirilmәsi
mәhsulun tәkmillәşdirilmәsi
sosialetik marketinq konsepsiyası•
istehsalın tәkmillәşdirilmәsi

marketinq konsepsiyası
kommersiya sәylәrinin güclәndirilmәsi
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İstehlakçıların ancaq yüksәk keyfiyyәtli mәhsullar alacağına әsaslanan strategiya bu konsepsiyaya
әsaslanır

Marketinq kompleksinin elementlәrinә aiddir

Verilәn cavablardan hansında tәlәb öz әksini tapmışdır

İstehlakçılarla ünsiyyәt üsuluna görә marketin neçә vә hansı növlәrә bölünür?

Bazar seqmentlәrini әhatә etmә dәrәcәsinә görә marketinq neçә vә hansı növlәrә bölünür?

Bazarları әhatә etmә dәrәcәsinә görә marketinq neçә vә hansı növlәrә bölünür?

Marketinqin formaları hansı әlamәtlәrә görә tәsniflәşdirilir?

mәhsulun tәkmillәşdirilmәsi
sosialetik marketinq konsepsiyası•
istehsalın tәkmillәşdirilmәsi

mәhsulun tәkmillәşdirilmәsi konsepsiyasına
istehsalın tәkmillәşdirmә konsepsiyasına
müasir marketinq konsepsiyasına
kommersiya sәylәrinin intensivlәşdirilmәsi konsepsiyasına•
sosialetik marketinq konsepsiyasına

qiymәt, bölüşdürmә, hәvәslәndirmә vә nәzarәt
mәhsul, qiymәt, hәvәslәndirmә vә nәzarәt
mәhsul, qiymәt, bölüşdürmә vә nәzarәt
mәhsul, qiymәt, bölüşdürmә vә hәvәslәndirmә•
mәhsul, bölüşdürmә, hәvәslәndirmә vә nәzarәt

spesifik forma alan vә ödәnilmәsi zәruri olan tәlәbatdır
insan ehtiyaclarıdır
tәlәb fәrdidir, onun tәrifi yoxdur
tәlәb alıcılıq qabiliyyәtinә söykәnәn bazara çıxarılmış tәlәbatlardır•
insana lazım olan bütün әşyalardır

3differensiallaşdırılmış,differensiallaşdırılmamış,tәmәrküzlәşdirilmiş
2makro vә mikro
2daxili vә xarici
2aktiv vә passiv•
2kommersiya vә qeyri kommersiya

8konversiya,hәvәslәndirici,inkişaf edәn, remarketinq, sinxromarketinq, sabit, demarketinq vә әks tәsirlimarketinq
2makro vә mikro
2daxili vә xarici
differensiallaşdırılmış,differensiallaşdırılmamış,tәmәrküzlәşdirilmiş•
2kommersiya vә qeyri kommersiya

8konversiya,hәvәslәndirici,inkişaf edәn,remarketinq,sinxromarketinq,sabit,demarketinq vә әks tәsirli marketinq
2kommersiya vә qeyri kommersiya
2makro vә mikro
2daxili vә xarici•
3differensiallaşdırılmış,differensiallaşdırılmamış,tәmәrküzlәşdirilmiş

tәlәbatı ödәnilәmә sәviyyәsinә görә vә istehlakçılarla ünsiyyәt üsuluna
tәtbiq edildiyi sahәlәrin vә ya mәhsulun fәaliyyәt xarakterinә görә
bazarı vә milli iqtisadiyyatı әhatә etmә dәrәcәsinә görә
hamsı uyğundur•
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Marketinq kateqoriyası kimi tәlәbat aşağıdakılardan hansını әks etdirir?

Marketinqin prinsipi dedikdә nә başa düşülür?

Tәlәbat:

Tәlәb:

Pablik Rileyşnz:

İctimaiyyәtlә әlaqәnin әsasını:

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

bazar seqmentlәrini әhatә etmә dәrәcәsinә görә

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

tәsәrrüfat qәrarlarının qәbulu prosesi
marketinqin idarә edilmәsi formaları
marketinqin planlaşdırılmasi vә strategiyasının hazırlanması
istehsalın sәmәrәli tәşkili
marketingin әsasını tәşkil edәn, mahiyyәtini vә tәyinatını açan müddәalar, tәlәblәr•

alıcılıq qabiliyyәtli tәlәbatlardır
hәr hansı formada olan ehtiyacdır
insanın yaşaması vә fәaliyyәt göstәrmәsi üçün nәyinsә çatışmadığını duymasıdır
spesifik forma alan vә ödәnilmәsi zәruri olan ehtiyaclardır•
istehlakçının әldә etmәk istәdiyi, arzuladığı bütün şeylәrdir

spesifik forma alan vә ödәnilmәsi zәruri olan tәlәbatdır
tәlәb fәrdidir, onun tәrifi yoxdur
insana lazım olan bütün әşyalardır
tәlәb alıcılıq qabiliyyәtinә söykәnәn bazara çıxarılmış tәlәbatlardır•
cәmiyyәtin cәmi ehtiyaclarıdır

müәssisәnin vә mәhsulun imicini yüksәltmәk mәqsәdi ilә istehlakçılara zәruri mәlumatların çatdırılması üzrә
hәyata keçirilәn tәdbirlәr sistemidir
potensial alıcılarla şәxsi görüs әsasında tәbliğat aparmaqla mәhsul satışının hәyata keçirilmәsidir
satıcılarla alıcılar arasında birbaşa münasibәtlәrin yaradılması mәqsәdi ilә hәyata keçirilmәsi tәdbirlәr sistemidir
müәssisә ilә ictimaiyyәt arasında işguzar әlaqәlәrin vә xoş münasibәtlәrin yaradılmasını tәmin edәn tәdbirlәr
sistemidir

•
müәssisәnin mәhsuluna tәlәbat formalaşdırmaq vә satışın hәcmini artırmaq mәqsәdi ilә hәyata keçirilәn tәdbirlәr
kompleksidir

