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2307y_az_qiyabiQ2017_Yekun imtahan testinin sualları

Fәnn : 2307y Marketinq

Bu ölkәlәr sәnaye mallarının әsas ixracatçılarıdırlar, öz aralarında ticarәt edirlәr, öz mәhsullarını
xammal vә yarımfabrikatlara dәyişәrәk onları başqa tip tәsәrrüfat qruluşu olan ölkәlәrә ixrac dirlәr

Bu tip iqtisadiyyatı olan ölkәlәrdә mәcmu milli mәhsulun 10%dәn 20%dәk hissәsi emal
sәnayesindә yaradılır

Bu tip iqtisadiyyatı olan ölkәlәr vәsaitlәrinin әksәr hissәsini bu ehtiyatların ixrac olunması hesabına
әldә edirlәr

Bu tip iqtisadiyyatı olan ölkәlәrdә әhalinin әksәr hissәsi sadә kәnd tәsәrrüfatı istehsalı ilә mәşğul
olur vә istehsal etdiklәri mәhsulların әksәr hissәsini özlәri istehlak edir, qalan hissәsini isәsadә mәhsul
vә xidmәtlәrә dәyişirlәr

Bu, beynәlxalq bazarlara çıxmanın müştәrәk sahibkarlıq fәaliyyәtinә aiddir

Bu, beynәlxalq bazarlara çıxmanın müştәrәk sahibkarlıq fәaliyyәtinә aiddir

sәnayesi inkişaf etmiş ölkәlәr
sәnayesi inkişaf etmәkdә olan ölkәlәr
xammal ixrac edәn ölkәlәr
sәnayesi inkişaf etmiş ölkәlәr•
natural tipli iqtisadiyyatı olan ölkәlәr

keçid dövrünü yaşyan ölkәlәrdә
xammal ixrac edәn ölkәlәrdә
natural tipli iqtisadiyyatı olan ölkәlәrdә
sәnayesi inkişaf etmәkdә olan ölkәlәrdә•
sәnayesi inkişaf etmiş ölkәlәrdә

keçid dövrünü yaşyan ölkәlәrdә
natural tipli iqtisadiyyatı olan ölkәlәrdә
sәnayesi inkişaf etmәkdә olan ölkәlәrdә
xammal ixrac edәn ölkәlәrdә•
sәnayesi inkişaf etmiş ölkәlәrdә

keçid dövrünü yaşayan ölkәlәrdә
xammal ixrac edәn ölkәlәrdә
sәnayesi inkişaf etmәkdә olan ölkәlәrdә
natural tipli iqtisadiyyatı olan ölkәlәrdә•
sәnayesi inkişaf etmiş ölkәlәrdә

yığma müәssisәlәri
ölkәnin ixrac üzrә agentlәri vasitәsi ilә ixrac
xaricdә satış filalları vasitәsi ilә ixrac
bilavasitә marketinq
xaricdә müşttәrәk mülkiyyәtdә olan müәssisәlәrin yaradılması•

xaricdә satış filalları vasitәsi ilә ixrac
yığma müәssisәlәri
müqavilә üzrә idarәetmә•
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Bu ixrac birbaşa ixraca aiddir:

Bunlardan hansi bilavasitә ixraca aiddir:

Bu xidmәt növü istehlakçılarla aşağı sıviyyәdә ünsiyyәt tәlәb edәn xidmәtlәrә aiddir

Bu xidmәt növü istehlakçılarla aşağı sıviyyәdә ünsiyyәt tәlәb edәn xidmәtlәrә aiddir

Bu xidmәt növü istehlakçılarla aşağı sıviyyәdә ünsiyyәt tәlәb edәn xidmәtlәrә aiddir

Bu xidmәt növü istehlakçılarla aşağı sıviyyәdә ünsiyyәt tәlәb edәn xidmәtlәrә aiddir

Bu xidmәt növü istehlakçılarla yüksәk sıviyyәdә ünsiyyәt tәlәb edәn xidmәtlәrә aiddir

bilavasitә marketinq
ölkәnin ixrac üzrә agentlәri vasitәdi ilә ixrac

lizensiyalaşdırma formasında hәyata keçirilәn ixrac
müqavilә üzrә idarәetmә üsulu ilә hәyata keçirilәn ixrac
müstәqil beynәlxalq marketinq vasitәçilәrindәn xidmәtindәn istifadә hәyata keçirilәn ixrac
müştәrәk müәssisәlәr vasitәsi ilә hәyata keçirilәn ixrac
müәssisәnin öz ölkәsindә olan ixrac şöbәsi vasitәsi ilә hәyata keçirilәn ixrac•

xarici agentlәrin vasitәsi ilә hәyata keçirilәn ixrac
müstәqil beynәlxalq marketinq vasitәçilәrin xidmәtindәn istifadә etmәklә hәyata keçirilәn ixrac
müştәrәk müәssisәlәr vasitәsi ilә hәyata keçirilәn ixrac
xarici distribyutorlar vasitәsi ilә hәyata keçirilәn ixrac
müәssisәnin öz ölkәsindә olan ixrac şöbәsi vasitәsi ilә hәyata keçirilәn ixrac•

insanlara müxtәlif mәslәhәtlәrin verilmәsi xidmәtlәri
tәlәbәlәrә xarici dilin öyrәdilmәsi xidmәtlәri
avtomobillәrin yuyulması xidmәti•
bәrbәrxana xidmәtlәri
tibb xidmәti

insanlara müxtәlif mәslәhәtlәrin verilmәsi xidmәtlәri
tәlәbәlәrә xarici dilin öyrәdilmәsi xidmәtlәri
bәrbәrxana xidmәtlәri
mәhsulların saxlanması üzrә xidmәtlәr•
tibb xidmәti

tibb xidmәti
bәrbәrxana xidmәtlәri
tәlәbәlәrә xarici dilin öyrәdilmәsi xidmәtlәri
mәhsulların daşınması üzrә xidmәtlәr•
insanlara müxtәlif mәslәhәtlәrin verilmәsi xidmәtlәri

insanlara müxtәlif mәslәhәtlәrin verilmәsi xidmәtlәri
tәlәbәlәrә xarici dilin öyrәdilmәsi xidmәtlәri
bәrbәrxana xidmәtlәri
kimyәvi tәmizlәmә müәssisәlәrinin xidmәtlәri•
tibb xidmәti

avtomobillәrin yuyulması
kimyәvi tәmizlәmә müәssisәlәrinin xidmәtlәri
mәhsulların daşınması üzrә xidmәtlәr

•
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Bu xidmәt növü istehlakçılarla yüksәk sәviyyәdә ünsiyyәt tәlәb edәn xidmәtlәrә aiddir

Bu xidmәt növü istehlakçılarla yüksәk sıviyyәdә ünsiyyәt tәlәb edәn xidmәtlәrә aiddir

Bu, xidmәtlәrin xüsusiyyәti deyildir

Bu, xidmәtlәrin xüsusiyyәti deyildir

Bu, xidmәtlәrin xüsusiyyәti deyildir

Bu, xidmәtlәrin xüsusiyyәti deyildir

Bu, xidmәtlәrin xüsusiyyәti deyildir

bәrbәrxana xidmәtlәri•
mәhsulların saxlanması üzrә xidmәtlәr

kimyәvi tәmizlәmә müәssisәlәrinin xidmәtlәri
mәhsulların saxlanması üzrә xidmәtlәr
mәslәhәtlәrin verilmәsi xidmәti•
avtomobillәrin yuyulması
mәhsulların daşınması üzrә xidmәtlәr

mәhsulların saxlanması üzrә xidmәtlәr
tibb xidmәti•
mәhsulların daşınması üzrә xidmәtlәr
avtomobillәrin yuyulması
kimyәvi tәmizlәmә müәssisәlәrinin xidmәtlәri

xidmәtlәrin mәnbәyindәn ayrılmazlığı
xidmәtin duyulmazlığı
xidmәtlәrә sahib olmağıb mümkünsüzlüyü
xidmәtlәrin keyfiyyәtinin qeyristabilliyi
xidmәtlәrә sahib olmağın mümkünlüyü•

xidmәtlәrin keyfiyyәtinin qeyristabilliyi
xidmәtlәrә sahib olmağıb mümkünsüzlüyü
xidmәtin duyulmazlığı
xidmәtlәrin mәnbәyindәn ayrılmazlığı
xidmәtlәri saxlamağın mümkünlüyü•

xidmәtlәrin keyfiyyәtinin qeyristabilliyi
xidmәtlәrin mәnbәyindәn ayrılmazlığı
xidmәtin duyulmazlığı
xidmәtlәrin nәql edilmәsinin mümkünlüyü•
xidmәtlәrә sahib olmağın mümkünsüzlüyü

xidmәtlәrә sahib olmağın mümkünsüzlüyü
xidmәtlәrin mәnbәyindәn ayrılmazlığı
xidmәtlәrin duyulmasının mümkünlüyü•
xidmәtlәrin keyfiyyәtinin qeyristabilliyi
xidmәtlәrin duyulmazlığı

xidmәtlәrә sahib olmağın mümkünsüzlüyü
xidmәtlәrin keyfiyyәtinin qeyristabilliyi
xidmәtin duyulmazlığı
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Bu, xidmәtlәrin xüsusiyyәti deyildir

Ayrıayrı siyasi xadimlәrin tәbliğati ilә mәşğul olan tәşkilat marketinqin bu formasından istifadә
etmәlidir:

Müxtәlif davranışlara, sosial statusa vә digәr xarakteristikalara malik istehsakçılar bazarında
fәaliyyәt göstәrәn müәssisә bazarı seqmentlәşdirmәdәn eyni bir mәhsulla bütün istehlakçıların
tәlәbatını ödәmәyә cәhd etmiş vә uğursuzluğa düçar olmuşdur. Buna görә dә indi yalnız 23 bazar
seqmentindә fәaliyyәt göstәrmәyi qәrara almışdır. Bu halda müәssisә hansı marketinq formasından
istifadә etmәlidir:

Sossialetik marketinq konsepsiyasına görә istehlakçı (alıcı ) üstünlük verir:

İstehsalın tәkmillәşdirilmәsi konsepsiyasına görә istehlakçı (alıçı) üstünlük verir:

İstehlakçı marketinqin vә ya sadәcә marketinq konsepsiyasına görә istehlakçı (alıcı) üstünlük verir:

xidmәtlәrin mәnbәyindәn ayrılmazlığı
xidmәtlәrin mәnbәyindәn ayrılmasının mümkünlüyü•

xidmәtlәrә sahib olmağın mümkünsüzlüyü
xidmәtlәrin saxlanılmasının mümkünsüzlüyü
xidmәtlәrin mәnbәyindәn ayrılmazlığı
xidmәtin duyulmazlığı
xidmәtlәrin keyfiyyәtinin stabilliyi•

әrazi marketinqindәn
passiv marketinqindәn
aktiv marketinqindәn
eqomarketinindәn•
ideya marketinqindәn

diferensiallaşdırılmamış marketinqdәn
passiv marketinqdәn
aktiv marketinqdәn
diferensiallaşdırılmış marketinqdәn•
tәmәrküzlәşmiş marketinqdәn

keyfiyyәti yüksәk olan mәhsulların satın alınmasına
onlara daha çox fayda verәn mәhsulların satın alınmasına
qiymәti aşağı olan mәhsulların satın alınmasına
tәlabatlrına daha çox uyğun gәlәn mәhsulların satın alınmasına
ekoloji çәhәtdәn daha tәmiz mәhsulların satın alınmasına•

keyfiyyәti yüksәk olan mәhsulların satın alınmasına
onlara daha çox fayda verәn mәhsulların satın alınmasına
qiymәti aşağı olan mәhsulların satın alınmasına•
ekoloji çәhәtdәn daha tәmiz mәhsulların satın alınmasına
tәlabatlarına daha çox uyğun gәlәn mәhsulların satın alınmasına

tәlabatlarına daha çox uyğun gәlәn mәhsulların satın alınmasına•
ekoloji çәhәtdәn daha tәmiz mәhsulların satın alınmasına
onlara daha çox fayda verәn mәhsulların satın alınmasına
keyfiyyәti yüksәk olan mәhsulların satın alınmasına
qiymәti aşağı olan mәhsulların satrın alınmasına
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İstehsalçıların, istehlakçıların vә bütünlükdә cәmiyyәtin mәnafeylәri (maraqları) eyni zamanda bu
konsepsiyada nәzәrә alınır

İstehsalçı vә istehlakçıların mәnafeylәri (maraqları) eyni zamanda bu konsepsiyada nәzәrә alınır

İstehsalın tәkmillәşdirilmәsi konsepsiyasının mahiyyәtini tәşkil edir:

Ölkәmizdә marketinqin tәtbiqinin zәruriliyi müәyyәn edilir:

Bu, marketinqin prinsiplәrinә aiddir:

Bu, marketinqin prinsiplәrinә aiddir:

Bu, marketinqin prinsiplәrinә aiddir:

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

kommersiya amillәrinin intensivlәşdirilmәsi konsepsiyasında
istehlakçı marketinqi konsepsiyasında•
mәhsulların tәkmillәşdirilmәsi konsepsiyasında
istehsalın tәkmillәşdirilmәsi konsepsiyasında
satış yönümlü marketinq konsepsiyasında

mәhsulları tәkmillәşdirmәklә onun keyfiyyәtinin yüksәldilmәsi
cәmiyyәtin mәnafeylәrinin nәzәrә alınması
kommersiya amillәrinin intensivlәşdirilmәsi
maya dәyәrin ixtisar edilmәsi hesabına qiymәtin aşağı salınması•
istehlakçıların tәlabatlarının öyrәnilmәsi vә ödәnilmәsi

özәllәşdirmә ilә
dövlәtsizlәşdirmә ilә
müxtәlif mülkiyyәt formalarının tәtbiqi ilә
özәl mülkiyyәtin mövcudluğu ilә
bazar münasibәtlәrә keçidlә•

müәssisәnin maliyyә imkanlarının nәzәrә alınması
yüksәk keyfiyyәtli mәhsul istehsal edilmәsi
müәssisәnin istehsal güclәrinin nәzәrә alınması
insan amilinin güclәndirilmәsi•
müәssisәnin material resursları ilә vaxtında tәmin edilmәsi

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

yüksәk keyfiyyәtli mәhsul istehsal edilmәsi
müәssisәnin material resursları ilә vaxtında tәmin edilmәsi
müәssisәnin maliyyә imkanlarının nәzәrә alınması
mәqsәdiliproqramlı yanaşma•
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Bu, marketinqin prinsiplәrinә aiddir:

Bu, marketinqin prinsiplәrinә aiddir:

Bu, marketinqin prinsiplәrinә aiddir:

Marketinqin prinsirlәri dedikdә başa düşülür:

Bu, marketinqin funksiyasına aiddir:

Bu, marketinqin funksiyasına aiddir:

Bu, marketinqin funksiyasına aiddir

müәssisәnin istehsal güclәrinin nәzәrә alınması

yüksәk keyfiyyәtli mәhsul istehsal edilmәsi
bazara aktiv tәsir etmә•
müәssisәnin maliyyә imkanlarının nәzәrә alınması
müәssisәnin material resursları ilә vaxtında tәmin edilmәsi
müәssisәnin istehsal güclәrinin nәzәrә alınması

müәssisәnin maliyyә imkanlarının nәzәrә alınması
bazarın tәlәbatına uyğunlaşma•
müәssisәnin material resursları ilә vaxtında tәmin edilmәsi
yüksәk keyfiyyәtli mәhsul istehsal edilmәsi
müәssisәnin istehsal güclәrinin nәzәrә alınması

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

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

kompleks tәhlil
qiymәtqoyma•
sistemli tәhlil
SWOTanaliz
marketinq nәzarәti

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

mәhsulların bölüşdürülmәsi vә satışı•
kompleks tәhlil
marketinq nәzarәti
SWOTanaliz
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Bu, marketinqin funksiyasına aiddir:

Bu, marketinqin funksiyasına aiddir:

Bu, marketinqin funksiyasına aid deyildir:

Marketinqin funksiyası dedikdә başa düşülür:

Marketinq yanaşması baxımından bazar:

Tәlәbatın tәrrәddüd etdiyi halda marketinqin bu formasından istifadә etmәk mәqsәdәuyğundur:

Remarketinq tәlәbatın bu formasında tәtbiq edilir:

sistemli tәhlil

marketinq planlaşdırılması
mәhsul çeşidinin planlaşdırılması•
SWOTanaliz
sistemli tәhlil
kompleks tәhlil

marketinqin planlaşdırılması
marketinq tәdqiqatları•
kompleks tәhlil
sistemli tәhlil
SWOTanaliz

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

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

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

hәvәslәndirici marketinq
tәmәrküzlәşmiş marketinq
konversiya marketinqi
demarketinq
sinxromarketinq•

müxtәlif sәbәblәrdәn tәlәbatın tәrәddüd etdiyi halda
azalan tәlәbat•
irrosional tәlәbat
neqativ tәlәbat
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Marketinq konsepsiyasına görә müәssisәnin istehsalsatış fәaliyyәtinin planlaşdırılmasına bundan
başlanılır:

Marketinq konsepsiyasına görә müәssisә maksimum mәnfәәt әldә edilmәsinә bunun hesabına nail
olmalıdır:

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

İstehlakçının vә istehsalçının mәnafeyi bu marketinq konsepsiyasında daha dolğun nәzәrә alınır:

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

Tәlәbatın bu formasında sinxromarketinqin tәtbiqi mәqsәdәuyğundur:

Mәhsul istehlakçıların sağlamlığına ziyan vurduğu halda marketinqin bu forması tәtbiq edilir:

hәddәn artıq tәlәbat

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

yeni mәhsular hazırlanmasına vә mövcud mәhsulların xüsusiyyәtlәrinin tәkmillәşdirilmәsi
daha çox mәhsul satılması
mәhsulun istehsalına vә satışına çәkilәn xәrclәrin ixtisar edilmәsi
istehlakçıların tәlәbatlarına vә alış motivlәrinә daha çox uyğun gәlәn mәhsul istehsal edilmәsi•
bölüşdürmә vә satış kanallarının düzgün seçilmәsi;

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

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

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

tәlәbat neqativ olduqda
tәlәbatın hәcmi tәrәddüd etdikdә•
tәlәbatın hәcmi hәddәn çox olduqda
tәlәbat stabil oduqda
tәlәbat irrasional olduqda
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Konversiya marketinqi tәlәbatın bu halında tәtbiq edilir:

Demarketinq tәlәbatın bu halında tәtbiq edilir:

Bu, marketinqin funksiyalarına aiddir:

Aşağıdakı fәaliyyәt növlәrindәn hansı marketinqin tәtbiq sahәsinә aid deyildir?