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

Alıcılar haqqında daha dolğun mәlumatlar әldә etmәk imkanı
Satıcıların mәhsul çeşidindә operativ qaydada dәyişiklik etmәk imkanı
Satıcıların öz fәaliyyәtlәrindә sürәtlә dәyişiklik etmәk imkanı
Bazar tәdqiqatlarını hәyata keçirmәk imkanı•
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Tәbliğat tәdbirlәrinin hәyata keçirilmәsi vәzifәlәrinә aiddir

Birbaşa marketinq

Şәxsi satışı hәyata keçirәn mütәxәssis qruplarına aiddirlәr:

Şәxsi satışın hәyata keçirilmәsi mәrhәlәlәrinә aiddir:

Şәxsi satışı hәyata keçirәn şәxslәrә aid deyildir:

Satışın idarә edilmәsi formalarına aiddir

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

•
Mәhsulun qiymәtindә sürәtlә düzәliş etmәk imkanı

internetdә reklam yerlәşdirmәk
mәhsula tәlabat formalaşdırmaq
müәssisәnin imicini yüksәltmәk
mәhsulun xassәlәri haqqında mәlumatlar hazırlayıb mütәxәssislәrin müzakirәsinә çıxartmaq•
satışın hәvәslәndirilmәsi tәdbirlәrini hәyata keçirtmәk

Mәhsul satışının birbaşa müәssisәnin firma mağazası vasitәsi ilә satışını nәzәrdә tutur
Mәhsul satışının birbaşa vasitәçilәrlә әlaqә yaratmaqla hәyata keçirilmәsini nәzәrdә tutur
Potensial alıcılarla birbaşa şәxsi әlaqәlәr yaratmaqla mәhsul satışının hәyata keçirilmәsindәn ibarәtdir
Kommunikasiyanın müxtәlif vasitәçilәrindәn istifadә etmәklә alıcılarla birbaşa әlaqә yaratmaqla mәhsul satışının
hәyata keçirilmәsini nәzәrdә tutur

•
Mәhsulların vasitәçilәrin iştirakı olmadan birbaşa pәrakәndә ticarәt şәbәkәsinә çatdırılması qaydasında satışını
nәzәrdә tutur

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

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

Satış üzrә mütәxәssislәr
Әlaqәlәndiricilәr
Ticarәt agentlәri
Vasitәçilәr•
Ticarәt mәslәhәtçilәri

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

Ticarәt üzrә seminarların, müşavirәlәrin keçirilmәsi
Ticarәt agentialıcılar qrupu
Ticarәt agentialıcı
Alıcılara yönәlәn yanaşma•
Satış qrupualıcılar qrupu
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Satışın idarә edilmәsinin tәşkili üzrә qәbul edilәn qәrarlara aid deyildir:

Satışın idarә edilmәsi:

Aktiv tәkliflәr qaydasında stimullaşdirma tәkliflәrinә aiddir

Satışın hәvәslәndirilmәsinin xüsusi mәqsәdlәrinә aid deyildir

Ticarәt vasitәçilәrinin hәvәslәndirilmәsi üsüllarına aiddir:

Satıcıların stimullaşdırılması mәqsәdlәrinә aid deyildi:

Sitimullaşdırmanın әsas növü hesab olunmur

Mal alışının mükafatlandırılmasına yönәldilmiş qısa müddәtli tәdbirlәrә aiddir:

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

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

mәhsulların kataloqa salınmasına görә mükafatlandirilma
mütәrәqqi әmәk haqqı üsullarınin tәtbiqi
mükafatların verilmәsi
lotereya oyunlarının keçirilmәsi•
vitrinlәrin müsabiqәsi

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

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

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

Ticarәt heyyәtinin stimullaşdırılması
Vasitәçilәrin stimullaşdırılması
İstehlakçıların stimullaşdırılması
Tamaşaçıların stimullaşdırılması•
Satıcıların stimullaşdırılması

Birbaşa marketinq
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Satışın stimullaşdırılması proqramında әks olunan mәsәlәlәrә aid deyildir

İstehlakçıların hәvәslәndirilmәsi zamanı nümunәlәrin yayılmasını әsas metodlarına aid deyildir:

İstehlakçıların natural qaydada hәvәslәndirilmәsindә verilәn birbaşa mükafatlara aid deyildir:

İstehlakçıların natural qaydada hәvәslәndirilmәsi formalarına aiddir:

İstehlakçıların hәvәslәndirilmәsi üsullarına aiddir:

İstehlakçıların stimullaşdırılmasının әsas mәqsәdi:

Satıcıların hәvәslәndirilmәsi üsullarınaaiddir:

Şәxsi satış
Sponsorluq
Satışın stimullaşdırılması•
Pablik Rileyşnz

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

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

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

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

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

Mәhsulu almağa istehlakçıların inandırmaqdır
Mәhsulun imicini yüksәltmәkdir
Mәhsula tәlәbat formalaşdırmaqdır
Satışın hәcmini qısa müddәt әrzindә artırmaqdır•
Mәhsulu çeşidә daxil etmәkdir

Kreditlә mal satışı
Qarışıq malların satışı
Qiymәtlәrin birbaşa azaldılması
Göstәricilәrin artıqlaması ilә yerinә yetirilmәsinә görә mükafatlandırma•
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Ticarәt vasitәçilәrinin hәvәslәndirilmәsi üsullarına aiddir:

Satıcıların stimullaşdırılması mәqsәdlәrinә aid deyildir

Satışın hәvәslәndirilmәsinin әsas növlәrinә aid deyildir

Satışın hәvәslәndirilmәsinin fәrdi mәqsәdlәrinә aid deyildir:

Satışın hәvәslәndirilmәsi prosesinin vәzifәlәrinә aid deyildir

Satışın hәvәslәndirilmәsinin sürәtli inkişafını tәmin edәn amillәrә aid deyildir

Marketinqin kommunikasiya sistemindә satışın hәvәslәndirilmәsi:

Bu mәhsulun hәyat dövrünun inkişaf mәrhәlәsindә tәtbiq olunan strategiyalardan biridir

«Sirli müştәri» әmәliyyatı

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

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

satıcılarin hәvәslәndirilmәsi
istehlakçıların hәvәslәndirilmәsi
vasitәlәrin hәvәslәndirilmәsi
rәqiblәrin hәvәslәndirilmәsi•
ticarәt heyәtinin hәvәslәndirilmәsi

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

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

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

Mәhsulun imicinin yüksәldilmәsinә xidmәt göstәrir
Mәhsulun istehlak xüsusiyyәtlәrinin istehlakçılara çatdırılmasını tәmin edir
Mәnsula tәlәbat formalaşdırır
Mәhsul satışının stimullaşdırılması üzrә tәdbirlәrin hәyata keçirilmәsini nәzәrdә tutur•
Mәhsul haqqında istehlakçılarda müsbәt fikir formalaşdır
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Yada salma xarakterli reklamın әsas mәqsәdi:

Mәhsulun hәyat dövranının inkişaf mәrhәlәsindә reklamın bu növü daha mәqsәdәuyğundur

Marketinq kommunikasiyasının bu forması әn yüksәk kommunikasiya imkanlarına malikdir:

İstehsalçı bu halda reklamdan istifadә etmәyә bilәr:

Reklamın mәqsәdlәrinә aid deyildir

Reklamın mahiyyәtini daha dolğun әks etdirir:

Bu vә ya digәr stimullaşdәrma tәdbirlәrinin seçilmәsinә tәsir edәn amillәrә aiddir

yüksәk keyfiyyәtin tәmin edilmәsi
xәrclәrin azaldılması
mәhsulun differensiallaşdırılması
gәlәcәk artım•
satışın hәcminin artırılması

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

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

sәrgilәr vә yarmarkalar
ictimayyәtlә әlaqә
şәxsi (fәrdi) satış
reklam•
birbaşa satış

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

Mәhsul haqqında istehlakçılarda bilik formalaşdırmaq
Cәmiyyәtdә firmaya xoş münasibәt formalaşdırmaq•
Müәssisәnin imicini yüksәltmәk
Mәhsula tәlәbat formalaşdırmaq
Mәhsul satışını stimullaşdırmaq

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

Mәhsulun qiymәti
Mövqelәşdirmә
Bazarın vә ya mәhsulun tipi•
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Әmtәәnin irәlilәdilmәsinin ümumi büdcәsinin hesablanması metodlarına aid deyildir

Әmtәәnin irәlilәdilmәsinin ümumi büdcәsinin hesablanması metodlarına aiddir

Marketinqin kommunikasiya sisteminin elementi deyildir

Marketinq kommunikasiya sistemi

Kommunikasiya prosesindә yerinә yetirilәn vәzifәlәrә aiddir

İrәlilәdilmә üzrә stimullaşdırma kompleksinә aid deyildir

İrәlilәdilmә üzrә stimullaşdırma kompleksinә aid deyildir

Marketinqin idarәetmә strukturu
Planlaşdırma

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

Mövcud vәsaitlәrdәn hesablama metodu•
Sistemli yanaşma metodu
İqtisadi – statistik metod
Xәtti proqramlaşdırma metodu
İqtisadi  riyazi metod

Satışın hәvәslәndirilmәsi
Satışın tәşkili
Reklam
İctimaiyyәtlә әlaqә
Şәxsi satış•

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

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

Birbaşa marketinq
Satışın hәvәslәndirilmәsi
Daxili әlaqәlәr sistemi•
Sәrgilәr
İctimaiyyәtlә әlaqә

Satışın hәvәslәndirilmәsi
Reklam
Birbaşa marketinq
İctimaiyyәtlә әlaqә
Mәhsul satışı•
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İrәlilәdilmә üzrә stimullaşdırma kompleksinә aiddir

İrәlilәdilmә üzrә stimullaşdırma kompleksinә aiddir

Kommunikasiya әlaqәlәri sisteminә aiddir

Marketinq kommunikasiyası kompleksinin elementlәrinә aid deyildir?

F.Kotlerin fikrincә auditoriyanın cavab reaksiyasının formalaşması modelidir

Proqnoz növü deyildir:

Tәqdim olunan variantdan elә tip proqnoz seçin ki vaxtı qabaqlamaq üzrә tәsnifata uyğun olsun

ETTnin inkişafı vә onun nәticәlәrini hansı tәsniflәşdirici әlamәt aşkar edir?

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

Satışın proqnozlaşdırılması
Differensiallaşdırma
Şәxsi satış•
Әks әlaqәlәr sisteminin yaradılması
Qiymәtqoyma

Kütlәvi informasiya vasitәlәri
Әks әlaqәlәr sisteminin yaradılması•
İnternet
Birbaşa marketinq
Sәrgilәr

Birbaşa marketing
Reklam
mәhsulun differensiallaşması•
daxili әlaqәlәr sistemi
Yarmarkalar

alıcılara istiqamәtlәnәn model
komunikasiya modeli•
marağın formalaşması modelı
nәticәnin qiymәtlәndirilmәsi modeli
biliklәrin formalaşması modeli

ekspert
axtarış
xalq tәsәrrüfatı
iqtisadi sistemin ilkin hәlqәsi•
normativ

stoxastik
demoqrafik proqnozlar
struktur proqnozlar
operativ proqnozlar•
diskret

cavablar düzdür
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Gәlәcәkdә arzu olunan nәticәyә nail olmaq üçün proqnozun hansı növü istifadә olunur

Proqnozlaşdırmanın hansı mәrhәsindә, proqnozlaşdırılan obektin gәlәcәk inkişaf proqnozu tәrtib olunur,
proqnozların xüsusiyyәti vә ya dәqiqliyi vә etibarlılığı qiymәtlәndirilir:

Aşağıdakılardan hansı iqtisadi proqnozlaşdırma obyektidir?