Marketinqin prinsipi:

Bu, marketinqin funksiyalarına aid deyıldir:

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

tәlәbat irrasional olduqda
mәhsula tәlәbat neqativ olduqda•
tәlәbat qeyri stabil oluqda
tәlәbat azalmağa doğru meyl etdikdә
tәlәbatın hәcmi hәddәn çox olduqda

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

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

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

maddi vә qeyri maddi xidmәt sahәlәri
dövlәtlәrarası hәrbi әmәkdaşlıq•
qeyri kommersiya fәaliyyәti
istehsal vә istehlak vasitәlәri istehsalı sahәlәri
aqrar sahә

tәsәrrüfat qәrarlarının qәbulu prosesidir
marketinqin planlaşdırılmasi vә strategiyasının hazırlanmasıdır
marketinqin әsasını tәşkil edәn, mahiyyәtini vә tәyinatını açan müddәalar, tәlәblәrdir•
istehsalın sәmәrәli tәşkilidir
marketinqin idarә edilmәsi formalarıdır

qiymәtqoyma
mәhsul istehsalının tәşkili•
mәhsul çeşidinin planlaşdırılması
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Bu konsepsiyada istehlakçıların tәlәbatlarının rәqiblәrlә müqayisәdә daha dolğun ödәnilmәsi
tәşkilatın öz mәqsәdlәrinә nail olunması vasitәsi olduğu iddia edilir:

Bu konsepsiyada aqressiv reklam olmadan arzuedilәn satış hәcminә nail olmağın mümkünsüzlüyü
iddia edilir:

Bu konsepsiyada istehlakçıların qiymәtdәn asılı olmayaraq daha yüksәk keyfiyyәtә malik mәhsul
vә xidmәtlәrin alacağına üstünlük verәcәyi iddia edilir:

Bu konsepsiyada istehlakçıların geniş yayılmış vә әlverişli qiymәtlәrә malik mәhsullara üstünlük
verәcәyi iddia edilir:

Kommersiya amillәrinin intensivlәşdirilmәsi konsepsiyasına görә müәssisә satışın hәcminin
artırılması üçün:

Marketinq konsepsiyasına görә bazar iqtisadiyyatı şәratitindә mәnfәәtin mәblәğini
maksimallaşdırmaq üçün müәssisә

marketinq tәdqiqatları
mәhsulların bölüşdürülmәsi vә satışı

mәhsulun tәkmillәşdirilmәsi konsepsiyasında
müasir marketinq konsepsiyasında•
istehsalın tәkmillәşdirilmәsi konsepsiyasında
kommersiya sәylәrinin intensivlәşdirilmәsi konsepsiyasında
sosialetik marketinq konsepsiyasında

mәhsulun tәkmillәşdirilmәsi konsepsiyasında
kommersiya amillәrinin intensivlәşdirilmәsi konsepsiyasında•
istehsalın tәkmillәşdirilmәsi konsepsiyasında
müasir marketinq konsepsiyasında
sosialetik marketinq konsepsiyasında

sosialetik marketinq konsepsiyasında
mәhsulun tәkmillәşdirilmәsi konsepsiyasında•
kommersiya amillәrinin intensivlәşdirilmәsi konsepsiyasında
müasir marketinq konsepsiyasında
istehsalın tәkmillәşdirilmәsi konsepsiyasında

mәhsulun tәkmillәşdirilmәsi konsepsiyasında
istehsalın tәkmillәşdirilmәsi konsepsiyasında•
kommersiya amillәrinin intensivlәşdirilmәsi konsepsiyasında
müasir marketinq konsepsiyasında
sosialetik marketinq konsepsiyasında

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

marketinq planları tәrtib etmәlidir
müştәrilәrin tәlәbatlarına daha çox uyğun gәlәn mәhsulların istehsalını tәmin etmәlidir•
istehsal xәrclәrinin maksimal azaldılmasını tәmin etmәlidir
mәhsul vә xidmәtlәrinә konyunkturanın imkan verdiyi maksimal qiymәt müәyyәn etmәlidir
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İstehlakçıların ancaq yüksәk keyfiyyәtli mәhsullar alacağına әsaslanan strategiya bu konsepsiyaya
әsaslanır

İstehsal edilәn mәhsulların satış hәcminin artırılması nәticәsindә mәnfәәt әldә edilmәsinә yönәlmiş
fәaliyyәt bu konsepsiyaya xasdır:

Geniş yayılmış vә münasib qiymәtli mәhsullar istehsalı hansı marketinq konsepsiyasının
mahiyyәtini tәşkil edir:

Tәlәbat:

Aşağıdakılardan hansı marketinqin prinsiplәrinә aid deyildir:

  Bu, marketinqin mәqsәdinә olan tәlәblәrә aid deyil

  Tәlәb:

marketinq nәzarәtini tәşkil etmәli vә hәyata keçirmәlidir

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

mәhsulun tәkmillәşdirilmәsi konsepsiyasına
kommersiya amillәrinin intensivlәşdirilmәsi konsepsiyasına•
istehsalın tәkmillәşdirilmәsi konsepsiyasına
müasir marketinq konsepsiyasına
sosialetik marketinq konsepsiyasına

sosialetik marketinq konsepsiyası
istehsalın tәkmillәşdirilmәsi•
kommersiya sәylәrinin intensivlәşdirilmәsi
mәhsulun tәkmillәşdirilmәsi
istehlakçı marketinq konsepsiyası

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

proqrammәqsәdli vә sistemli yanaşma
biznesportfelin tәhlili•
bazarın tәlәbatına uyğunlaşma
bazarın tәlәbatının hәrtәrәfli öyrәnilmәsi
bazara aktif tәsir etmә

marketinqin mәqsәdi müqayisә edilә bilәn olmalıdır
marketinqin mәqsәdi mәhsulun bazar mövqeyini möhkәmlәndirmәyә imkan verәn olmalıdır•
marketinqin mәqsәdi dәqiq ifadә edilәn olmalıdır
marketinqin mәqsәdi aydin ifadә edilәn olmalıdır
marketinqin mәqsәdi real olmalıdir

istehlakçının әldә etmәk istәdiyi, arzuladığı bütün şeylәrdir

•
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Kontrseqmentlәşdirmә bunu nәzәrdә tutur

Qablaşdırma materialı istehlakçıları qiymәtin vә xidmәtin sәviyyәsinә münasibәtә görә bu
seqmentlәrә bölünürlәr

Qablaşdırma materialı istehlakçıları qiymәtin vә xidmәtin sәviyyәsinә münasibәtә görә bu
seqmentlәrә bölünürlәr

Qablaşdırma materialı istehlakçıları qiymәtin vә xidmәtin sәviyyәsinә münasibәtә görә bu
seqmentlәrә bölünürlәr

Qablaşdırma materialı istehlakçıları qiymәtin vә xidmәtin sәviyyәsinә münasibәtә görә bu
seqmentlәrә bölünürlәr

Bu seqment hәrәkәtә istiqamәtlәnәn alıcılar seqmentidir

alıcılıq qabiliyyәtli tәlәbatlardır•
hәr hansı formada olan ehtiyacdır
insanın yaşaması vә fәaliyyәt göstәrmәsi üçün nәyinsә çatışmadığını duymasıdır
spesifik forma alan vә ölәnilmәsi zәruri olan ehtiyaclardır

sub seqmentlәrin yaradılmasını
bir neçә bazar seqmentinin birlәşdirilmәsini•
mikro seqmentlәşdirmәni
makro seqmentlәşdirmәni
iri seqmentlәrin kiçik seqmentlәrә bölünmәsini

qablaşdırma materialına loyal olmayan istehlakçılar seqmentinә
qablaşdırma materialına loyallığı stabil olmayan istehlakçılar seqmentinә
qablaşdırma materialına tam loyal olan istehlakçılar seqmentinә
qablaşdırma materialına kifayәt qәdәr loyal olan istehlakçılar seqmentinә
şәxsi sәmәrәyә әsaslanan alıcılar seqmentinә•

qablaşdırma materialına kifayәt qәdәr loyal olan istehlakçılar seqmentinә
sövdәlәşmәyә әsaslanan alıcılar seqmentinә•
qablaşdırma materialına loyallığı stabil olmayan istehlakçılar seqmentinә
qablaşdırma materialına tam loyal olan istehlakçılar seqmentinә
qablaşdırma materialına loyal olmayan istehlakçılar seqmentinә

qablaşdırma materialına loyallığı stabil olmayan istehlakçılar seqmentinә
qablaşdırma materialına tam loyal olan istehlakçılar seqmentinә
qablaşdırma materialına kifayәt qәdәr loyal olan istehlakçılar seqmentinә
tәrәfdaşlığa әsaslanan alıcılar seqmentinә•
qablaşdırma materialına loyal olmayan istehlakçılar seqmentinә

qablaşdırma materialına loyallığı stabil olmayan istehlakçılar seqmentinә
qablaşdırma materialına loyal olmayan istehlakçılar seqmentinә
qablaşdırma materialına tam loyal olan istehlakçılar seqmentinә
qablaşdırma materialına kifayәt qәdәr loyal olan istehlakçılar seqmentinә
proqramlaşdırılmış alıcılar seqmentinә•

hәrislәr seqmenti
şәxsin xüsusiyyәtlәrinә әsaslan seqment;
kampaniya sevәnlәr seqmenti
sәriştәli alıcılar seqmenti•
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Bu seqment statusa istiqamәtlәnәn alıcılar seqmentidir

Bu seqment statusa istiqamәtlәnәn alıcılar seqmentidir

Bu seqment statusa istiqamәtlәnәn alıcılar seqmentidir:

Bu seqment statusa istiqamәtlәnәn alıcılar seqmentidir:

S.Dibb vә L.Simkin tәrәfindәn hazırlanmış modeldә seqmentlәşdirmә dәyişәnlәri bu qaydada
seçilir

Bu amil seqmentlәşdirmә dәyişәnlәrinin seçilmәsinin T.Bonoma vә B.Şapiro tәrәfindәn
hazırlanmış çox pillәli (sәviyyәli) modelindәki “yuvanın” xarici sәviyyәsi amilidir

sağ qalanlar seqmenti

sәriştәli alıcılar seqmenti
hәyat tsiklinә görә tәşkil olunmuş seqment;
gәlirlik sәviyyәsi tәşkil olunmuş seqment
sağ qalanlar•
tәcrübәli alıcılar seqmenti

tәcrübәli alıcılar seqmenti
gәlirlik sәviyyәsi tәşkil olunmuş seqment
hәyat tsiklinә görә tәşkil olunmuş seqment
dözümlülәr seqmenti•
sәriştәli alıcılar seqmenti

uğur qazananlar•
gәlirlik sәviyyәsi tәşkil olunmuş seqment
sәriştәli alıcılar seqmenti
hәyat tsiklinә görә tәşkil olunmuş seqment;
tәcrübәli alıcılar seqmenti

sәriştәli alıcılar seqmenti
hәyat tsiklinә görә tәşkil olunmuş seqment
gәlirlik sәviyyәsi tәşkil olunmuş seqment
sosial qayğılılar seqmenti;•
tәcrübәli alıcılar seqmenti

әvvәlcә mikro seqmentlәşdirmә hәyata keçirilir, sonra seqmentlәr yenidәn qruplaşdırılır vә nәhayәt yeni
vә mövcud seqmentlәşdirmә dәyişәnlәrindәn istifadә etmәklә subseqmentlәr yaradılr
әvvәlcә makro seqmentlәşdirmә hәyata keçirilir, sonra müәssisdә tәtbiq edilәn seqmentlәşdirmә üsuluna
yenidәn baxılır vә nәhayәt mövcud seqmentlәr yenidәn qruplaşdırılırt
әvvәlcә ixtiyarı qaydada seqmentlәşdirmә aparılır, sonra seqmentlәr yenidәn qruplaşdırılır vә nәhayәt yeni
vә mövcud seqmentlәşdirmә dәyişәnlәrindәn istifadә etmәklә subseqmenlәr yaradılr
әvvәlcә makro seqmentlәşdirmә hәyata keçirilir, sonra seqmentlәr yenidәn qruplaşdırılır vә nәhayәt yeni
vә mövcud seqmentlәşdirmә dәyişәnlәrindәn istifadә etmәklә subseqmentlәr yaradılr
әvvәllcә müәssisdә tәtbiq edilәn seqmentlәşdirmә üsuluna yenidәn baxılır, sonra seqmentlәr yenidәn
qruplaşdırılır vә nәhayәt yeni vә mövcud seqmentlәşdirmә dәyişәnlәrindәn istifadә etmәklә subseqmentlәr
yaradılr

•

istehlakçının davranış amilәri
situasiya amillәri
istehlakçının mәhsula adaptasiyası
işçi amillәri•
qәrar qәbul edәn şәxsin sәciyyәvi xüsusiyyәtlәri
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Bu amil seqmentlәşdirmә dәyişәnlәrinin seçilmәsinin T.Bonoma vә B.Şapiro tәrәfindәn
hazırlanmış çox pillәli (sәviyyәli) modelindәki “yuvanın” xarici sәviyyәsi amilidir

Seqmentlәşdirmә dәyişәnlәrinin seçilmәsinin Y.Uind vә R.Kardoza tәrәfindәn hazırlanmış
makroyanaşma modelindә baza dәyişәnlәrinin seçilmәsi

Seqmentlәşdirmә dәyişәnlәrinin seçilmәsinә qaydasız yanaşmada bazar dәyişәnlәrin seçilmәsi

Bu amil işgüzar istehlakçılar bazarının psixoqrafik amillәrә görә seqmentlәşdirmә amilidir

Bu amil işgüzar istehlakçılar bazarının psixoqrafik amillәrә görә seqmentlәşdirmә amilidir

Bu amil işgüzar istehlakçılar bazarının psixoqrafik amillәrә görә seqmentlәşdirmә amilidir