Zaman әlamәtinә görә proqnoz növünü seçin

Hansı tәsniflәşdirmә variantı proqnoz miqyasına uyğundur?

Proqnozlaşdırma prinsiplәrinә aid deyildir:

Aşağıda verilәnlәrdәn hansı proqnoz növünә aid deyildir

detemrminatlaşdırma dәrәcәsi
funksional әlamәt
tәdqiq olunan obektin xarakteri•
vaxt üfiqi

makroiqtisadi
axtarış
struktur
normativ•
uzun müddәtli

bütün mәrhәlәlәrdә
prospeksiya
retrospektiv
diaqnoz•
diaqnoz vә prospeksiya

Xalq tәsәrrüfatı bdinamikası
Tәbii resurslardan istifadә
Xarici iqtisadi әlaqәlәr
müxtәlifliyi ilә birlikdә qeniş tәkrar istehsal nәzәriyyәsi•
әtraf mühitin vәziyyәti

cavablar düzdür
axtarış
normativ
operativ•
determinantlaşdırılmış

bütün cavablar düzdür
Axtarış proqnozları
ETTnin inkişaf proqnozu
Sahә vә reqional proqnozlar•
stoxastik

sistemlik prinsipi
adekvatlılıq prinsipi
siyasәtlә iqtisadiyyatın vahidliyi prinsipi
determinant prinsipi•
elmi әsaslandırma prinsipi

bütün cavablar sәhvdir
sahә proqnozu
makroiqtisadi proqnoz

•
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Öncәdәn görmәnin hansı forması daha dәqiqdir?

Aşağıda qeyd olunan hansı sәnәd proqnozlaşmanın müvafiq ssenarisinin yazılması üçün nümunә ola
bilәr:

Proqnozlaşdırmanın hansı növü qәlәcәkdә arzu olunan mәqsәdә çatmağın yolunun
müәyyәnlәşdirilmәsinә imkan verir:

Hәdәf bazarı:

Bu, bazarların seqmentlәşdirilmәsinә olan tәlәblәrә aid deyil:

Bazarların seqmentlәşdirilmәsi:

Son istehlakçıların alış motivi vә motivasiyası istehlakçıların davranışına tәsi edәn bu amillәr qrupuna
aiddir

hamısı aiddir•
iqisadi sistemin ilkin hәlqәlәrinin proqnozu

Öncәdәn görmәnin bütün formaları tam dәqiq deyildir
Proqnoz
Hipoteza
Plan•
Öncәdәn görmәnin bütün formaları tam dәqiqdir

әmәk haqqında hesabat
mәnfәәt haqqında hesabat
vәzifә tәlimatı
Biznes plan•
maliyyә hesabının tәhlili

retrospektiv
axtarış
perspektiv
normativ•
operativ tәqvimi

istehsal tәyinatlı mәhsullar bazarıdır
imkanlılar bazarıdır
sәriştәli imkanlılar bazarıdır
müәssisәnin fәaliyyәt göstәrdiyi bazardır•
bütün mәhsullar bazarıdır

seqmentlәrin sәrhәdlәrinin kәsişәn olmaması
seqmentin tәsvir edilә bilәn olması
seqmentinin tutumunun böyük olmasının zәruriliyi
SWOTanalizdәn istifadә edilmәsinin zәruriliyi•
seqmentin kәmiyyәt xarakteristikalarının qiymәtlәndirә bilәn olması

istehlakçıların müәssisәnin yerlәşdiyi әraziyә görә qruplara bölünmәsidir
istehlakçıların marketinqin mahiyyәtinә yanaşmasına görә qruplara bölünmәsidir
mәhsulların istehsal texnologiyasına görә qruplara bölünmәsidir
istehlakçıların oxşar әlamәtlәrә görә müәyyәn qruplara bölünmәsidir•
istehlakçıların müәssisәnin tәtbiq etdiyi texnologiyaya görә qruplara bölünmәsidir

istehakçıların hәyat sәviyyәsinә
mәdәniyyәt amillәr qrupuna
istehlakçıların sosial statusuna

•
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İstehlakçı davranışı ilә bağlı şәxsi amillәrә aiddir:

Münasibәt istehlakçıların davranışına tәsi edәn bu amillәr qrupuna aiddir

Istehlakçı davranışı mәhfumu bunu ifadә edir:

Marketinq tәdqiqatlarında reqressiya tәhlilindәn:

Marketinq tәdqiqatlarının obyekti kimi әsas obyekti kimi nә çıxış edir?

Marketinq tәdqiqatları dedikdә nә başa düşülür?

Marketinq informasiyasının tәhlili sisteminә daxildir:

psixoloji amillәr qrupuna•
son istehakçıların hәyat stilinә

Dini qrupa bağlılıq
Tәhsil sәviyyәsi
Stimul, motivlәr
İstehlak intensivliyi•
İctimai sinfә mәxsusluq

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

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

Rәqiblәrin müәssisәnin hәyata keçirdiyi marketinq tәdbirlәrinә mümkün ola bilәcәk reaksiyalarının öyrәnilmәsi
zamanı istifadә edilir.
Bazarda formalaşan şәraiti bütün tәrәflәrdәn öyrәnәn zaman
real marketinq şәraitinin aydınlaşdırılması zamanı
nәtiçә amili ilә sәrbәst amillәr arasında asılılığın analitik ifadәsini müәyyәnlәşdirәn zaman•
istehlakçıların müәssisәnin mәhsullarına loyallığınğ müәyyәnlәşdirәn zaman

müştәrilәr
istehsalçılar
istehlakçılar
bazar•
rәqiblәr

marketinq tәdqiqatlarının maliyyәlәşdirilmәsini tәmin edir.
istehsal prosesinin tәlәb olunan standartlara uyğun gedişinin tәmin edilmәsinә,istehsal planına uyğun çeşiddә vә
keyfiyyәtdә mәhsul buraxılışına görә mәsuliyyәt daşıyır.
hansı bir mәhsula tәlәbatı vә onu ödәmәk imkanı olan istehlakçıların vә bu tәlәbatın ödәnilmәsi üçün mәhsullar
tәklif edәn istehsalçıların mәcmusudur.
marketinq fәaliyyәtinin hәyata keşirilmәsinә dair qәrarların qәbul edilmәsinә dair informasiyanın
toplanması,işlәnmәsi,tәhlil edilmәsiŞümumilәşdirilmәsi vә tövsiyyәlәr hazırlanması başa düşülür