Bu amil işgüzar istehlakçılar bazarının psixoqrafik amillәrә görә seqmentlәşdirmә amilidir

qәrar qәbul edәn şәxsin sәciyyәvi xüsusiyyәtlәri
situasiya amillәri
istehlakçının mәhsula adaptasiyası
demoqrafil amillәr•
istehlakçının davranış amilәri

yuvanın xarici sәviyyәsinin ölçülә bilәn amillәrinә uyğun aparılır
heç bir qaydaya әsaslanmadan ixtiyari qaydada aparılır
seqmentlәşdirmәnin ümumi amillәrinә uyğun aparılır•
rәhbәrlik tәrәfindәn müәyyәn edilmiş qaydada aparılır
marketinq şöbәsinin rәhbәrliyi tәrәfindәn müәyyәn edilmiş qaydada aparılır

yuvanın xarici sәviyyәsinin ölçülә bilәn amillәrinә uyğun aparılır
rәhbәrlik tәrәfindәn müәyyәn edilmiş qaydada aparılır
marketinq şöbәsinin rәhbәrliyi tәrәfindәn müәyyәn edilmiş qaydada aparılır
seqmentlәşdirmәnin ümumi amillәrinә uyğun aparılır
heç bir qaydaya әsaslanmadan ixtiyari qaydada aparılır•

maliyyә stabilliyi olmayan müәssisәlәr
müәssisәnin mülkiyyәt forması
müәssisәnin maliyyә vәziyyәti
müәssisәnin fәaliyyәt mәqsәdi
müәssisәdә tәdarükün (tәchizatın) tәşkili üsulu•

maliyyә stabilliyi olmayan müәssisәlәr
müәssisәnin maliyyә vәziyyәti
müәssisәnin fәaliyyәt mәqsәdi
müәssisәnin rәhbәrlik üslubu•
müәssisәnin mülkiyyәt forması

müәssisәnin fәaliyyәt mәqsәdi
müәssisәnin maliyyә vәziyyәti
maliyyә stabilliyi olmayan müәssisәlәr
müәssisәnin mülkiyyәt forması
müәssisәnin tәdarükat mәrkәzinin üzvlәrinin fәrdi xarakteristikaları•

müәssisәnin fәaliyyәt mәqsәdi
müәssisәnin maliyyә vәziyyәti
maliyyә stabilliyi olmayan müәssisәlәr
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Bu amil işgüzar istehlakçılar bazarının iqtisadi amillәrә görә seqmentlәşdirmә amilidir

Bu amil işgüzar istehlakçılar bazarının iqtisadi amillәrә görә seqmentlәşdirmә amilidir

Bu amil işgüzar istehlakçılar bazarının demoqrafik amillәrә görә seqmentlәşdirmә amilidir

Bu amil işgüzar istehlakçılar bazarının demoqrafik amillәrә görә seqmentlәşdirmә amilidir

İctimai işlәrdә çox az iştirak edәn vә hәmişә dәyişikliklәrә inadkarcasına müqavimәt göstәrәn
istehlakçılar seqmenti

Yeni mәhsulu ya iqtisadi, ya da sosial sәbәblәrdәn almağa mәcbur olduqlarına görә alan
istehlakçılar seqmenti

Adәtәn ictimai içlәrdә aktiv iştirak edәn, lazımsız riskә getmәyi sevmәyәn vә buna görә dә yeni
mәhsulu almamışdan әvvәl onun uğurlu mәhsul olduğuna әmin olmaq istәyәn istehlakçılar seqmenti

müәssisәnin mülkiyyәt forması
müәssisәnin tәdarükat mәrkәzinin strukturu•

müәssisәnin tәdarükat mәrkәzinin üzvlәrinin fәrdi xarakteristikaları
müәssisәnin tәdarükat mәrkәzinin strukturu
müәssisәnin tәdarükün (tәchizatın) tәşkili üsulu
müәssisәnin rәhbәrlik üslubu
müәssisәnin maliyyә vәziyyәti•

müәssisәnin tәdarükün (tәchizatın) tәşkili üsulu
müәssisәnin tәdarükat mәrkәzinin strukturu
müәssisәnin tәdarükat mәrkәzinin üzvlәrinin fәrdi xarakteristikaları
müәssisәnin fәaliyyәtin mәqsәdi•
müәssisәnin rәhbәrlik üslubu

әn xırda müәssisәlәr
iri müәssisәlәr
orta müәssisәlәr
müәssisәnin fәaliyyәtinin miqyası•
kiçik müәssisәlәr

orta müәssisәlәr
iri müәssisәlәr
әn xırda müәssisәlәr
kiçik müәssisәlәr
müәssisәnin milli iqtisadiyyatın sahә mәnsubiyyәti•

novatorlar seqmentidir
gecikmiş әksәriyyәt seqmentidir
erkәn әksәriyyәt seqmentidir
gecikmişlәr seqmentidir•
erkәn ardıcıllar seqmentidir

gecikmiş әksәriyyәt seqmentidir•
erkәn ardıcıllar seqmentidir
erkәn әksәriyyәt seqmentidir
novatorlar seqmentidir
gecikmişlәr seqmentidir

•
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Öz çevrәlәrindә tanınmış lider olan vә әksәr hallarda mәhsula dair rәylәrin ifadәçilәri olan, sosial
oxşarlığı sayәsindә daxil olduğu qrupun üzvlәri ilә hәyati vacib әlaqәlәr yarada bilәn istehlakçılar
seqmenti

Çox böyük ehtimalla yeni ideyaları erkәn qavrayan vә qәbul edәn, bir qayda olaraq gәlirlәrinin
sәviyyәsi yüksәk olan bazar seqmenti

F.Kotlerә görә hәr hansı bir ticarәt markasına üstünlük vermәyәn, satın aldığı ticarәt markasını
teztez dәyişәn, müxtıliflik axtaran istehlakçılar

F.Kotlerә görә әvvәlcә bir ticarәt markasını alan, sonra ondan imtina edәrәk digәr ticarәt
markasının alınmasına keçәn istehlakçılar

F.Kotlerә görә ikiüç ticarәt markasına üstünlük verәn vә satın aldıqları markaları vaxtaşırı
dәyişәn istehlakçılar

F.Kotlerә görә hәmişә eyni ticarәt markasını alan istehlakçılar

erkәn әksәriyyәt seqmentidir•
gecikmişlәr seqmentidir
gecikmiş әksәriyyәt seqmentidir
erkәn ardıcıllar seqmentidir
novatorlar seqmentidir

erkәn ardıcıllar seqmentidir•
erkәn әksәriyyәt seqmentidir
novatorlar seqmentidir
gecikmişlәr seqmentidir
gecikmiş әksәriyyәt seqmentidir

erkәn әksәriyyәt seqmentidir
gecikmişlәr seqmentidir
erkәn ardıcıllar seqmentidir
gecikmiş әksәriyyәt seqmentidir
novatorlar seqmentidir•

ticarәt markasına tam loyal istehlakçılardır
istehlakşı ekspetlәr adlandırlan istehlakçılardır
ticarәt markasına loyallığı stabil olmayan istehlakçılardır
mәhsula loyallığı olmayam istehlakçılardır•
ticarәt markasına kifayәt qәdәr loyal istehlakçılardır

ticarәt markasına kifayәt qәdәr loyal istehlakçılardır
istehlakşı ekspetlәr adlandırlan istehlakçılardır
ticarәt markasına tam loyal istehlakçılardır
mәhsula loyallığı olmayan istehlakçılardır
ticarәt markasına loyallığı stabil olmayan istehlakçılardır•

ticarәt markasına tam loyal istehlakçılardır
istehlakşı ekspetlәr adlandırlan istehlakçılardır
ticarәt markasına kifayәt qәdәr loyal istehlakçılardır•
mәhsula loyallığı olmayan istehlakçılardır
ticarәt markasına loyallığı stabil olmayan istehlakçılardır

ticarәt markasına tam loyal istehlakçılardır•
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K.Ranqan, T.Moriarti vә Q.Svartsa görә bu, mәhsulun müәssisәnin fәaliyyәtindә әhәmiyyәtlik
sәviyyәsinә görә polad löhvәlәr bazarının seqmentidir:

K.Ranqan, T.Moriarti vә Q.Svartsa görә bu, mәhsulun müәssisәnin fәaliyyәtindә әhәmiyyәtlik
sәviyyәsinә görә polad löhvәlәr bazarının seqmentidir:

K.Ranqan, T.Moriarti vә Q.Svartsa görә bu, mәhsulun müәssisәnin fәaliyyәtindә әhәmiyyәtlik
sәviyyәsinә görә polad löhvәlәr bazarının seqmentidir:

K.Ranqan, T.Moriarti vә Q.Svartsa görә bu, mәhsulun müәssisәnin fәaliyyәtindә әhәmiyyәtlik
sәviyyәsinә görә polad löhvәlәr bazarının seqmentidir:

D.Yankeloviçә görә bu, saatlar bazarının seqmentidir:

D.Yankeloviçә görә bu, saatlar bazarının seqmentidir:

mәhsula loyallığı olmayam istehlakçılardır
istehlakşı ekspetlәr adlandırlan istehlakçılardır
ticarәt markasına loyallığı stabil olmayan istehlakçılardır
ticarәt markasını teztez alan zәngin istehlakçılardır

mәhsuldan istifadә sahәsindә böyük tәcrübәsi olan alıcılar
qәnaәtcil alıcılar
mәhsula böyük әhәmiyyәt verәn vә böyük qiymәt güzәştlәri tәlәb edәn alıcılar•
mәhsulu intensiv alan alıcılar
mәhsuldan bacarıqla sәmәrәli istifadә edәn alıcılar

yenilikәr axtaran alıcılar
mәhsuldan istifadә sahәsindә böyük tәcrübәsi olan alıcılar
mәhsuldan bacarıqla sәmәrәli istifadә edәn alıcılar
mәhsulu fәaliyyәtlәrinin uğuru üçün vacib mәhsul hesab edәn alıcılar•
sövdәlәşmәyә üstünlük verәn alıcılar

tәrәfdaşlığa üstünlük verәn alıcılar
mәhsuldan istifadә sahәsindә böyük tәcrübәsi olan alıcılar
sövdәlәşmәyә üstünlük verәn alıcılar
mәhsulu intensiv alan alıcılar
mәhsulu fәaliyyәtlәri üçün mәhsulun әhәmiyyәtini orta sәviyyәdә qiymәtlәndirәn alıcılar•

qәnaәtcil alıcılar
mәhsulu iri partiyalarla alan alıcılar
mәhsuldan istifadә sahәsindә böyük tәcrübәsi olan alıcılar
mәhsulu fәaliyyәtlәri üçün mәhsulun böyük әhәmiyyәt kәsb etmәdiyini düşünәn alıcılar•
tәrәfdaşlığa üstünlük verәn alıcılar

novator alıcılar
ticarәt markasını simvol hesab edәn alıcılar•
gecikmiş әksәriyyәt alıcılar
gecikmiş alıcılar
ticarәt markasını intensiv alan alıcılar

ticarәt markasını intensiv alan alıcılar
ticarәt markasının etibarlılığına üstünlük verәn alıcılar•
novator alıcılar
erkәn ardıcıl alıcılar
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D.Yankeloviçә görә bu, saatlar bazarının seqmentidir:

Bu amil istehsal tәyinatlı mәhsullar bazarının satınalma tәcrübәsinә görә seqmentlәşdirmә
amilidir

Bu amil istehsal tәyinatlı mәhsullar bazarının satınalma tәcrübәsinә görә seqmentlәşdirmә
amilidir

Bu amil istehsal tәyinatlı mәhsullar bazarının satınalma tәcrübәsinә görә seqmentlәşdirmә
amilidir

Şәxsiyyәtin xüsusiyyәtlәrinә görә seqmentlәşdirmәdә bu amildәn istifadә edilir

Şәxsiyyәtin xüsusiyyәtlәrinә görә seqmentlәşdirmәdә bu amildәn istifadә edilir

Şәxsiyyәtin xüsusiyyәtlәrinә görә seqmentlәşdirmәdә bu amildәn istifadә edilir

gecikmiş alıcılar

novator alıcılar
ticarәt markasının qәnaәtciliyinә üstünlük verәn alıcılar•
ticarәt markasına kifayәt qәdәr loyal alıcılar
ticarәt markasına tam loyal alıcılar
erkәn ardıcıl alıcılar

mәhsula böyük әhәmiyyәt verәn әla sәviyyәli xidmәt tәlәb edәn istehlakçılar
tәcrübәli istehlakçılar•
fәaliyyәtlәri üçün mәhsulun әhәmiyyәtini orta sәviyyәdә qiymәtlәndirәn istehlakçılar
fәaliyyәtlәri üçün mәhsulun böyük әhәmiyyәt kәsb etmәdiyini düşünәn istehlakçılar
mәhsulu fәaliyyәtlәrinin uğuru üçün vacib mәhsul hesab edәn istehlakçılar

mәhsula böyük әhәmiyyәt verәn әla sәviyyәli xidmәt tәlәb edәn istehlakçılar
mәhsulu yeni alan istehlakçılar•
fәaliyyәtlәri üçün mәhsulun әhәmiyyәtini orta sәviyyәdә qiymәtlәndirәn istehlakçılar
fәaliyyәtlәri üçün mәhsulun böyük әhәmiyyәt kәsb etmәdiyini düşünәn istehlakçılar
mәhsulu fәaliyyәtlәrinin uğuru üçün vacib mәhsul hesab edәn istehlakçılar

mәhsula böyük әhәmiyyәt verәn әla sәviyyәli xidmәt tәlәb edәn istehlakçılar
mәhsulu birinci dәfә alan istehlakçılar•
fәaliyyәtlәri üçün mәhsulun әhәmiyyәtini orta sәviyyәdә qiymәtlәndirәn istehlakçılar
fәaliyyәtlәri üçün mәhsulun böyük әhәmiyyәt kәsb etmәdiyini düşünәn istehlakçılar
mәhsulu fәaliyyәtlәrinin uğuru üçün vacib mәhsul hesab edәn istehlakçılar

mәharәt
psixotizm•
tәcürbә
hәrislik
bacarıq

mәharәt
nevrasterink•
tәcürbә
hәrislik
bacarıq

mәharәt

•
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Şәxsiyyәtin xüsusiyyәtlәrinә görә seqmentlәşdirmәdә bu amildәn istifadә edilir

Şәxsiyyәtin xüsusiyyәtlәrinә görә seqmentlәşdirmәdә bu amildәn istifadә edilir

Şәxsiyyәtin xüsusiyyәtlәrinә görә seqmentlәşdirmәdә bu amildәn istifadә edilir

Şәxsiyyәtin xüsusiyyәtlәrinә görә seqmentlәşdirmәdә bu amildәn istifadә edilir:

Şәxsiyyәtin xüsusiyyәtlәrinә görә seqmentlәşdirmәdә bu amildәn istifadә edilir:

Şәxsiyyәtin xüsusiyyәtlәrinә görә seqmentlәşdirmәdә bu amildәn istifadә edilir:

Şәxsiyyәtin xüsusiyyәtlәrinә görә seqmentlәşdirmәdә bu amildәn istifadә edilir:

ekstroversiya•
tәcürbә
hәrislik
bacarıq

mәharәt
adamayovuşmazlıq•
tәcürbә
hәrislik
bacarıq

mәharәt
özünәqapanma•
tәcürbә
hәrislik
bacarıq

mәharәt
açıqlıq, әtraf alәmә istiqmәtlәnmә•
tәcürbә
hәrislik
bacarıq

mәharәt
mübtәlalıq•
tәcürbә
hәrislik
bacarıq

mәharәt
aludәçilik•
tәcürbә
hәrislik
bacarıq

dözümlülük
qәddarlıq•
tәcürbә
hәrislik
sosial qayğı

dözümlülük

•
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Şәxsiyyәtin xüsusiyyәtlәrinә görә seqmentlәşdirmәdә bu amildәn istifadә edilir:

Sәxsiyyәtin xüsusiyyәtlәrinә görә seqmentlәşdirmәdә bu amildәn istifadә edilir:

Bu amil istehlak mәhsulları bazarının seqmentlәşdirmәsinin demoqrafik amillәrinә aid deyil:

Bu amil istehlak mәhsulları bazarının seqmentlәşdirmәsinin demoqrafik amillәrinә aid deyil:

Bu amil istehlak mәhsulları bazarının seqmentlәşdirmәsinin demoqrafik amillәrinә aid deyil:

Bu amil istehlak mәhsulları bazarının seqmentlәşdirmәsinin demoqrafik amillәrinә aid deyil:

Bu amil istehlak mәhsulları bazarının seqmentlәşdirmәsinin demoqrafik amillәrinә aid deyil:

sensasiya axtarma•
tәcürbә
hәrislik
sosial qayğı

sosial qayğı
uğur qazanma
sәriştәlilәr
hәrislәr
tәşvişә vә narahatlığa meylilik•

sәriştәlilәr
ünsiyyәtcillik•
gәlirlik sәviyyәsi
hәyat tsikli
tәcrübәlilәr

fәhlәlәrin peşә tәrkibi
istehlakçının fәaliyyәt sahәsi•
әhalinin cinsi tәrkibi
әhalinin tәhsil sәviyyәsi
ailәnin tәrkibi

fәhlәlәrin peşә tәrkibi
istehlakçının statusu•
әhalinin cinsi tәrkibi
әhalinin tәhsil sәviyyәsi
ailәnin tәrkibi

fәhlәlәrin peşә tәrkibi
istehlakçının prinsiplәri•
әhalinin cinsi tәrkibi
әhalinin tәhsil sәviyyәsi
ailәnin tәrkibi

fәhlәlәrin peşә tәribi
prinsiplәrә görә seqmentlә•
әhalinin cinsi tәrkibi
әhalinin tәhsil sәviyyәsi
ailәnin tәrkibi

fәhlәlәrin peşә tәrikbi

•



133

134

135

136

137

138

ABCanaliz metodunda C qrupuna bu seqmentlәr aid edilir:

ABCanaliz metodunda B qrupuna bu seqmentlәr aid edilir:

ABCanaliz metodunda A qrupuna bu seqmentlәr aid edilir:

Bu, seqmentlәşdirmәyә olan tәlәblәrә aid deyil:

Bu, seqmentlәşdirmәyә olan tәlәblәrә aid deyil

Bu, seqmentlәşdirmәyә olan tәlәblәrә aid deyil:

әhalinin gәlirlәrinin sәviyyәsi•
ailәnin hәyat tsikli
әhalinin yaş tәrkibi
ailәnin tәrkibi

müәssisәnin bazar payı yüksәk olan seqmentlәr
hәm satışın, hәm dә satışdan әldә edilәn gәlirlәrlә dәyişәn xәrclәr arasındakı fәrqin aşağı olduğu
seqmentlәr

•
hәm satışın, hәm dә satışdan әldә edilәn gәlirlәrlә dәyişәn xәrclәr arasındakı fәrqin böyük olduğu
seqmentlәr
satışın hәcmi nisbәtәn böyük olan, lakin satışdan әldә edilәn gәlirlәrlә dәyişәn xәrclәr arasındakı fәrqin
böyük olmadığı seqmentlәr
rentabellik sәviyyәsi yüksәk olan seqmentlәr

müәssisәnin bazar payı yüksәk olan seqmentlәr
satışın hәcmi nisbәtәn böyük olan, lakin satışdan әldә edilәn gәlirlәrlә dәyişәn xәrclәr arasındakı fәrqin
böyük olmadığı seqmentlәr

•
hәm satışın, hәm dә satışdan әldә edilәn gәlirlәrlә dәyişәn xәrclәr arasındakı fәrqin aşağı olduğu
seqmentlәr
hәm satışın, hәm dә satışdan әldә edilәn gәlirlәrlә dәyişәn xәrclәr arasındakı fәrqin böyük olduğu
seqmentlәr
rentabellik sәviyyәsi yüksәk olan seqmentlәr

müәssisәnin bazar payı yüksәk olan seqmentlәr
hәm satışın, hәm dә satışdan әldә edilәn gәlirlәrlә dәyişәn xәrclәr arasındakı fәrqin böyük olduğu
seqmentlәr

•
hәm satışın, hәm dә satışdan әldә edilәn gәlirlәrlә dәyişәn xәrclәr arasındakı fәrqin aşağı olduğu
seqmentlәr
satışın hәcmi nisbәtәn böyük olan, lakin satışdan әldә edilәn gәlirlәrlә dәyişәn xәrclәr arasındakı fәrqin
böyük olmadığı seqmentlәr
rentabellik sәviyyәsi yüksәk olan seqmentlәr

müdafiә olıuna bilәn olmalıdır
marketinq konsepsiyasına uyğun gәlmәlidir•
differensiallaşdırma imkanlarına malik olmalıdır;
seqment kifayәt qәdәr böyük olmalıdır
kifayәt qәdәr stabil olmalıdır

müdafiә olıuna bilәn olmalıdır
mәhsulun texniki istismar parametrlәrinә uyğun olmalıdır•
seqmentlәşdirmә amillәri seqmenti kifayәt qәdәr dәqiq tәsvir etmәyә imkan vermәlidir
seqmentlәşdirmә amillәri seqmenti kifayәt qәdәr dәqiq ölçmәyә imkan vermәlidir
seqment kifayәt qәdәr böyük olmalıdır

müdafiә olıuna bilәn olmalıdır

•
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Bu, seqmentlәşdirmәyә olan tәlәblәrә aid deyil:

Bu, seqmentlәşdirmәyә olan tәlәblәrә aid deyil:

İctimaiyyәtlә әlaqә üzrә hәyata keçirilmiş tәdbirlәrin effektliliyi onun tәşkili prosesinin bu
mәrhәlәsindә müәyyәn edilir

Gәlәcәkdә ictimaiyyәtlә әlaqә vasitәsilә müәssisәnin nәyә nail olmaq istәdiyi onun tәşkili
prosesinin bu mәrhәlәsindә müәyyәn edilir

İctimaiyyәtlә әlaqәnin uğur vә uğursuzluqları onun tәşkili prosesinin bu mәrhәlәsindә aşkar edilir

İctimaiyyәtlә әlaqәnin tәşkilindә bundan istifadә edilir

marketinq planlarına uyğun olmalıdır•
differensiallaşdırma imkanlarına malik olmalıdır
qarşıya qoyulmuş mәqsәdә nail oluna bilәn olmalıdır
kommunikasiya yaradıla bilәn olmalıdır

kifayәt qәdәr stabil olmalıdır
müәssisәnin missiyasına uyğun olmalıdır•
kifayәt qәdәr tutumlu olmalıdır
seqment kifayәt qәdәr böyük olmalıdır
kifayәt qәdәr inkişaf perspektivinә malik olmalıdır

seqment ölçülә bilәn olmalıdır
seqment marketinqin idarәetmә strukturuna uyğun olmalıdır•
seqmentlәşdirmә amillәri seqmenti kifayәt qәdәr dәqiq ölçmәyә imkan vermәlidir
seqment daxilindәki müxtәliflik müxtәlif seqmentlәr arasında olan müxtәliflikdәn böyük olmamalıdır
seqmentlәşdirmә amillәri seqmenti kifayәt qәdәr dәqiq tәsvir etmәyә imkan vermәlidir

tәrtib edilmiş proqramın icrası mәrhәlәsindә
fәaliyyәtin qiymәtlәndirilmәsi mәrhәlәsindә•
tәdbirlәr proqramının tәrtibi mәrhәlәsindә
mәsәlәnin tәhlil vә qoyuluşu mәrhәlәsindә
smetanın tәrtibi mәrhәlәsindә

fәaliyyәtin qiymәtlәndirilmәsi mәrhәlәsindә
mәsәlәnin tәhlil vә qoyuluşu mәrhәlәsindә•
smetanın tәrtibi mәrhәlәsindә
tәdbirlәr proqramının tәrtibi mәrhәlәsindә
tәrtib edilmiş proqramın icrası mәrhәlәsindә

fәaliyyәtin qiymәtlәndirilmәsi mәrhәlәsindә
mәsәlәnin tәhlil vә qoyuluşu mәrhәlәsindә•
smetanın tәrtibi mәrhәlәsindә
tәdbirlәr proqramının tәrtibi mәrhәlәsindә
tәrtib edilmiş proqramın icrası mәrhәlәsindә

yüksәk qiymәt güzәştlәrilә tәmir avadanlıqları vә sәyyar emalatxanalar verilmәsi
informasiya bülletenlәrindәn•
mәhsul nümunәlәrinin pullu paylanmasından
mәhsul nümunәlәrinin pulsuz paylanmasından
qiymәt güzәştlәrindәn
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Ümumi formada ictimaiyyәtlә әlaqәnin mәqsәdi:

İctimaiyyәtlә әlaqә:

Satış heyәtinin hәvәslәndirilmәsi

Vasitәçilәrin hәvәslәndirilmәsinin mәqsәdi:

İstehlakçıların hәvәslәndirilmәsinin mәqsәdi:

satışın hәvәslәndirmә metodlarından istifadә etmәklә mәhsullara tәlәbatın formalaşdırılmasına vә satışın
hәcminin artırılmasına nail olunmasıdır
ictimaiyyәtlә müәssisәnin ümumi maraqlarının aşkar edilmәsi üçün ikitәrәfli ünsiyyәtin yaradılması
әsasında müәssisәyә vә ya onun mәhsullarına xoş münasibәtin formalaşdırılmasıdır

•
ictimaiyyәtlә müәssisә arasında ünsiyyәt yaratmaqla müәssisәnin mәhsullarının bazar mövqeyinin
müәyyәnlәşdirilmәsidir
mәhsulların istehlakçıların ilk baxışda görә bilmәdiyi özәlliklәri haqqında onlara mәlumatlar verilmәsi vә
bunun әsasında hәmin mәhsullara tәlәbatın formlaşdırılmasıdır
vasitәçilәri müәssisәnin mәhsullarının satışı üçün әlverişli şәraitin yaradılmasnın onlar üçün faydalı
olmasına inandırmaqdır

müәssisә ilә dövlәt orqanları arasında qarşılıqlı anlaşmanın yaradılmasına vә onların saxlanmasına
yönәldilәn uzunmüddәtli tәdbirlәr kompleksidir
müәssisә ilә ictimaiyyәt arasında qarşılıqlı anlaşmanın yaradılmasına vә onların saxlanmasına yönәldilәn
uzunmüddәtli tәdbirlәr kompleksidir

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

mәhsulun mövqeylәşdirilmәsi vә tәbliğini hәyata keçirmәklә satışın hәcminin artırılmasının tәmin
edilmәsinә yönәldilir
satıcıların daha yüksәk satış vә xidmәt göstәricilәrinә nail olmasına yönәldilir•
müxtәlif hәvәslәndirmә tәdbirlәri hәyata keçirmәk vә ya müxtәlif mükafatlar tәklif etmәklә istehlakın
hәcminin artırılmasının tәmin edilmәsinә yönәldilir
mәhsulun bazar mövqeyinin möhkәmlәndirmәk vә güclәndirilmәklә satışın hәcminin artırılmasının tәmin
edilmәsinә yönәldilir
müxtәlif hәvәslәndirmә tәdbirlәri hәyata keçirmәklә müәssisәnin mәhsullarının daima satışda olmasının,
bu mәhsulların satış әrazilәrinin vә istehlakçılarının genişlәndirilmәsinin tәmin edilmәsinә yönәldilir

mәhsulun mövqeylәşdirilmәsi vә tәbliğini hәyata keçirmәklә satışın hәcminin artırılmasının tәmin
edilmәsidir
müxtәlif hәvәslәndirmә tәdbirlәri hәyata keçirmәklә müәssisәnin mәhsullarının daima satışda olmasının,
bu mәhsulların satış әrazilәrinin vә istehlakçıların әhatә dairәsinin genişlәndirilmәsinin tәmin edilmәsidir

•
müxtәlif hәvәslәndirmә tәdbirlәri hәyata keçirmәklә vә ya müxtәlif mükafatlar tәklif etmәklә istehlakın
hәcminin artırılmasının tәmin edilmәsidir
mәhsulun bazar mövqeyinin möhkәmlәndirmәk vә güclәndirilmәklә satışın hәcminin artırılmasının tәmin
edilmәsidir
daha yüksәk satış vә xidmәt göstәricilәrinә nail olmaqla satışın hәcminin artırılmasının tәmin edilmәsidir

mәhsulun mövqeylәşdirilmәsi vә tәbliğini hәyata keçirmәklә satışın hәcminin artırılmasının tәmin
edilmәsidir
müxtәlif hәvәslәndirmә tәdbirlәri hәyata keçirmәklә vә ya müxtәlif mükafatlar tәklif etmәklә istehlakın
hәcminin artırılmasının tәmin edilmәsidir

•
müxtәlif hәvәslәndirmә tәdbirlәri hәyata keçirmәklә müәssisәnin mәhsullarının daima satışda olmasının,
bu mәhsulların satış әrazilәrinin vә istehlakçılarının genişlәndirilmәsinin tәmin edilmәsidir
mәhsulun bazar mövqeyinin möhkәmlәndirmәk vә güclәndirilmәklә satışın hәcminin artırılmasının tәmin
edilmәsidir
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Satışın hәvәslәndirilmәsi prosesindә bu şәxslәrin hamısı hәvәslәndirilir:

Satışın hәvәslәndirilmәsi:

Müәssisәnin (tәşkilatın, şirkәtin) adını hәdәf (mәqsәd) bazarlarının diqqәtinә çatdırılması vә
bunun sayәsindә hәdәf (mәqsәd) bazarlarının onları unutmamasına, yadda saxlamasına nail olunması
institusional reklamın bu formasının vәzifәsidir

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

Müәssisәnin nә istehsal edә bilmәsi, hansı xidmәtlәri göstәrә bilmәsi, onun harada yerlәşmәsi
haqqında mәlumatların verilmәsi institusional reklamın bu formasının vәzifәsidir:

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

daha yüksәk satış vә xidmәt göstәricilәrinә nail olmaqla satışın hәcminin artırılmasının tәmin edilmәsidir

istehlakçılar, mәhsulun satışını hәyata keçirәn satıcılar vә vasitәçilәr•
müәssisәnin mәhsulgöndәrәnlәri, müәssisә üçün marketinq tәdqiqatları hәyata keçirәn marketinq
institutları vә müәssisәnin mәhsulunun reklamını hәyata keçirәn reklam agentliklәri
müәssisә üçün marketinq tәdqiqatları hәyata keçirәn marketinq institutları, mәhsulun satışını hәyata
keçirәn satıcılar vә vasitәçilәr
müәssisәnin mәhsulunun reklamını hәyata keçirәn reklam agentliklәri, müәssisә üçün marketinq
tәdqiqatları hәyata keçirәn marketinq institutları vә mәhsulun satışını hәyata keçirәn satıcılar
müәssisәnin mәhsulgöndәrәnlәri, müәssisәnin mәhsulunun reklamını hәyata keçirәn reklam agentliklәri
vә mәhsulun satışını hәyata keçirәn satıcılar

müәssisәnin mәhsuluna alıcıların (istehlakçıların) vә vasitәçilәrin müsbәt münasibәtin formalaşdı
rılmasına yönәldilәn tәdbirlәr kompleksidir
alıcıları (istehlakçıları) vә vasitәçilәri müәssisәnin mәhsulunu almağa hәvәslәndirәn qısamüddәtli
tәdbirlәr kompleksidir

•
alıcıları (istehlakçıları) vә vasitәçilәri müәssisәnin mәhsulunu almağa hәvәslәndirәn uzunmüddәtli
tәdbirlәr kompleksidir
müәssisәnin mәhsuluna alıcıların (istehlakçıların) vә vasitәçilәrin loyallığının vә sadiqliyinin
formalaşdırılmasına yönәldilәn tәdbirlәr kompleksidir
alıcılarla (istehlakçılarla) vә vasitәçilәrlә birbaşa әlaqәlәrin yaradılmasına yönәldilәn tәdbirlәr
kompleksidir

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

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

rәqabәt reklamlarının
mәslәhәtverici (tövsiyә xarakterli) reklamların•
xatırladıcı reklamların
informasiya xarakterli reklamların
müdafiә reklamlarının
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Xatırladıcı reklamlardan әn çox mәhsulun hәyat dövranının bu mәrhәlәsindә istifadә edilir:

Tövsiyә xarakterli (mәslәhәtverici) reklamlardan әn çox mәhsulun hәyat dövranının bu
mәrhәlәsindә istifadә edilir:

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

Reklamın ünvansız (qeyrişәxsi) olması

Bu reklamlarda әsas diqqәt mәhsulun texnikiistismar parametrlәrinә yetirilir:

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

rәqabәt reklamları
müdafiә reklamları•
tövsiyә xarakterli (mәslәhәtverici) reklamlar
informasiya xarakterli reklamlar
xatırladıcı reklamlar

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

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

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

onu hazırlayan vә hәyata keçirәn reklam firmasının mәlum olmamasını göstәrir
bir tәkliflә geniş istehlakçı auditoriyasına müraciәt edilmәsini göstәrir•
onu hәyata keçirәn müәssisәnin imicinin yüksәk olmamasını göstәrir
onu hәyata keçirәn müәssisәnin adının mәlum olmamasını göstәrir
onu hәyata keçirәn müәssisәnin poçt ünvanının mәlum olmadığını göstәrir

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

rәqabәt reklamlarında
istehlak mәhsullarının reklamlarında•
institusional reklamlarda
istehsaltexniki tәyinatlı mәhsulların reklamlarında
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Reklam:

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

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

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

Zәruri mәlumatların qәbul edәnә (kommunikanta) çatdırılması mәqsәdilә göndәricinin
(kommunikatorun) mәqsәdinin kommunikasiya strategiyasına transformasiya edilmәsi marketinq
kommunkasiyanın bu elementi vasitәsi ilә hәyata keçirilir

Göndәricinin (kommunikatorun) qәbul edәnә (kommunikanta) nәyi çatdırmaq istәdiyi, nә demәk

müdafiә reklamlarında

istehlakçılarda mәhsula xoş münasibәt yaratmaqla onları hәmin mәhsulu almağa sövq edәn vә pulsuz
hәyata keçirilәn ikitәrәfli kommunikasiyadır
istehlakçılarda mәhsula xoş münasibәt yaratmaqla onları hәmin mәhsulu almağa sövq edәn pullu qeyri
şәxsi kommunikasiyadır