•
bu istehsalı zәruri çeşiddә vә ölçüdә material resursları,avadanlıq vә texnika ilә tәmin etmәklә istehsalın
ahәngdarlığını vә fasilәsizliyini tәmin edir

xarici hesabat alt sistemi
marketinq informasiya sistemi
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Marketinq tәdqiqatlarında istifadә olunan başqa bilik sahәlәrindәn mәnimsәnilmiş metodlara aid edilir:

Sorğular vasitәsilә bazarın tәdqiqi hansı tәdqiqt növünә aiddir?

Mәlumat kitabçası vasitәsilә bazarın tәdqiqi hansı tәdqiqt növünә aiddir?

Tәkrar marketinq informasiyaları:

İstehlakçının iqtisadi xarakteristikası:

İstehlakçının psixoloji xarakteristikası:

İstehlakçının hәyat stilinә aid olan informasiya:

mәlumatlar bazası
modellәr vә metodlar bankı•
daxili hesabat alt sistemi

işgüzar oyunlar
kütlәvi xidmәt nәzәriyyәsi
sistemli tәhlil metodu
psixoloji metodlar•
әks әlaqә metodu

tәkrar tәdqiqat
kabinetdәn kәna tәdqiqat
kabinet tәdqiqatı
әrazidә tәdqiqat•
ilkin tәdqiqat

kabinetdәn kәna tәdqiqat
tәkrar tәdqiqat
ilkin tәdqiqat
әrazidә tәdqiqat
kabinet tәdqiqatı•

Bazarın tәkrar tәdqiqi nәticәsindә әldә edilәn informasiyalardır
Respondentlәrdәn tәkrar sorğu yolu ilә әldә edilәn informasiyalardır
Panellәrin tәkrar tәtbiqi yolu ilә әldә edilәn informasiyalardır
Marketinq tәdqiqatlarının mәqsәdlәrindәn fәrqli mәqsәdlәr üçün әvvәllәr toplanılmış vә nәşr edilmiş
informasiyalardır

•
Ekspertlәrdәn tәkrar sorğu yolu ilә әldә edilәn informasiyalardır

hәm ilkin, hәm dә sindikativ informasiyadır
sindikativ informasiyadır
tәkrar informasiyadır
ilkin informasiyadır•
hәm ilkin, hәm dә tәkrar informasiyadır

hәm ilkin, hәm dә sindikativ informasiyadır
sindikativ informasiyadır
tәkrar informasiyadır
ilkin informasiyadır•
hәm ilkin, hәm dә tәkrar informasiyadır

hәm ilkin, hәm dә sindikativ informasiyadır
sindikativ informasiyadır
tәkrar informasiyadır
ilkin informasiyadır•
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İstehlakçıların istәklәrinә vә davranışlarına dair olan informasiyalar

İstehlakçıların baxışlarına dair olan informasiya:

İlkin informasiyanın üstünlüyü:

İlkin marketinq informasiyası:

Marketinq tәdqiqatlarında istif adә edilәn ümumelmi metodlara aiddir:

Marketinq tәdqiqatlarında istif adә edilәn ümum elmi – tәdqiqat metodlarına aiddir:

Nәticә amilinin sәbәb amilindәn asıllıq sәviyyәsini (dәrәcәsini) müәyyәnlәşdirmәk üçün bu tәhlil
metodundan istifadә edilir:

hәm ilkin, hәm dә tәkrar informasiyadır

hәm ilkin, hәm dә sindikativ informasiyadır
sindikativ informasiyadır
tәkrar informasiyadır
ilkin informasiyadır•
hәm ilkin, hәm dә tәkrar informasiyadır

hәm ilkin, hәm dә sindikativ informasiyadır
sindikativ informasiyadır
tәkrar informasiyadır
ilkin informasiyadır•
hәm ilkin, hәm dә tәkrar informasiyadır

müәssisә daxilindә asan saxlanılması ilә bağlıdır
dәfәlәrlә istifadәyә yararlı olması ilә bağlıdır
asan vә ucuz әldә edilmәsi ilә bağlıdır
tәdqiqatın mәqsәdinә tam uyğun olması ilә bağlıdır•
çevrilmәsinә ehtiyac olması ilә bağlıdır

Marketinq informasiya sistemindәn ilk әldә edilәn informasiyalardır
Kommersiya әdәbiyyatlarından ilk dәfә toplanan informasiyalardır
Dövlәt Statistika Komitәsinin statistik mәcumәlәrindәn ilk dәfә toplanılan informasiyalardır
Tәdqiqatın mәqsәdinә uyğun olaraq ilk dәfә toplanılan•
Konfrans materiallarındaqn ilk dәfә toplanılan informasiyalardır

Ekspert qiymәtlәndirmәlәri
Funksional dәyәr metodu
Kütlәvi xidmәt nәzәriyyәsi
Geniş tәkrar istehsal yanaşma•
Xәtti proqramlaşdırma

Ekspert qiymәtlәndirmәlәri
Funksional dәyәr metodu
Kütlәvi xidmәt nәzәriyyәsi
Proses yanaşma•
Xәtti proqramlaşdırma

qruplaşdırmadan
kompleks tәhlilindәn
sistemli tәhlildәn
reqressiya tәhlilindәn•
variasiya tәhlilindәn
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Rәqiblәrin tәdqiqi prosesindә tәhlil edilir:

İnsanların hәyat tәrzindә baş verәn dәyişikliklәrin öyrәnilmәsi bu tәdqiqat tipinә aiddir:

Satıclar bazarında bu müәssisәlәrin rәqabәti mövcudur

Alıcılar bazarında

Marketinq tәdqiqatlarının aparılmasının zәrurililiyi bu amillә әlaqәdardır:

Verilәnlәrdәn hansı makro mühitinin demoqrafik амillәrinә aiddir

Dövlәt tәrәfindәn fundamental tәdqiqatlara ayrılan vәsaitlәr müәssisәlәrin innovasiyalı inkişafını
sürәtlәndirmişdir. Bu, marketinq mühitinin aşağıda qeyd edilәn amili hesabına baş vermişdir:

Әhalinin sayında baş verәn artım müәssisәnin hәdәf bazarının tutumunun 1,5 dәfә artımına sәbәb
olmuşdur. Bu, marketinq mühitinin aşağıda qeyd edilәn amili hesabına baş vermişdir:

marketinqin makromühiti mühiti
mәhsulun qiymәtinin elastikliyi
bazarın mәhsul strukturu
strategiyaları•
bazarın firma strukturu

intuitiv öncәgörmәlәrlә bağlı tәdqiqatlara
kauzal tәdqiqalarta
kәşfiyyat tәdqiqatlarına
tәsviri tәdqiqatlara•
gözlәnilmәz dәyişikliklәrlә bağlı tәdqiqatlara

yalnız satıcı müәssisәlәrin
yalnız inhisarçı müәssisәlәrin
yalnız dövlәt müәssisәlәrinin
yalnız alıcı müәssisәlәrin•
yalnız özәl müәssisәlәrin

tәklif vә tәlәbin hәcmi qeyri stabildir
tәklifin hәcmi tәlәbin hәcmindәn azdır
tәklifin hәcmi tәlәbin hәcminә bәrabәrdir
tәklifin hәcmi tәlәbin hәcmindәn çoxdur•
tәklif vә tәlәbin hәcmi stabildir

bazarda rәqiblәrin mövcudluğu
marketinq konsepsiyasının tәtbiqi
ölkә iqisadiyyatının inkişafı
qeyri müәyyәnlik sәviyyәsinin azaldılması•
müәssisәnin fәaliyyәtinin planlaşdırılması

dövlәt апаrаtı
vаlyutа мәhdudiyyәtlәri
siyаsi stаbilliк
ailәlәrin sayı•
хаricdәn мәhsul аlınмаsınа мünаsibәt

siyasi – hüquqi amillәri
iqtisadi amillәri
sosial amillәri
demoqrafik amillәri•
elmi – texniki amillәri
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Bu,kontakt auditoriyasına aiddir:

Marketinqin mikromühitinin tәdqiqi zamanı bu amillәr öyrәnilir:

Bu amillәr marketinqin makro mühitinin iqtisadi amillәrinә aiddir:

Müәssisә tәrәfindәn müәyyәn edilәn vә idarә edilәn amillәr

Nәzarәt edilә bilәn әtraf mühit amiillәri

Marketinqin makromühitinә aid deyil

Bu amillәr marketinqin makro mühitinin sosial amillәrinә aiddir:

demoqrafik amil
qiymәt amili
iqtisadi amil
mәdәni amil•
mәhsulların satışı vә reklamı

vasitәçilәr
müştәrilәr
mәhsulgöndәrәnlәr
KİVlәr•
rәqiblәr

siyasihüquqi amillәr
sosial amillәr
iqtisadi amil
kontak auditoriyası•
demoqrafik amillәr

referent qruplar
әhalinin gәlirlәrinin sәiyyәsi
әhalinin sayı, doğulan vә ölәnlәrin sayı
ölkәnin tәsәrrüfat tipi•
hәyat sәiyyәsi

demoqrafik vә iqtisadi amillәrdir
müxtәlif xalqlar tәrәfindәn qәbul edilmiş mәdәniyyәt amillәridir
siyasihüquqi mühit amillәridir
siyasihüquqi mühit amillәridir, bәndi isrisna olmaqla hamısı•
nәzarәt edilәn әtraf mühit amiillәridir

müәssisdәn kәnar mikromühit amillәridir
mәhsulgöndәrәnlәr, istehlakçıların tәlabatını müәyyәn edәn amillәrdir
siyasi, hüquqi vә mәdәni mühit amillәridir
müәssisә tәrәfindәn müәyyәn edilәn vә idarә edilәn amillәrdir•
makro vә mikromühit amillәridir

mәdәni mühit amillәri
coğrafi amillәr
social iqtisadi amillәr
mәhsulgöndәrәnlәr•
tәbii mühit amillәri

hәr nәfәrә düşәn milli gәlirin hәcmi
iqtisadiyyatın inkişaf tempi
әhalinin sayı, doğulan vә ölәnlәrin sayı

•
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Satış sәylәrinin güclәndirilımәsini әsas hesab edәn konsespiya:

Mәhsulun tәkmillәşdirilmәsini әsas hesab edәn konsespiya:

Alıcıların ehtiyaclarının ödәnilmәsini әsas hesab edәn konsespiya:

Doydurulmayan tәlabatlara aiddir

Marketinqin elmi–nәzәri әsasını tәşkil edir:

Ekstrapolyasiya metodlarına aid dеyil:

Dövlәt sәviyyәsindә hәyata keçirilәn proqnozların әsas prinsipidir:

istehlakçının statusu•
ümumi daxili mәhsulun hәcmi

Modernlәşdirmә konsepsiyasıdır
Sosial etik marketinq konsespiyası
Fәrdi marketinq konsespiyasıdır
Satış konsepsiyasıdır•
Marketinq konsespiyasıdır