•
istehlakçılarda mәhsula xoş münasibәt yaratmaqla onları hәmin mәhsulu almağa sövq edәn pullu şәxsi
kommunikasiyadır
istehlakçılarda mәhsula xoş münasibәt yaratmaqla onları hәmin mәhsulu almağa sövq edәn pullu qeyri
kütlәvi kommunikasiyadır
istehlakçılarda mәhsula xoş münasibәt yaratmaqla onları hәmin mәhsulu almağa sövq edәn ikitәrәfli şәxsi
kommunikasiyadır

ictimaiyyәtlә әlaqәdәn
sәrgilәrdәn
satşın hәvәslәndirilmәsindәn
şәxsi (fәrdi) satışdan•
reklamdan

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

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

әks әlaqәdә
kodlaşdırmada•
kodların açılmasında (dşifrәdә)
mәlumatlarda
cavab reaksiyasında
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vә necә demәk istәdiyi öz әksini bu kommunikasiya elementindә tapır:

İstehlak mәhsulları bazarında hәr nәfәrә vә ya bir kontakta düşәn xәrclәrin hәcminә görә әn ucuz
kommunikasiya forması:

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

Reklamdan fәrqli olaraq ictimaiyyәtlә әlaqә:

Reklamdan vә satışın hәvәslәndirilmәsindәn fәrqli olaraq şәxsi (fәrdi) satış:

Reklamdan fәrqli olaraq satışın hәvәslәndirilmәsi:

Satışın hәvәslәndirilmәsindәn fәrqli olaraq reklam:

әks әlaqәdә
mәlumatlarda•
kodların açılmasında (dşifrәdә)
kodlaşdırmada
cavab reaksiyasında

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

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

onun auditoriyası mәhduddur
haqqı ödәnilmәklә (pullu) hәyata keçirilir
satışın hәcminә qısamüddәt әrzindә tәsir edir
haqqı ödәnilmәmәklә (pulsuz) hәyata keçirilir•
istehlakçı ilә birbaşa әlaqә yaradır

istehsalçı müәssisәyә xeyirxah münasibәt formalaşdırır
uzunmüddәtli effekt yaradır
satışın hәcminә qısamüddәt әrzindә tәsir edir
istehlakçı ilә birbaşa әlaqә yaradır•
ani effekt yaradır

mәhsulun özәlliklәrini ön plana çәkir
istehlakçı ilә birbaşa әlaqә yaradır
uzunmüddәtli effekt yaradır
satışın hәcminә qısamüddәt әrzindә tәsir edir•
istehsalçı müәssisәyә xeyirxah münasibәt formalaşdırır

uzunmüddәtli effekt yaradır•
istehsalçı müәssisәyә xeyirxah münasibәt formalaşdırır
istehlakçı ilә birbaşa әlaqә yaradır
ani effekt yaradır
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Mәhsulun satın alınmasına dair qәrar qәbul edәn istehlakçıların hәrәkәtlәri özünü satışın
hәcminin vә ya bazar payının artırılmasında göstәrmәsi marketinq kommunikasiyasının effektinin bu
mәrhәlәsindә baş verir

Alıcının vә ya istehlakçının markanı almağa vә ya almamağa dair qәrar qәbul etmәsi, ona
münasibәtdә müәyyәn hәrәkәtlәr yerinә yetirmәsi marketinq kommunikasiyasının effektinin bu
mәrhәlәsindә baş verir

Alıcının vә ya istehlakçının reaksiyası dayanıqlı nәticәyә  marka ilә assosiasiya olunan
reaksiyaya gәtirib çıxarması marketinq kommunikasiyasının effektinin bu mәrhәlәsindә baş verir

Potensial alıcının vә ya istehlakçının kommunikasiya müraciәtinin bir vә ya bir neçә elementinә
dәrhal reaksiya vermәsi, yәni ona diqqәt yetirmәsi, onu öyrәnmәsi, qәbul etmәsi vә ona reaksiya
vermәsi marketinq kommunikasiyasının effektinin bu mәrhәlәsindә baş verir

C.R.Rossiter vә L.Persiyә görә potensial alıcının vә ya istehlakçının reklam müraciәtini görmәsi
vә ya satışın hәvәslәndirilmәsi tәdbirlәri haqqında mәlumata malik olması marketinq
kommunikasiyasının effektinin bu mәrhәlәsindә baş verir

Marketinqişn kommunikasiya sisteminin mәqsәdi:

satışın hәcminә qısamüddәt әrzindә tәsir edir

mәqsәd auditoriasının fәaliyyәti mәrhәlәsindә
informasiyanın işlәnmәsi mәrhәlәsindә
kontaktın yaranması mәrhәlәsindә
satışın hәcminin vә ya bazar payının artırılması, marka kapitalının yaradılması mәrhәlәsindә•
kommunikasiyanın effekti vә markanın mövqelәşdirilmәsi mәrhәlәsindә

informasiyanın işlәnmәsi mәrhәlәsindә
satışın hәcminin vә ya bazar payının artırılması, marka kapitalının yaradılması. mәrhәlәsindә
mәqsәd auditoriyasının fәaliyyәti mәrhәlәsindә•
kontaktın yaranması mәrhәlәsindә
kommunikasiyanın effekti vә markanın mövqelәşdirilmәsi mәrhәlәsindә

kontaktın yaranması mәrhәlәsindә
satışın hәcminin vә ya bazar payının artırılması, marka kapitalının yaradılması mәrhәlәsindә
mәqsәd auditoriyasının fәaliyyәti mәrhәlәsindә
kommunikasiyanın effekti vә markanın mövqelәşdirilmәsi mәrhәlәsindә•
informasiyanın işlәnmәsi mәrhәlәsindә

kommunikasiyanın effekti vә markanın mövqelәşdirilmәsi mәrhәlәsindә
mәqsәd auditoriyasının fәaliyyәti mәrhәlәsindә
satışın hәcminin vә ya bazar payının artırılması, marka kapitalının yaradılması mәrhәlәsindә
informasiyanın işlәnmәsi mәrhәlәsindә•
kontaktın yaranması mәrhәlәsindә

satışın hәcminin vә ya bazar payının artırılması, marka kapitalının yaradılması mәrhәlәsindә
kontaktın yaranması mәrhәlәsindә•
kommunikasiyanın effekti vә markanın mövqelәşdirilmәsi mәrhәlәsindә
informasiyanın işlәnmәsi mәrhәlәsindә
mәqsәd auditoriyasının fәaliyyәti mәrhәlәsindә

mәhsulların bölüşdürülmәsi vә satışının tәşkilidir
yeni mәhsulun hazırlanması vә mövcud mәhsul çeşidinin tәkmillәşdirilmәsidir

•
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Marketinq kommunikasiyası:

Bu amil marketinqin müәssisәnin marketinq bölmәsi tәrәfindәn müәyyәn edilәn müәssisәdaxili
amillәrinә aiddir:

Bu amil marketinqin müәssisәnin marketinq bölmәsi tәrәfindәn müәyyәn edilәn müәәssisәdaxili
amillәrinә aiddir:

Bu amil marketinqin müәssisәnin marketinq bölmәsi tәrәfindәn müәyyәn edilәn müәssisәdaxili
amillәrinә aiddir:

Bu amil marketinqin müәssisәnin marketinq bölmәsi tәrәfindәn müәyyәn edilәn müәssisәdaxili
amillәrinә aiddir:

Bu amil marketinqin müәssisәnin marketinq bölmәsi tәrәfindәn müәyyәn edilәn müәәssisәdaxili
amillәrinә aiddir:

mәhsula tәlәbatın formadlaşdırılması vә satışının stimullaşdırılmasıdır•
mәhsullara münasib qiymәtin müәyyәnlәşdirilmәsidir
bazarın vә istehlakçıların tәlәbatının aşkar edilmәsi vә öyrәnilmәsidir

satış bazarlarının formalaşdırılmasıdır
reklam fәaliyyәtinin hәyata keçirilmәsidir
satışın hәvәslәndirilmәsi üzrә tәdbirlәr kompleksidir
satışın hәcminin artırılması mәqsәdilә hәdәf (mәqsәd) auditoriyasına tәsir göstәrilmәsi vasitәlәrinin
mәcmusudur

•
satış hәcminin artırılması mәqsәdilә mәhsulun yayımı vә satışın tәşkili prosesidir

müәssisәdaxili koorporativ mәdәniyyәt
bölüşdürmә kanalları•
müәssisәnin fәaliyyәt sahәsi
müәssisәnin mәqsәdi
müәssisәnin idarәetmә struktiru

müәssisәdaxili koorporativ mәdәniyyәt
satış kanalları•
müәsisәnin fәaliyyәt sahәsi
müәssisәnin mәqsәdi
müәsisәnin idarәetmә struktiru

müssisәdaxili koorporativ mәdәniyyәt
mәhsulun qiymәti•
müәssisәnin fәaliyyәt sahәsi
müәssisәnin mәqsәdi
müәssisәnin idarәetmә struktiru

müәssisәnin fәaliyyәt sahәsi
müssisәdaxili koorporativ mәdәniyyәt
müәssisәnin idarәetmә struktiru
marketinq bölmәsinin idarәetmә strukturu•
müәssisәnin mәqsәdi

müәssisәdaxili koorporativ mәdәniyyәt
müәssisәnin mәqsәd bazarı•
müәssisәnin fәaliyyәt sahәsi
müәssisәnin mәqsәdi
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Bu amil marketinqin müәssisәnin marketinq bölmәsi tәrәfindәn müәyyәn edilәn müәssisәdaxili
amillәrinә aiddir:

Bu amil marketinqin müәssisәnin ali rәhbәrliyi tәrәfindәn müәyyәn edilәn müәssisәdaxili
amillәrinә aiddir:

Bu amil, marketinqin müәssisәnin ali rәhbәrliyi tәrәfindәn müәyyәn edilәn müәssisәdaxili
amillәrinә aiddir:

Bu amillәr marketinqin mәdәni mühitini xarakterizә edir:

Aşağıdakılar göstәrilәnlәrdәn hansı marketinq vasitәçilәrinә daxildir:

Müәssisә mәhsullarını modifikasiya etmәklә hәdәf bazarının hüdudlarını genişlәndirir. Bu,
marketinq mühitinin aşağıda sadalanan bu amillәri hesabına baş vermişdir:

Dövlәt tәrәfindәn fundamental tәdqiqatlara ayrılan vәsaitlәr müәssisәlәrin innovasiyalı inkişafını

müәssisәnin idarәetmә struktiru

müssisәdaxili koorporativ mәdәniyyәt
marketinqin mәqsәdi•
müәssisәnin fәaliyyәt sahәsi
müәssisәnin mәqsәdi
müәssisәnin idarәetmә struktiru

qiymәt
müәssisәdaxili koorporativ mәdәniyyәt•
marketinqin mәqsәdi
bölüşdürmә
mәqsәd bazarları

marketunq bölmәsinin strukturu
müәssisәnin mәqsәdi•
marketinqin mәqsәdi
bölüşdürmә
mәqsәd bazarları

referent qruplar
insanların cәmiyyәtlә münasibәti•
rәqiblәrin birbirinә münasibәti
insanların hәyat sәviyyәsi
sosial qruplar

nәqliyyat tәşkilatları
marketinq tәdqiqatları tәşkilatları•
kontakt auditoriyası
mәhsulgöndәrәnlәr
KİV

demoqrafik amillәr
elmitexniki amillәr•
iqtisadi amillәr
sosial amillәr
siyasi hüquqi amillәr
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sürәtlәndirmişdir. Bu, marketinq mühitinin aşağıda sadalanan amillәri hesabına baş vermişdir:

Ölkәdә uşaqların sayının artımı uşaqlar üçün qida mәhsulları istehsal edәn müәssisәnin hәdәf
bazarınin potensial tutumunun artımına sәbәb olmuşdur. Bu, marketinq mühitinin aşağıda sadalanan
amillәri hesabına baş vermişdir:

Әhalinin sayında baş verәn artım müәssisәnin hәdәf bazarının tutumunun 1,5 dәfә artımına sәbәb
omuşdur. Bu, marketinq mühitinin aşağıda sadalanan amillәri hesabına baş vermişdir:

Әhalinin riayәt etdiyi dәyәrlәr sistemindә baş verәn dәyişikliklәr bu marketinq mühitini
xarakterizә edir:

Bu amillәr müәssisәdәn kәnar marketinq mühit amillәridir:

Bu amil müәssisәdaxili mühit amilidir:

Faydasız auditoriyaya aiddir:

siyasihüquqi amillәr
elmitexniki amillәr•
demoqrafik amillәr
sosial amillәr
iqtisadi amillәr

siyasihüquqi amillәr
demoqrafik amillәr•
iqtisadi amillәr
istehlakçı amili
elmitexniki amillәr

demoqrafik amillәr•
iqtisadi amillәr
mәdәni amillәr
mәhsulların satışı vә reklamı
qiymәt amillәr

elmitexhiki mühiti
mәdәni mühiti•
siyasihüquqi mühiti
iqtisadi mühiti
demoqrafik mühiti

bölüşdürmә vә satış sistemi
mәhsulgöndәrәnlәr•
qiymәt
korporativ mәdәniyyәt
mәhsul

rәqiblәr
mәhsulgöndәrәnlәr
korporativ mәdәniyyәt•
müştәrilәr
maliyyә tәşkilatları

müәssisәnin reklam etdiyi obyektdәn istifadә etmәyәn istehlakçılar

•
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Bu amil kontakt auditoriyasına aiddir:

Kontakt auditoriyası:

Marketinqin mikromühitinin tәdqiqi zamanı bu amillәr öyrәnilir:

Marketinqin mikromühitinin tәdqiqi zamanı bu amillәr öyrәnilir:

Marketinqin mikromühitinin tәdqiqi zamanı bu amillәr öyrәnilir:

Marketinqin mikromühitinin tәdqiqi zamanı bu amillәr öyrәnilir:

Marketinqin hüquqi mühiti:

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

vasitәçilәr
KİVlәr•
müştәrilәr
mәhsulgöndәrәnlәr
rәqiblәr

müәssisәyә marketinq xidmәti göstәrәn tәşkilatlardır
müәssisәinin qarşısına qoyduğu mәqsәdlәrә çatmaqda ona yardım göstәrәn tәşkilat vә müәssisәlәrdir•
müәssisә ilә birbaşa әlaqәdә olan vә onu mәhsullarla tәmin edәn tәchizatçılar
müәssisә ilә birbaşa әlaqәdә olan vә onun mәhsullarını alan alıcılardır
müәssisә ilә birbaşa әlaqәdә olan vә onun mәhsullarının satışını tәşkil edәn tәşkilatlardır

siyasihüquqi amillәr
iqtisadi amillәr
sosial amillәr
mәhsulgöndәrәnlәr•
demoqrafik amillәr

siyasihüquqi amillәr
kontak auditoriyası•
sosial amillәr
iqtisadi amillәr
demoqrafik amillәr

siyasihüquqi amillәr
rәqiblәr•
sosial amillәr
iqtisadi amillәr
demoqrafik amillәr

siyasihüquqi amillәr
istehlakçılar•
sosial amillәr
iqtisadi amillәr
demoqrafik amillәr

xaricdәn mәhsul alınmasını tәnzimlәyәn qaydalar vә valyuta mәhdudiyyәtlәridir•
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İnsanların birbirinә münasibәtlәri marketinqin bu әtraf mühiti amillәrinә aiddir:

Marketinqin bu әtraf mühiti amili istehlakçıların hüquqlarının müdafiәsi amillәrinә aiddir:

Marketinqin bu әtraf mühiti amili siyasihüquqi amillәrә aiddir:

Marketinqin bu әtraf mühiti amili siyasihüquqi amillәrә aiddir:

Marketinqin bu әtraf mühiti amili siyasihüquqi amillәrә aiddir:

Marketinqin bu әtraf mühiti amili siyasihüquqi amillәrә aiddir:

ölkәdә sahibkarlıq fәaliyyәtinin hәyata keçirilmәsini vә tәnzimlәnmәsini tәmin edәn qanunlar vә
qanunvericilik aktlarınin mәcmusudur

•
istehlakçıların mәnafeyini qeyrimükәmmәl, haqsız sahibkarlıq fәaliyyәtindәn müdafiә edәn qanunvericik
aktlarınin mәcmusudur
sahibkarlıq etikası vә istehlakçıların hüquqlarının müdafiәsi üzrә dövlәt vә ictimai tәşkilatların
mәcmusudur
ayrıayrı siyasi vә dövlәt xadimlәri ilә qarşılıqlı münasibәtlәrin tәnzimlәnmәsi qaydasıdır

mikromühit amillәrinә
mәdәni mühit amillәrinә•
siyasi mühit amillәrinә
sosial mühit amillәrinә
hüquqi mühit amillәrinә

siyasi stabillik
valyuta mәhdudiyyәtlәri
ölkәdә sahibkarlığın inkişaf sәviyyәsi
istehlakçıların mәnafeyinin qeyrimükәmmәl sahibkarlıq fәaliyyәtindәn müdafiә amillәri•
dövlәt aparatı

әhalinin miqrasiyası
dövlәt aparatı•
istehlakçı amili
әhalinin tәbii artımı
ümumu daxili mәhsulun hәcmi

әhalinin miqrasiyası
dövlәt aparatı•
istehlakçı amili
әhalinin tәbii artımı
ümumu daxili mәhsulun hәcmi

әhalinin miqrasiyası
xaricdәn mәhsul almaya mühasibәt•
istehlakçı amili
әhalinin tәbii artımı
ümumu daxili mәhsulun hәcmi

әhalinin miqrasiyası
valyuta mәhdudiyyәtlәri•
istehlakçı amili
әhalinin tәbii artımı
ümumu daxili mәhsulun hәcmi



212

213

214

215

216

217

218

Marketinqin bu әtraf mühiti amili siyasihüquqi amillәrә aiddir:

Әhalinin miqrasiyasında baş verәn dәyişikliklәr marketinqin bu әtraf mühit amillәrinә aiddir:

Marketinqin bu әtraf mühiti amili müәssisә tәrәfindәn nәzarәt edilmәyәn amillәrә aiddir:

Marketinqin bu әtraf mühiti amili müәssisә tәrәfindәn nәzarәt edilәn amillәrә aiddir:

Bu amillәr marketinqin makro mühitinin demoqrafik amillәrinә aiddir:

Bu amillәr marketinqin makro mühitinin demoqrafik amillәrinә aiddir:

Bu amillәr marketinqin makro mühitinin demoqrafik amillәrinә aiddir:

әhalinin miqrasiyası
siyasi stabillik•
istehlakçı amili
әhalinin tәbii artımı
ümumu daxili mәhsulun hәcmi

istehlakçı amili
demoqrafik•
elmitexniki amil
iqtisadi amil
sosialmәdәni amil

mәhsul
mәhsulgöndәrәnlәr•
mәhsulların bölüşdürülmәsi vә satışı
istehlakçılar
qiymәt

müştәrilәr
mәhsulların bölüşdürülmәsi vә satışı•
xammal vә material göndәrәnlәr
kontakt auditoriyası
vasitәçilәr

işsizlik sәviyyәsi
әhalinin miqrasiyası•
referent qrup
ümumi daxili mәhsul
iqtisadiyyatın inkişaf tempi

işsizlik sәviyyәsi
ailәdә uşaqların sayı•
ailә büdcәsinin bölüşdürülmәsi
ümumi daxili mәhsul
gәlirlәrin sәviyyәsi

işsizlik sәviyyәsi
ailәlәrin sayı•
hәyat sәviyyәsi
hәr nәfәrә düşәn milli gәlirin hәcmi
gәlirlәrin sәviyyәsi
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Bu amillәr marketinqin makro mühitinin demoqrafik amillәrinә aiddir:

Bu amillәr marketinqin makro mühitinin demoqrafik amillәrinә aiddir:

Bu amillәr marketinqin makro mühitinin sosial amillәrinә aiddir:

Bu amillәr marketinqin makro mühitinin sosial amillәrinә aiddir:

Bu amillәr marketinqin makro mühitinin sosial amillәrinә aiddir:

Bu amillәr marketinqin makro mühitinin sosial amillәrinә aiddir:

Bu amillәr marketinqin makro mühitinin sosial amillәrinә aiddir:

inflyasiya sәviyyәsi
әhalinin tәbii artımı•
ümumi daxili mәhsulun hәcmi
hәyat sәviyyәsi
istehlakçının statusu

iqtisadiyyatın inkişaf tempi
hәr nәfәrә düşәn milli gәlirin hәcmi
әhalinin yaş quruluşu•
ümumi daxili mәhsulun hәcmi
istehlakçının statusu

hәr nәfәrә düşәn milli gәlirin hәcmi
istehlakçının statusu•
iqtisadiyyatın inkişaf tempi
әhalinin sayı, doğulan vә ölәnlәrin sayı
ümumi daxili mәhsulun hәcmi

ümumi daxili mәhsulun hәcmi
işsizlik
әhalinin sayı, doğulan vә ölәnlәrin sayı
inflyasiya sәviyyәsi
referent qruplar•

inflyasiya sәviyyәsi
sosial siniflәr•
işsizlik
әhalinin sayı, doğulan vә ölәnlәrin sayı
ümumi daxili mәhsulun hәcmi

inflyasiya sәiyyәsi
ailә büdcәsinin bölüşdürülmәsi•
işsizlik
әhalinin sayı, doğulan vә ölәnlәrin sayı
ümumi daxili mәhsulun hәcmi

inflyasiya sәviyyәsi
gәlirlәrin sәviyyәsi•
işsizlik
әhalinin sayı, doğulan vә ölәnlәrin sayı
ümumi daxili mәhsulun hәcmi
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Bu amillәr marketinqin makro mühitinin sosial amillәrinә aiddir:

Bu amillәr marketinqin makro mühitinin iqtisadi amillәrinә aiddir:

Bu amillәr marketinqin makro mühitinin iqtisadi amillәrinә aiddir:

Bu amillәr marketinqin makro mühitinin iqtisadi amillәrinә aiddir:

Bu amillәr marketinqin makro mühitinin iqtisadi amillәrinә aiddir:

Bu amillәr marketinqin makro mühitinin iqtisadi amillәrinә aiddir:

Bu amillәr marketinqin makro mühitinin iqtisadi amillәrinә aiddir:

inflyasiya sәviyyәsi
әhalinin gәlirlәrinin sәviyyәsi•
işsizlik sәviyyәsi
әhalinin sayı, doğulan vә ölәnlәrin sayı
ümumi daxili mәhsulun hәcmi

referent qruplar
işsizlik sәviyyәsi•
әhalinin gәlirlәrinin sәviyyәsi
әhalinin sayı, doğulan vә ölәnlәrin sayı
hәyat sәviyyәsi

referent qruplar
inflyasiya sәviyyәsi•
әhalinin gәlirlәrinin sәviyyәsi
әhalinin sayı, doğulan vә ölәnlәrin sayı
hәyat sәviyyәsi

referent qruplar
qiymәtlәrin sәviyyәsi•
әhalinin gәlirlәrinin sәviyyәsi
әhalinin sayı, doğulan vә ölәnlәrin sayı
hәyat sәviyyәsi

referent qruplar
hәr nәfәrә düşәn ümumi daxili mәhsulun hәcmi•
әhalinin gәlirlәrinin sәviyyәsi
әhalinin sayı, doğulan vә ölәnlәrin sayı
hәyat sәviyyәsi

referent qruplar
ümumi daxili mәhsulun hәcmi•
әhalinin gәlirlәrinin sәviyyәsi
әhalinin sayı, doğulan vә ölәnlәrin sayı
hәyat sәviyyәsi

referent qruplar
ölkәnin tәsәrrüfat tipi•
әhalinin gәlirlәrinin sәviyyәsi
әhalinin sayı, doğulan vә ölәnlәrin sayı
hәyat sәviyyәsi
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Marketinqin nәzarәt edilmәyәn әtraf mühit amillәri:

Marketinqin nәzarәt edilәn әtraf mühit amiillәri:

Marketinqin müәssisәdaxili mikromühit amillәri:

Marketinqin müәssisәdәn kәnar mikromühit amillәri:

Marketinqin mikromühit amillәri:

Marketinqin makromühit amillәri:

müәssisәnin istehsal vә texniki şöbәsi tәrәfindәn müәyyәn edilәn amillәrdir
müәssisә tәrәfindәn müәyyәn edilmәyәn vә müәssisәnin onlara uyğunlaşmalı olduğu amillәrdir•
müәssisәnin ali rәhbәrliyi tәrәfindәn müәyyәn edilәn amillәrdir
müәssisә tәrәfindәn müәyyәn vә idarә edilәn amillәrdir
müәssisәnin marketinq şöbәsi tәrәfindәn müәyyәn edilәn amillәrdir

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

müәssisәnin yalnız bazar fәaliyyәtinә deyil bütün bazar subyektlәrinin fәaliyyәtinә tәsir edәn amillәrdir
müәssisәnin istehsalmaliyyә fәaliyyәtinә aid olan, müәssisә tәrәfindәn idarә edilәn vә onun marketinq
fәaliyyәtinә tәsir edәn amillәrdir

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

müәssisәnin yalnız bazar fәaliyyәtinә deyil,bütün bazar subyektlәrinin fәaliyyәtinә tәsir edәn amillәrdir
müәssisә ilә iqtisadiyyatın eyni sәviyyәsindә yerlәşәn, müәssisәnin nәzarәt edә bilmәdiyi vә onun
istehsalmaliyyә fәaliyyәtininә tәsir edәn amillәrdir

•
müәssisәnin istehsalmaliyyә fәaliyyәtinә tәsir göstәrәn bütün subyekt vә amillәrin mәcmusudur
müәssisәnin tәsir, idarә edә bilmәdiyi, yaxud tәsir sәviyyәsi hәddәn artıq aşağı sәviyyәdә olan vә ona
uyğunlaşmağa vadar olduğu әtraf mühit amillәridir
müәssisәnin istehsalmaliyyә fәaliyyәtinә aid olan vә onun marketinq fәaliyyәtinә tәsir edәn amillәrdir

müәssisәni resurslarla tәmin edәn müәssisә vә tәşkilatlarin mәcmusudur
iqtisadiyyatın mikro sәviyyәsinә aid olan vә müәssisәnin fәaliyyәtinә tәsir göstәrәn subyekt vә amillәrin
mәcmusudur

•
iqtisadiyyatın makrosәviyyәsinә aid olan vә müәssisәnin fәaliyyәtinә tәsir göstәrәn subyekt vә amillәrin
mәcmusudur
müәssisәnin bazar fәaliyyәtinә tәsir göstәrәn bütün subyekt vә amillәrin mәcmusudur
müәssisәnin istehsal texnologiyasına tәsir göstәrәn subyekt vә amillәrin mәcmusudur

müәssisәni resurslarla tәmin edәn müәssisә vә tәşkilatlarin mәcmusudur
iqtisadiyyatın makro sәviyyәsinә aid olan vә müәssisәnin fәaliyyәtinә tәsir göstәrәn subyekt vә amillәrin
mәcmusudur

•
iqtisadiyyatın mikro sәviyyәsinә aid olan vә müәssisәnin fәaliyyәtinә tәsir göstәrәn subyekt vә amillәrin
mәcmusudur
müәssisәnin bazar fәaliyyәtinә tәsir göstәrәn bütün subyekt vә amillәrin mәcmusudur
müәssisәnin istehsal texnologiyasına tәsir göstәrәn subyekt vә amillәrin mәcmusudur
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Marketinq әtraf mühiti amillәri:

Marketinә aid bütn növ informasiyanın toplandığı strukturlaşdırılmış massivlәr topıumu MİSin
bu blokunda әks etdirilir

Giriş informasiyasından tәlәb edilәn çıxış informasiyasının alınmasını MİSin bu bloku tәmin
edir

Çıxış hesabatlarının tәrtib edilmәsi mәqsәdi ilә mәlumatlar bazasının işlәnmәsini tәmin edәn
qaydalar MİSin bu blokunda әks etdirilir:

Marketinq informasiya sistemi bu bloklardan ibarәtdir:

Metodlar vә tәlimatlar bazası:

Modellәr bazası:

müәssisәni resurslarla tәmin edәn müәssisә vә tәşkilatlarin mәcmusudur
müәssisәnin bazar fәaliyyәtinә tәsir göstәrәn bütün subyekt vә amillәrin mәcmusudur•
müәssisәnin investsiya fәaliyyәtinә tәsir göstәrәn bütün subyekt vә amillәrin mәcmusudur
müәssisәnin istehsal texnologiyasına tәsir göstәrәn bütün subyekt vә amillәrin mәcmusudur
müәssisәnin xarici fәaliyyәtinә tәsir göstәrәn bütün subyekt vә amillәrin mәcmusudur

modellәr bazasında
tәkrar informasiya bazasında
metodlar vә tәlimatlar bazasında
ilkin informasiyalar bazasında
mәlumatlar bazasında•

tәkrar informasiya bazası
ilkin informasiyalar bazası
metodlar vә tәlimatlar bazası
modellәr bazası•
mәlumatlar bazası

tәkrar informasiya bazasında
mәlumatlar bazasında
ilkin informasiyalar bazasında
modellәr bazasında
metodlar vә tәlimatlar bazasında•

mәlumalatlar bazasından; modellәr bazasından vә alqoritmlәr bazasından
mәlumalatlar bazasından; modellәr bazasından vә proqramlar bazasından
mәlumalatlar bazasından; proqramlar bazasından; metodlar vә tәlimatlar bazasından
mәlumalatlar bazasından; modellәr bazasından; metodlar vә tәlimatlar bazasından•
alqoritmlәr bazasından; modellәr bazasından; metodlar vә tәlimatlar bazasından

marketinqә aid tәkrar informasiyanın toplanması prosedurudur
marketinqә aid ilkin informasiyanın toplanması prosedurudur
giriş mәlumatlardan çıxış informasiyasını almaq üçün zәruri olan modellәrin vә statistik prosedurların
mәcmusudur
marketinә aid bütn növ informasiyanın toplandığı strukturlaşdırılmış massivlәr topıumudur
çıxış hesabatlarının tәrtib edilmәsi mәqsәdi ilә mәlumatlar bazasının işlәnmәsini tәmin edәn qaydaların
mәcmudur

•

tәkrar mәlumatların toplanmasını vә işlәnmәsini tәmin edir
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Mәlumatlar bazası:

Marketinq informasiya sisteminin digәr informasiya mәnbәlәrindәn fәrqi budur:

Marketinq informasiya sisteminin formalaşdırılmasında mәqsәd:

Sorğular vә müşahidә marketinq tәdqiqatlarının bu növünә aiddir:

Dövrü mәtbuatın öyrәnilmәsi marketinq tәdqiqatlarının bu növünә aiddir:

Zondlaşdırma (kәşfiyyat) marketinq tәdqiqatının mәqsәdi:

ilkin mәlumatların toplanmasını vә işlәnmәsini tәmin edir
marketinqә aid bütün növ informasiyanı özündә birlәşdirir
marketinqә aid informasiyanın strukturturlaşdırılmasını tәmin edir
giriş informasiyasından tәlәb edilәn çıxış informasiyasının alınmasını tәmin edir•

aparılmış sorğular әsasında toplanmış informasiya toplumudur
marketinqә aid müәssisәdaxili hesabatlar toplumudur
statistik hesabatlarda әks etdirilәn informasiya toplumudur
mәlumatlı şәxslәrdәn toplanmış informasiya toplumudur
marketinә aid bütn növ informasiyanın toplandığı strukturlaşdırılmış massivlәr toplumudur•

müәssisәdәn kәnar informasiyaya әsaslanması
әlyetәrli olması
ucuz başa gәlmәsi
strukturlaşdırılmış olması•
müәssisәnin mütәxәssislәri tәrәfindәn formalaşdırılması

marketinq qәrarlarının qәbul edilmәsi üçün zәruri informasiya bazarsının yaradılması
müәssisәnin fәaliyyәtinin qiymәtlәndirilmәsi vә ona nәzarәtin hәyata keçirilmәsi
marketinq fәaliyyәtinә dair informasiyanın obyektivliyinin qiymәtlәndirilmәsi
marketinq üzrә menecerlәrin marketinq fәaliyyәtinә dair qәrarlar qәbul etmәsi üçün onların informasiya ilә
tәmin olunması

•
marketinq konsepsiyasının vә onun funksiyalarının realizasiyası

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

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

öyrәnilәn hadisәlәr arasında sәbәbnәticә әlaqәlәrinin aşkar edilmәsi
marketinq fәaliyyәtindә olan problemlәrin aşkar edilmәsi vә tәdqiqat metodologiyasının hazırlanması
üçün informasiyanın toplanması

•
hökumәtin iqtisadi inkişafa dair proqramlarının tәhlili vә onların müәssisәnin marketinq fәaliyyәtindә
nәzәrә alınması
qapalı rejimdә işlәyәn müәssisәlәrin fәaliyyәti haqqında informasiya toplanması vә onun fәaliyyәtinin
qiymәtlәndirilmәsi
marketinq fәaliyyәtindә olan problemlәrin aşkar vә hәll edilmәsi
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Marketinqә dair informasiyanın toplanmasında istifadә edilmir:

F.Kotlerә görә marketinq informasiya sistemi (MİS):

Bir rayonda 50 vә daha artıq yaşlı qadınlar seçilmişdir. Bütün qadınlardan ay әrzindә gündәlik
olaraq hansı mağaza vә köşklәrә baş çәkdyini qeyd etmәk tapşırılmışdır. Bu, informasiyanın
toplanmasının aşağıdakı metoduna aiddir:

Mağazaya gәlәnlәr arasında alış edәnlәrin faizini müәyyәnlәşdirmәk lazımdır. Bu zaman
informasiyanın toplanmasının bu metodundan istifadә etmәk mәqsәdәuyğundur:

Marketinq informasiya sisteminin fәaliyyәtinin nәticәsi:

Marketinq informasiyasının tәhlili sisteminә daxildir:

Delfi vә fokusqrup metodlarından
informasiyanın iqtisadi tәhlil metodundan•
eksperment vә fokusqrup metodlarından
müşahidә vә sorğu metodlarından
imitasiya metodundan

marketinq qәrarlarının qәbulu üçün zәruri olan aktual vә dәqiq informasiyanın toplanması, onun tәhlili,
sistemlәşdirilmәsi vә qiymәtlәndirilmәsi, hәmçinin informasiyanı özündә birlәşdirәn mәlumatlar bankının
yaradılması prosesidir
marketinq qәrarlarının qәbulu üçün zәruri olan aktual vә dәqiq informasiyanın toplanması,
tәsniflәşdirmәsi, tәhlili, qiymәtlәndirilmәsi vә yayımını hәyata keçirәn mütәxәssislәrin, hәmçinin bu
informasiyanın toplanmasının metodoloji üsullarının vә bunun üçün lazım olan avadanlıqların
mәcmusudur

•

marketinq qәrarlarının qәbulu üçün zәruri olan aktual vә dәqiq informasiyanın toplanması, onun tәhlili,
sistemlәşdirilmәsi vә qiymәtlәndirilmәsi prosesi, hәmçinin bu informasiyanın toplanmasının metodoloci
üsulları vә işlәnmәsindә istifadә olunan avadanlıqların mәcmusudur
marketinqә dair qәrarların qәbulu üçün yaradılmış mәlumatlar bankının, bu mәlumatların toplanmasını
hәyata keçirәn mütәxәssislәr vә mәlumatların emalında isttifadә edilәn avadanlıqların mәcmusudur
marketinq qәrarlarının qәbulu üçün zәruri olan aktual vә dәqiq informasiyanın toplanması, onun tәhlili,
sistemlәşdirilmәsi vә mәlumatlar bankının yaradılması, hәmçinin yaradılmış mәlumatlar bankı ilә dialoq
sistemini tәmin edәn modellәr vә tәlimatların mәcmusudur

fokusqrup
istehlakçı paneli•
pәrakәndә tacirlәr paneli
pәrakәndә tacirlәrin auditi
çoxluqların bölüşmәsinin tәdqiqi

istehlakçı paneli
müşahidә•
eksperiment
Delfi
fokusqrup

müәssisәnin missiyasıdir
müәssisәnin marketinq mühitinin vәziyyәti barәdә mәlumatlar bazası vә marketinq tәdqiqatı
hesabatlarının hazırlanmasıdır

•
modellәr vә metodlar bankının yaradılmasıdır
ilkin vә tәkrar informasiya mәnbәlәrinin müәyyәn edilmәsidir
planlaşdırma sistemidir

xarici hesabat alt sistemi

•
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Marketinq informasiya sisteminin fәaliyyәti üçün resurs qismindә lazımdır:

Marketinq informasiya sisteminin fәaliyyәt göstәrmәsi üçün nәlәr edilmәlidir:

Bazar tәdqiqinin bu növünә müxtәlif statistik әdәbiyyatların vә mәlumat kitabçalarının
öyrәnilmәsi aiddir:

Marketinq tәdqiqatlarının aparılması üçün sorğu metodu ilә informasiya toplanması bu tәdqiqat
tipinә aiddir:

Marketinq tәdqiqatlarının aparılması üçün müxtәlif әdәbiyyatlardan informasiya toplanması bu
tәdqiqat tipinә aiddir:

Rәqiblәrin tәqiqi prosesindә tәhlil edilir:

modellәr vә metodlar bankı•
marketinq informasiya sistemi
mәlumatlar bazası
daxili hesabat alt sistemi

mәqsәdlәrin iyerarxiyası
müәssisәnin maliyyә potensialı
informasiyaların yığılması vә işlәnmәsi vәrdişlәrinә malik ixtisaslı heyәt•
strategiyaların әlaqәlәndirilmәsi
mәhsul çeşidi siyasәti

müәssisәnin mәqsәdlәrnini dәqiqlәşdirilmәsi
informasiyanın yığılması, işlәnmәsi, tәhlili, sistemlәşdirilmәsi vә saxlanması•
marketinqin idarәedilmәsi üçün qәrarların qәbulu
müәssisәnin idarәedilmәsi üçün qәrarların qәbulu
müәssisәnin marketinq aktivlәrinin qiymәtlәndirilmәsi

kәşfiyyat tәdqiqatları
kabinet tәdqiqatları•
kauzal tәdqiqatları
әrazi tәdqiqatları
elmi tәdqiqatları

fundemental tәdqiqatlara
kabinetdәn kәnar (sәhra) tәdqiqatlara•
kauzal tәdqiqatlara
kabinet tәdqiqatlarına
elmi tәdqiqatlara

fundemental tәdqiqatlara
kabinet tәdqiqatlarına•
kauzal tәdqiqatlara
kabinetdәn kәnar (sәhra) tәdqiqatlara
elmi tәdqiqatlara

mәhsulun qiymәtinin elastikliyi
marketinqin makromühiti
bazarın firma strukturu
strategiyalar•
bazarın mәhsul strukturu
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Bu amil marketinq informasiyaların xüsusiyyәtini әks etdirir:

Müәssisәnin marketinq xidmәtindәn әmәkdaşları Dövlәt Statistika Komitәsinin mәlumatlarından
istifadә etmәklә konkret növ mәhsul bazarının real tutumunu öyrәnmәk istәyirlәr. Marketinq
xidmәtindәn әmәkdaşların istifadә etdiyi informasiyalar bu tip informasiyalara aiddir:

Müәssisәnin mikromühitinin tәdqiqinә sistemli yanaşmanın xarakterik cәhәti:

Marketinq tәdqiqatlarının nәticәlәrinә dair hesabatda әks olunmalıdır:

Marketinq tәdqiqatlarında istifadә olunan başqa bilik sahәlәrindәn mәnimsәnilmiş metodlara aid
edilir:

Marketinq tәdqiqatlarında istifadә edilәn analitik proqnozlaşdırma metodlarına aid edilir:

Marketinq tәdqiqatlarında istifadә edilәn bu metod ümumelmi metodlara aiddir:

müәssisәdaxili informasiya olması
informasiyanın obyektiv olması•
ilkin informasiya olması
tәkrar informasiya olması
xarici informasiya olması

sorğu metodu әsasında toplanmış informasiyaya
tәkrar informasiyaya•
müәssisәnin hesabatlarından toplanmış informasiyaya
ilkin informasiyaya
müşahidә әsasında toplanmış informasiyaya

müәssisәni mikromühitdәn ayrılması tәrkib elementi kimi nәzәrdәn keçirmәkdir
mikromühiti formalaşdıran elementlәrin qarşılıqlı әlaqәlәrinin aşkarlanması vә öyrәnilmәsidir•
mikromühitin makromühitlә birgә tәdqiq etmәkdir
mikromühiti formalaşdıran elementlәrin kompleks tәdqiqidir
mikromühiti formalaşdıran elementlәri mәntiqi ardıcıllıqla öyrәnmәkdir

marketinq fәaliyyәtinә nәzarәt metodları
informasiyanın toplanması metodları•
marketinqә aid anlayışlar
marketinq konsepsiyasının mәzmunu
marketinq konsepsiyasının nәzәri әsasları

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

proqrammәqsәdli yanaşma metodu
iqtisadiriyazi metodlar•
situasiyalı tәhlil metodu
sistemli tәhlil metodu
SWOTanaliz

iqtisadistatistik metodlar
sistemli tәhlil metodu•
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Marketinq tәdqiqatlarının aparılması üçün bu tәdqiqat metodundan istifadә edilir:

Marketinq informasiya sisteminin layihәlәşdirilmәsinә bu әmәliyyatla başlanır:

İnformatorla şәxsi әlaqә yaratmadan toplanan informasiya informasiyanın toplanmasının bu
metoduna aiddir:

İnformasiyanın informatorla şәxsi әlaqә yaratmaqla toplanması informasiyanın toplanmasının bu
metoduna aiddir:

Delfi metodu ilә toplanan informasiya bu informasiya tipinә aiddir:

İmitasiya metodu ilә toplanan informasiya bu informasiya tipinә aiddir:

İstehlakçı paneli metodu ilә toplanan informasiya bu informasiya tipinә aiddir:

әks әlaqә metodu
xәtti proqnozlaşdırma metodu
işgüzar oyunlar

şәbәkә metodundan
ümumi elmi metodlardan•
kompromis tәhlil metodlardan
müştәrәk tәhlil metodlardan
tәdqiqatı aparan şәxslәrin intuisiyasından

anketlәrin tәrtib edilmәsindәn
MİSin potensial istifadәçilәrinin müәyyәnlәşdirilmәsindәn•
marketinq planının tәrtib olunmasından
әtraf mühitin öyrәnilmәsindәn
informasiyanın toplanması metodlarının seçilmәsindәn

sorğu metoduna
müşahidә metoduna•
istehlakçı paneli metoduna
delfi metoduna
imitasiya metoduna

müşahidә metoduna
sorğu metoduna•
istehlakçı paneli metoduna
Delfi metoduna
imitasiya metoduna

xarici şlkәlәrin statistik nәşrlәrindәn әldә edilәn informasiya tipinә
ilkin informasiya tipinә•
nüfuzlu şәxslәrlә söhbәtlәr әsasında toplanan informasiya tipinә
müәssisәdaxili informasiya tipinә
sindikativ informasiya tipinә

müәssisәdaxili informasiya tipinә
sindikativ informasiya tipinә
ilkin informasiya tipinә•
nüfuzlu şәxslәrlә söhbәtlәr әsasında toplanan informasiya tipinә
xarici şlkәlәrin statistik nәşrlәrindәn әldә edilәn informasiya tipinә
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Fokusqrup metodu ilә toplanan informasiya bu informasiya tipinә aiddir:

Eksperiment yolu toplanan informasiya bu informasiya tipinә aiddir:

Müşahidә yolu toplanan informasiya bu informasiya tipinә aiddir:

Sorğuların aparılması yolu toplanan informasiya bu informasiya tipinә aiddir:

İlkin informasiya:

Tәkrar informasiya:

Bu marketinq tәdqiqatlarında problemlә ona tәsir edәn amillәr arasındakı asılılığın dәrәcәsi

xarici şlkәlәrin statistik nәşrlәrindәn әldә edilәn informasiya tipinә
ilkin informasiya tipinә•
nüfuzlu şәxslәrlә söhbәtlәr әsasında toplanan informasiya tipinә
müәssisәdaxili informasiya tipinә
sindikativ informasiya tipinә

xarici ölkәlәrin statistik nәşrlәrindәn әldә edilәn informasiya tipinә
ilkin informasiya tipinә•
nüfuzlu şәxslәrlә söhbәtlәr әsasında toplanan informasiya tipinә
müәssisәdaxili informasiya tipinә
sindikativ informasiya tipinә

xarici şlkәlәrin statistik nәşrlәrindәn әldә edilәn informasiya tipinә
ilkin informasiya tipinә•
nüfuzlu şәxslәrlә söhbәtlәr әsasında toplanan informasiya tipinә
müәssisәdaxili informasiya tipinә
sindikativ informasiya tipinә

xarici şlkәlәrin statistik nәşrlәrindәn әldә edilәn informasiya tipinә
ilkin informasiya tipinә•
nüfuzlu şәxslәrlә söhbәtlәr әsasında toplanan informasiya tipinә
müәssisәdaxili informasiya tipinә
sindikativ informasiya tipinә

sindikativ informasiya tipinә
ilkin informasiya tipinә•
tәkrar informasiya tipinә
müәssisәdaxili informasiya tipinә
nüfuzlu şәxslәrlә söhbәtlәr әsasında toplanan informasiya tipinә

müәssisәnin hesabatlarından toplanan informasiyadır
müşahidәlәrin aparılması yolu ilә toplanan informasiyadır•
keyslәrin öyrәnilmәsi yolu ilә toplanan informasiyadır
әdәbiyyatın öyrәnilmәsi yolu ilә toplanan informasiyadır
statistik mәnbәlәrdәn әldә olunan informasiyadır

Delfi metodu ilә toplanan informasiyadır
statistik mәnbәlәrdәn әldә olunan informasiyadır•
müşahidә yolu ilә toplanan informasiyadır
sorğular yolu ilә toplanan informasiyadır
müsahibә yolu ilә toplanan informasiyadır
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öyrәnilir

Kauzal tәdqiqatlarda:

Bu marketinq tәdqiqatlarında problemlә ona tәsir edәn amil arasındakı әlaqәnin xarakteri vә ya
dәyişmә meyli öyrәnilir

Tәsviri tәdqiqtlarda

Bu marketinq tәdqiqatlarında problemin mahiyyәtinin dәqiqlәşdirilmәsi üçün hipotezlәr irәli
sürülür

Kәşfiyyat tәdqiqtlarında

Müәyyәn bir mәhsul almış istehlakçıların vә alıcıların mәcmusu

kauzal tәdqiqatlarda•
tәsviri tәdqiqatlarda
deskritiv tәdqiqatlarda
kәşfiyyat tәdqiqatlarında
zondlaşdırma tәdqiqatlarında

problemin hәllinә dair qәrar qәbul edilir vә tövsiyyәlәr hazırlanır
problemlә ona tәsir edәn amillәr arasındakı asılılığın dәrәcәsi öyrәnilir•
problemlә ona tәsir edәn amillәr arasındakı әlaqәnin xarakteri öyrәnilir
problemә dair unformasiya toplanılır vә iqtisadi tәhlil aparılır
problemin mahiyyәtinin dәqiqlәşdirilmәsi üçün hipotezlәr irәli sürülür

kәşfiyyat tәdqiqatlarında
sәbәbnәticә әlaqәlәri tәdqiqatlarında
kauzal tәdqiqatlarda
tәsviri tәdqiqatlarda•
zondlaşdırma tәdqiqatlarında

problemә dair informasiya toplanılır vә iqtisadi tәhlil aparılır
problemin hәllinә dair qәrar qәbul edilir vә tövsiyyәlәr hazırlanır
problemin mahiyyәtinin dәqiqlәşdirilmәsi üçün hipotezlәr irәli sürülür
problemlә ona tәsir edәn amil arasındakı әlaqәnin xarakteri vә ya dәyişmә meyli öyrәnilir•
problemlә ona tәsir edәn amillәr arasındakı asılılığın sәviyyәsi öyrәnilir

tәsviri tәdqiqatlarda
sәbәbnәticә әlaqәlәri tәdqiqatlarında
kauzal tәdqiqatlarda
kәşfiyyat tәdqiqtlarında•
deskritiv tәdqiqatlarda

problemlә ona tәsir edәn amillәr arasındakı әlaqәnin sәviyyәsi öyrәnilir
problemә dair unformasiya toplanılır vә iqtisadi tәhlil aparılır
problemin hәllinә dair qәrar qәbul edilir vә tövsiyyәlәr hazırlanır
problemin mahiyyәtinin dәqiqlәşdirilmәsi üçün hipotezlәr irәli sürülür
problemin mahiyyәtinin dәqiqlәşdirilmәsi üçün hipotezlәr irәli sürülür•

imkanlılar bazarıdır
mәnimsәnilmiş bazarlır•
sәriştәli imkanlılar bazarıdır
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Müәssisәnin sәriştәli imkanlılar bazarının әlә keçirmәyә çalışdığı vә ya artıq fәaliyyәt göstәrdiyi
hissәsi, seqmentidir

Bir mәhsulun vә xidmәtin alınmasına maraq göstәrәn, bunun üçün gәlirlәri, imkanı vә sәriştәsi
(hüquqi) olan istehlakçıların vә alıcıların mәcmusu

Bir mәhsulun vә xidmәtin alınmasına maraq göstәrәn, bunun üçün gәlirlәri vә imkanı olan
istehlakçıların vә alıcıların mәcmusu

Müәyyәn bir mәhsulun vә xidmәtin alınmasına maraq göstәrәn istehlakçıların vә alıcıların
mәcmusu

Marketinq tәdqiqatları:

Bu bazar istehlakçıların (alıcıların) tipologiyasına görә bazarın formasıdır

hәdәf (mәqsәd) bazarlarıdır
potensial bazardır

sәriştәli imkanlılar bazarıdır
mәnimsәnilmiş bazarlır
imkanlılar bazarıdır
potensial bazardır
hәdәf (mәqsәd) bazarlarıdır•

mәnimsәnilmiş bazarlır
potensial bazardır
imkanlılar bazarıdır
sәriştәli imkanlılar bazarıdır•
hәdәf (mәqsәd) bazarlarıdır

mәnimsәnilmiş bazarlır
hәdәf (mәqsәd) bazarlarıdır
potensial bazardır
sәriştәli imkanlılar bazarıdır
imkanlılar bazarıdır•

mәnimsәnilmiş bazarlır
imkanlılar bazarıdır
sәriştәli imkanlılar bazarıdır
potensial bazardır•
hәdәf (mәqsәd) bazarlarıdır