Satış konsepsiyasıdır
Marketinq konsespiyasıdır
Fәrdi marketinq konsespiyasıdır
Sosial etik marketinq konsespiyası•
Modernlәşdirmә konsepsiyasıdır

Fәrdi marketinq konsespiyasıdır
Sosial etik marketinq konsespiyası
İstehsalın tәkmillәşdirilmәsi konsespiyasıdır
Mәhsulun tәkmillәşdirilmәsi konsepsiyasıdır
Marketinq konsespiyasıdır•

ilkin tәlabatlar
tәbii tәlabatlar•
qazanılmış tәlabatlar
yalançı tәlabatlar
hәqiqi tәlabatlar

nisbi üstünlüklәr nәzәriyyәsi
tәcrübә effekti qanunu
dәyәr qnunu
azad vә rәqabәtli mübadilә qanunu•
mütlәq üstünlüklәr qanunu

bütün cavablar düzdür
eksponinsial hamarlama metodu
әn kiçik kvadratlar metodu
ekspertin rәyi•
sürüşkәn orta kәmiyyәtlәr metodu

rәqabәt qabiliyyәtlilik
prioritetlik
maliyyә resursu tәminatı
sistemlilik•
qәnaәtlilik
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Ekstrapolyasiya metodlarına aiddir:

Makroiqtisadi proqnozun predmetidir:

Funksional әlamәtinә görә proqnozlar aşağıdakı tiplәrә bölünür:

Proqnozlaşdırmanın elmi әsaslandırma prinsipinә nә aiddir?

Әhali vә әmәk resurslarının tәkrar istehsalın hansı әlamәt әks etdirir?

Proqnozlaşdırmanın hәqiqiliyi mәsәlәsinin hәllinә nә imkan verir?

Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı proqnozların tәsniflәşdirmә әlamәtlәrinә aid deyi aid deyil?

Prospeksiya mәrhәlәsindә hansı әmәliyyatlar hәyata keçirilir:

bütün cavablar düzgün deyil
eksponinsial hamarlama metodu
әn kiçik kvadratlar metodu
bütün cavablar düzgündür•
sürüşkәn orta kәmiyyәtlәr metodu

sahәvi proqnostika
ümumi nәzәriyyә sәviyyәsindә elmi uzaqgörmә
tәtbiqi elmi proqnostika fәnni vә onun tәrkib hissәsi olan iqtisadi proqnostika
Gәlәcәkdә iqtisadi obyektlәrin mümkün fәaliyyәtinin dәrk edilmәsi iqtisadi proqnozların işlәnmәsi üsulları vә
qanunauyğunluqlalrının tәdqiqi

•
müәyyәn mәqsәdlәrin dәqiq qoyuluşu vә tәdqiq olunan hadisәlәrin konkret tәrәflәrinin görünmәsi

ayrıayrı müәssisәlәrin inkişafının habelә ayrıayrı mәhsulların proqnozları
әhalinin hәyat sәviyyәsinin proqnozu
struktur proqnozu
axtarış proqnozu•
qısa müddәtli proqnoz

Proqnozların formalaşmasında daxili tәcrübәnin nәaliyyәtlәrindәn istifadә olunması
elmi alәtlәrdәn istifadә
obektiv iqtisadi qanunların vә sәmiyyәimn inkişafının diqәr qanunların hәrtәrәfli tәlәblәrinin nәzәrә alınması
proqnozlaşdırmanın aktiv xarakteri•
proqnozların formalaşmasında xarici tәcrübә nәaliyyәtlәrindәn istifadә olunması

funksional әlamәt
informasiya tәminatı dәrәcәsi
proqnozlaşdırma miqyası
tәdqiqat obyektin xarakteri•
vaxta qörә inkişaf xarakteri

bütün cavablar düzdür.
hәqiqәtin praktiki vә mәntiqi meyarları
ekspertlәrin rәyi
Proqnozların yoxlanılması, onların adekvatlığı, mәntiqi ziddiyyәtsizliyi•
hәqiqәtәn mәntiqi meyarı

hamısı aiddir
fәaliyyәtinin ümumi prinsipi
formallaşdırma sәviyyәsi
proqnozların alternativliyi•
proqnoz informasiyanın әldә edilmәsi üsulu

proqnozlaşdırılan obyektin modelinә korreksiya edilir
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Obyektlәrin tәdqiqi xarakterinә görә proqnozların aşağıdakı növlәrini fәrqlәndirirlәr:

Bütün proqnozlar vaxt horizontuna görә bölünür:

Miqyasına görә proqnozlaşmanı fәrqlәndirirlәr:

Cәmiyyәtdә vә tәbiәtdә bütün hadisәlәri şәrtlәndirilәn sәbәb vә obektiv qanunauyğunluğu ifadә edәn
fәlsәfi konsepsiya necә adlanır?

Proqnozlaşdırmanı hansı prinsipi proqnozların aktiv xarakterini nәzәrdә tutulur

Proqnozlaşdırmanın variantlılıq prinsipi nәyi әks etdirir?

Vaxt müddәtindәn asılı olaraq hansı proqnoz növü yoxdur:

Poqnozlaşdırma obyektind әvvәl әldә olunmuş informasiya dәqiqlәşdirilir
proqnoz obyekti üzrә çatışmayan informasiya aşkara çıxarılır
bütün cavablar düzdür•
yeni daxil olunmuş informasiya modelә yerlәşdirilir

operativ proqnoz
struktur proqnozu
ayrıayrı müәssisәlәrin inkişafının habelә ayrıayrı mәhsulların proqnozları
ETTnin inkişafı vә onun nәticәlәri•
xaotik proqnoz

xaotik proqnozlar
normativ proqnoz
quruluş (sahәlәarası)
operativ•
ayrıayrı müәssisәlәrin inkişafının habelә ayrıayrı mәhsulların proqnozları

operativ proqnozları
normativ proqnoz
qısa müddәtli
xalq tәsәrrüfatı kompleksinin inkişaf proqnozu•
xaotik proqnozları

obektivçilik.
idealizim
konservatizim
determinizim•
furutizim

adekvatlılığı
elmi әsaslandırılması
proqnozların sistemliliyi
mәqsәdyönlülük prinsipi•
variantlılığı

bütün cavablar düzdür
ümumdövlәt marağının nәzәrә alınması
obyektiv iqtisadi qanunların vә cәmiyyәtin inkişafının diqәr qanunlarının tәlәblәrinin hәrtәrәfli nәzәrә alınması
xalq tәsәrrüfatının vә onun ayrıayrı hәlqәlәrinin müxtәlif trayektoriyalarda inkişaf imkanı•
proqnozların adekvat xarakteri

uzun müddәtli
qısa müddәtli
operativ

•
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Proqnozlaşdırılmanın miqyasına görә tәsniflәşdirilәrkәn hansı tip proqnoz seçilir?

Diaqnoz mәrhәlәsindә proses vә meyarların elmi tәhlili nә ilә yekunlaşir.

Proqnozlaşdırmanın hansı prinsipi milli tәsәrrüfvatı vahid obyekt vә obyektlәr mәcmusu kimi baxmağa
imkan verir:

İqtisadi proqnozlaşmanın predmeti nәdir?

Miqyasına görә proqnozlaşmanı fәrqlәndirirlәr:

Proqnozlaşmanın miqyas әlamәti:

Proqnozlaşmanın miqyas әlamәti:

alternativ•
orta müddәtli

Bütün cavablar düzgündür
Әhalinin hәyat sәviyyәsinin proqnozu
Qısamüddәtli
Struktur•
Determinant

proqnozlaşma modelinin işlәnmәsi
proqnozlaşdırma metodunun seçilmәsi
Proqnoz kәmiyyәtinin formulanın müәyyәnlәşdirilmәsi
Qrafikin tәrtibi.
Proqnozlaşdırma modelinin işlәnmәsi vә ona uyğun proqnozlaşma metodunun seçilmәsi.•

proqnozlaşmanın sistemliliyi prinsipi•
iqtisadiyyat vә siyasәtin vәhdәti prinsipi
elmi әsaslandırma prinsipi
proqnozlaşdırmanın soxvariantlılığı prinsipi
bütün cavablar düzdür

canlı tәbiәtdә qanunauygunluqlarının dәrk edilmәsi
bütün cavablar düzdür
fәaliyyәtdә olan iqtisadi obyektin mümkün ola bilәcәk vәziyyәtini qәlәgәk dövr üçün müәyyәnlәşdirilmәsi•
konkret qeniş tәkrar istehsal prosesi vә onun müxtәlifliyi
qәlәcәkdә sosial obyektlәrin mümkün fәaliyyәtinin dәrk edilmәsi

operativ proqnozlar
makroekonomik proqnoz•
normativ proqnoz
axtarış proqnozları
xaotik proqnozlar

obyektin xarakteri•
tәdqiq
müәyyәn mәqsәdlәrin konkret qoyuluşunu vә tәdqiq olunan obyektin konkret detallarının hadisәlәrinin
әvvәlcәdәn görünmәsi
sistemin dinamik inkişaf edәn tamın tәrkib hissәsi kimi
olunan hadisәnin sәbәbi

sistemin dinamik inkişaf edәn tamın tәrkib hissәsi kimi
tәdqiq olunan hadisәnin sәbәbi
müәyyәn mәqsәdlәrin konkret qoyuluşunu vә tәdqiq olunan obyektin konkret detallarının hadisәlәrinin
әvvәlcәdәn görünmәsi
miqyas proqnozlaşdırılması•
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Kompleks metod özünә aşağıdakıları daxil edir:

Proqnozlaşmanın tarixi metodu aşağıdakılardır:

İqtisadi proqnozlaşmanın obyektidir:

Hansılar qabaqcadan görmәnin forması deyildir?

•
tәdqiq

müәyyәn mәqsәdlәrin konkret qoyuluşunu vә tәdqiq olunan obyektin konkret detallarının hadisәlәrinin
әvvәlcәdәn görünmәsi
öyrәnilәn obyektin sәbәbini öyrәnәrkәn onun strukturunun izah edilmәsi
mürәkkәb iqtisadi sistemlәrdә baş vermәsi mümkün olan hadisәlәrin qanunauyğunluqlarının kәmiyyәt vә
keyfiyyәt tәtbiqi
hәr bir hadisәnin onun tarixi formaları ilә qarşılıqlı әlaqәdә nәzәrdәn keçirilmәsi
hadisәlәrin qarşı әlaqәdә nәzәrdәn keçirәrkәn nәyinki bu elmi metodlarından, habelә digәr elmlәrin metodundan
istifadә olunur

•

öyrәnilәn obyektin sәbәbini öyrәnәrkәn onun strukturunun izah edilmәsi
hadisәlәrin qarşı әlaqәdә nәzәrdәn keçirәrkәn nәyinki bu elmi metodlarından, habelә digәr elmlәrin metodundan
istifadә olunur
mürәkkәb iqtisadi sistemlәrdә baş vermәsi mümkün olan hadisәlәrin qanunauyğunluqlarının kәmiyyәt vә
keyfiyyәt tәtbiqi
müәyyәn mәqsәdlәrin konkret qoyuluşunu vә tәdqiq olunan obyektin konkret detallarının hadisәlәrinin
әvvәlcәdәn görünmәsi
hәr bir hadisәnin onun konkret formaları ilә qarşılıqlı әlaqәdә nәzәrdәn keçirilmәsi•

sahә vә regional proqnozlar
demoqrafik proqnozlar
geniş tәkrar istehsal prosesi vә onun bütün çoxnövlülüyü•
proqnozun vaxt qorizontu
proqnozlaşma obyektinin informasiya ilә tәminat dәrәcәsi

plan
plan, hipoteza
hipoteza
proqnoz
bütün cavablar düzgündür•