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

•

satıcılar bazarı
alıcılar bazarı
sәriştәli imkanlılar bazarı
imkanlılar bazarı
vasitәçilәr bazarı•



297

298

299

300

301

302

303

Bu bazar istehlakçıların (alıcıların) tipologiyasına görә bazarın formasıdır

Alıcılar bazarında

Satıcılar bazarında

Marketinq tәdqiqatlarının aparılmasının zәrurililiyi bu amillә әlaqәdardır:

İşgüzar istehlakçılar satın alınacaq mәhsulun spesifikasiyasını mürәkkәb satınalma qәrarların
qәbulunun bu mәrhәlәsindә tәrtib edirlәr:

Satıcı bu halda tәdarükat mәrkәzinin bütün üzvlәrinә tәsir etmәyә çalışır:

Etibarlı mәhsul göndәrәn müәssisәlәrdәn uzun müddәt әrzindә alınan vә xüsusiyyәtlәrinә görә
rәqib mәhsullardan praktiki cәhәtdәn fәrqlәnmәyәn mәhsulların satınalınması:

•
satıcılar bazarı
alıcılar bazarı
hәdәf bazarı
potensial bazar
son istehlakçıları bazar•

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

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

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

informasiyanın axtarılması mәrhәlәsindә
tәlәbatın yaranması mәrhәlәsindә•
mәhsulun satın alınması mәrhәlәsindә
mәhsulun certyojunun tәrtib edilmәsi mәrhәlәsindә
mәhsul göndәrәnlәrin seçilmәsi mәrhәlәsindә

әnәnәvi stınalmalarda
yeni satınalmalarda•
modifikasiya olunmuş satınalmalarda
sadә satınalmalarda
dәstlәşdirici avadanlıqların satın alınmasında

dәstlәşdirici avadanlıqların satınalmalarındır
әnәnәvi stınalmalardır•
modifikasiya olunmuş satınalmalardır
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Bu satınalmalarda mәhsula olan tәlәblәr dәyişmәz qalsa da, mәhsulgöndәrmә şәrtlәrindә
(mәsәlәn, mәhsulun qiymәtindә) müәyyәn dәyişikliklәr edilir. Bu tip satınalmalar hansı satınalmalara
aiddir:

Yeni tәsis edilmiş müәssisә istehsalın tәşkil edilmәsi üçün әsas avadanlıqlar almağı nәzәrdә tutur.
Bu bu satınalmalar hansı tip satınalmalara aiddir:

İşgüzar istehlakçıların satınalma qәrarlarının qәbulunda bu şәxslәr iştirak edirlәr:

Tәdarükat prosesini bu şәxs başlayır:

Tәdarükat mәrkәzinin üzvü olan tәşәbbüskar:

Son istehlakçılar mürәkkәb satınalma qәrarlarının qәbulu prosesinin tәlәbatın yaranması
mәrhәlәsindә:

sadә satınalmalardır
yeni satınalmalardır

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

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

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

istifadәçi
tәşәbbüskar•
nüfuzlu şәxslәr
qәrar qәbul edәn şәxs
alıcı

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

satınalma üzrә fәaliyyәti qiymәtlәndirirlәr
tәlәbatlarını dәrk edirlәr•
mәhsulu seçirlәr
informasiya toplayırlar
mәhsulu alırlar
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Son istehlakçılar tәlәbatlarını mürәkkәb satınalma qәrarlarının qәbulu prosesinin bu mәrhәlәsindә
dәrk edirlәr:

Son istehlakçılar әtalәtә әsaslanan satınalma qәrarlarını bu halda qәbul edir:

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

Son istehlakçılar vәrdişә әsaslan satınalma qәrarlarını bu halda qәbul edir:

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

Son istehlakçılar bәsit satınalma qәrarlarını bu halda qәbul edir:

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

satınalma üzrә fәaliyyәtin qiymәtlәndirilmәsi
tәlәbatın yaranması•
mәhsulların seçilmәsi
informasiyanın toplanması
mәhsulların alınması

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

mürәkkәb satınalma qәrarlardır
әtalәtә әsaslanan satınalma qәrarlardır•
vәrdişә әsaslanan satınalma qәrarlardır
bәsit satınalma qәrarlardır
әnәnәyә әsaslanan satınalma qәrarlardır

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

mürәkkәb satınalma qәrarlardır
vәrdişә әsaslanan satınalma qәrarlardır•
әtalәtә әsaslanan satınalma qәrarlardır
bәsit satınalma qәrarlardır
әnәnәyә әsaslanan satınalma qәrarlardır

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

mürәkkәb satınalma qәrarlardır

•
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Son istehlakçılar mürәkkәb satınalma qәrarlarını bu halda qәbul edir:

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

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

Münasib mәhsullar dәsti vә ya nәzәrdәn keçirlәn çoxluq:

Xatırlanan mәhsullar dәsti vә ya dәrk edilәn çoxluq:

Bu amil işgüzar istehlakçıların davranışına tәsir edәn amillәrә aiddir:

Bu amil işgüzar istehlakçıların davranışına tәsir edәn amillәrә aiddir:

bәsit satınalma qәrarlardır•
әtalәtә әsaslanan satınalma qәrarlardır
vәrdişә әsaslanan satınalma qәrarlardır
әnәnәyә әsaslanan satınalma qәrarlardır

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

bәsit satınalma qәrarlardır
mürәkkәb satınalma qәrarlardır•
vәrdişә әsaslanan satınalma qәrarlardır
sadә satınalma qәrarlardır
әtalәtә әsaslanan satınalma qәrarlardır

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

satışda olan olan bütün mәhsullar dәstidir
hәr hansı bir çeşidә daxil olan mәhsullar dәstidir
müәssisәnin istehsal etdiyi mәhsullar dәstidir
alıcının qiymәtlәndirmәli olduğu mәhsullar dәstidir•
istehlakçıların tanıdığı bütün mәhsullar dәstidir

alıcının qiymәtlәndirmәli olduğu mәhsullar dәstidir
istehlakçıların tanıdığı bütün mәhsullar dәstidir•
müәssisәnin istehsal etdiyi mәhsullar dәstidir
satışda olan olan bütün mәhsullar dәstidir
hәr hansı bir çeşidә daxil olan mәhsullar dәstidir

istehlakçıların gündәlik davranışları
müәssisәnin rәhbәrlik üslubu•
mәhsulgöndәrәnlәrin etibarlılığı
istehlakçının psixoloji durumu
istehlakçıların fәaliyyәtinin miqyası
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Bu amil işgüzar istehlakçıların davranışına tәsir edәn amillәrә aiddir:

Bu amil işgüzar istehlakçıların davranışına tәsir edәn amillәrә aiddir:

Bu amil işgüzar istehlakçıların davranışına tәsir edәn amillәrә aiddir:

İşgüzar istehlakçılar:

Son istehlakçılar:

Münasibәt istehlakçıların davranışına tәsi edәn bu amillәr qrupuna aiddir

Bu amil son istehlakçıların davranışına tәsir edәn psixoloji amillәrә aiddir:

istehlakçıların fәaliyyәtinin miqyası
satınalma praktikası•
istehlakçıların yerlәşmә sıxlığı
istehlakçının dәyәrlәr sistemi
istehlakçıların dәyәrlәrinin iyerarxiyası

istehlakçının şәxsi keyfiyyәti
satınalmaların vacibliyi•
istehlakçının dәyәrlәr sistemi
istehlakçının dәyәrlәri
şәxsiyyәtin tipi

istehlakçının müqayisәli funksiya yerinә yetirmәsi
satınalmaların xarakteri•
şәxsiyyәtin tipi
istehlakçının psixoloji durumu
istehlakçının şәxsi keyfiyyәti

istehlakçının sahә mәnsubiyyәti
mәhsul göndәrәnlәrin etibarlılığı•
istehlakçının dәyәrlәr sistemi
istehlakçının dәyәrlәri
istehlakçının yerlәşmә sıxlığı

mәhsulları tәbii fәlakәtin nәticәsini aradan qaldırmaq mәqәsdi ilә alan istehlakçıların mәcmusudur
mәhsulları emal etmәk vә yeni mәhsullar istehsal etmәk mәqәsdi ilә alan bütün istehlakçıların
mәcmusudur

•
mәhsulları yalnız istehlak vasitәlәri istehsal etmәk mәqәsdi ilә alan istehlakçıların mәcmusudur
mәhsulları yenidәn satmaq mәqәsdi ilә alan istehlakçıların mәcmusudur
mәhsulları şәxsi istehlakı mәqәsdi ilә alan istehlakçıların mәcmusudur

mәhsulları istehsalın effektliliyini yüksәltmәk mәqәsdi ilә alan istehlakçıların mәcmusudur
mәhsulları şәxsi istehlakı üçün alan istehlakçıların mәcmusudur•
mәhsulları emal etmәk vә yeni mәhsullar istehsal etmәk mәqәsdi ilә alan istehlakçıların mәcmusudur
mәhsulları yenidәn satmaq mәqәsdi ilә alan istehlakçıların mәcmusudur
mәhsulları istehlak vasitәlәri istehsal etmәk mәqәsdi ilә alan istehlakçıların mәcmusudur

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

Motiv

Marketinqdә dәyәrlәr:

Qavrama istehlakçıların davranışına tәsir edәn bu amillәr qrupuna aiddir

Bu amil son istehlakçıların davranışına tәsir edәn psixoloji amillәrә aiddir:

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

hәyat stili
münasibәt•
şәxsiyyәtin tipi
hәyat tәrzi
istehlakçının sosial statusu

insanların nәyә hörmәt etdiyini әks etdirir
istehlakçının ticarәt markasını almaq iqtidarında vә imkanında oduğunu әks etdirir•
istehlakçının duyğusallığını әks etdirir
hәr hansı bir tәlәbatın ödәnilmәsi üçün istehlakçının hәrәkәtә meyilliliyini ıks etdirir
dәyәrlәrinin iyerarxiyasını әks etdirir

insanların nәyә hörmәt etdiyini әks etdirir
hәr hansı bir tәlәbatın ödәnilmәsi üçün istehlakçının hәrәkәtә meylliliyini әks etdirir•
istehlakçının duyğusallığını әks etdirir
istehlakçının ticarәt markasını almaq iqtidarında oduğunu әks etdirir
dәyәrlәrinin iyerarxiyasını әks etdirir

hәr hansı bir tәlәbatın ödәnilmәsi üçün istehlakçının hәrәkәtә meylliliyini әks etdirir
istehlakçının ticarәt markasını almaq iqtidarında oduğunu әks etdirir
insanların nәyә hörmәt etdiyini әks etdirir•
istehlakçının duyğusallığını әks etdirir
dәyәrlәrinin iyerarxiyasını әks etdirir

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

istehlakçının sosial statusu
qavrama•
şәxsiyyәtin tipi
hәyat tәrzi
hәyat stili

istehakçıların hәyat sәviyyәsinә
psixoloji amillәr qrupuna•
mәdәni amillәr qrupuna
istehlakçıların sosial statusuna
son istehakçıların hәyat stilinә
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Bu amil son istehlakçıların davranışına tәsir edәn psixoloji amillәrә aiddir:

Son istehlakçıların hәyat tәrzi:

Bu amil mәdәniyyәt amillәrinә aiddir:

İnsanların özünә, birbirinә vә cәmiyyәtә münasibәti istehlakçıların davranışına tәsir edәn bu
amillәr qrupuna aiddir:

Mütәxәssislәr koqnitiv psixologiyaya әsaslanmaqla istehlakçı davranışının marketiq fәaliyyәtinin
idarә edilmәsindә nәzәrә alınması zәruri olan bu xüsusiyyәtini aşkar etmişlәr:

Mütәxәssislәr koqnitiv psixologiyaya әsaslanmaqla istehlakçı davranışının marketiq fәaliyyәtinin
idarә edilmәsindә nәzәrә alınması zәruri olan bu xüsusiyyәtini aşkar etmişlәr:

istehlakçının sosial statusu
alış motivi•
hәyat tәrzi
şәxsiyyәtin tipi
hәyat stili

mәhsul seçәrkәn istehlakçıların etdiklәr hәrәkәtlәrin toplumudur
insanın gündәlik hәyatının xüsusiyyәtlәrinin onların davranışlarında ifadәsidir•
istehlakçıların adәt etdiklәri hәrәkәtlәrin toplumudur
istehlakçıların dünyagörüşünün ifadәsidir
mәhsul alarkәn istehlakçıların etdiklәr hәrәkәtlәrin toplumudur

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

psixoloji amillәr
mәdәni amillәr•
iqtisadi amillәr
sosial amillәr
hәyat sәviyyәsi amillәri

әvvәlәr müsbәt nәticә әldә etmәyә imkan vermiş mövcud stimullar alıcını hәmin satınalmalara oxşar
satınalmalar hәyata keçirmәyә sövq edir
satınalmalar yerinә yetirlәrkәn istehlakçıların inamı güclü olduqda onlar özünә güvәnmәyә meyilli olurlar•
alternativlәrin xüsusiyyәtlәrinin bәrabәrliliyi halında istehlakçı daha ucuz olan ticarәt markasının
alınmasına üstünlük verir
alıcı rәqib markalarla müqayisәdә daha yüksәk satınalma effekti yaradan ticarәt markasını tәkrar satın
almağa çalışır
digәr şәrtlәrin bәrabәrliyi halında istehlakçının әvvәlәr ona müsbәt effekt әldә etmәyә imkan vermiş
ticarәt markasını alması ehtimalı çox yüksәkdir

әvvәlәr müsbәt nәticә әldә etmәyә imkan vermiş mövcud stimullar alıcını hәmin satınalmalara oxşar
satınalmalar hәyata keçirmәyә sövq edir
istehlakçının müәyyәn bir markaya әvvәlcәdәn üstünlük vermәsi toplanan informasiyanın miqdarına tәsir
edir

•
alternativlәrin xüsusiyyәtlәrinin bәrabәrliliyi halında istehlakçı daha ucuz olan ticarәt markasının
alınmasına üstünlük verir
alıcı rәqib markalarla müqayisәdә daha yüksәk satınalma effekti yaradan ticarәt markasını tәkrar satın
almağa çalışır
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Mütәxәssislәr koqnitiv psixologiyaya әsaslanmaqla istehlakçı davranışının marketiq fәaliyyәtinin
idarә edilmәsindә nәzәrә alınması zәruri olan bu xüsusiyyәtini aşkar etmişlәr:

Mütәxәssislәr koqnitiv psixologiyaya әsaslanmaqla istehlakçı davranışının marketinq
fәaliyyәtinin idarә edilmәsindә nәzәrә alınması zәruri olan bu xüsusiyyәtini aşkar etmişlәr:

Mütәxәssislәr koqnitiv psixologiyaya әsaslanmaqla istehlakçı davranışının marketiq fәaliyyәtinin
idarә edilmәsindә nәzәrә alınması zәruri olan bu xüsusiyyәtini aşkar etmişlәr:

Biheviorizm nәzәriyyәsinә görә

Biheviorizm nәzәriyyәsinә görә:

digәr şәrtlәrin bәrabәrliyi halında istehlakçının әvvәlәr ona müsbәt effekt әldә etmәyә imkan vermiş
ticarәt markasını alması ehtimalı çox yüksәkdir

әvvәlәr müsbәt nәticә әldә etmәyә imkan vermiş mövcud stimullar alıcını hәmin satınalmalara oxşar
satınalmalar hәyata keçirmәyә sövq edir
hәm çox pis, hәm dә çox yaxşı tәcrübә böyük ehtimalla uzun müddәt yadda qalır•
alternativlәrin xüsusiyyәtlәrinin bәrabәrliyi halında istehlakçı daha ucuz olan ticarәt markasının
alınmasına üstünlük verir
alıcı rәqib markalarla müqayisәdә daha yüksәk satınalma effekti yaradan ticarәt markasını tәkrar satın
almağa çalışır
digәr şәrtlәrin bәrabәrliyi halında istehlakçının әvvәlәr ona müsbәt effekt әldә etmәyә imkan vermiş
ticarәt markasını alması ehtimalı çox yüksәkdir

әvvәlәr müsbәt nәticә әldә etmәyә imkan vermiş mövcud stimullar alıcını hәmin satınalmalara oxşar
satınalmalar hәyata keçirmәyә sövq edir
istehlakçılar öz secimlәri vә mühakimәlәri üçün inkaredici dәlillәr (sübutlar) deyil, tәsdiqedici dәlillәr
tapmağa çalışırlar

•
alternativlәrin xüsusiyyәtlәrinin bәrabәrliyi halında istehlakçı daha ucuz olan ticarәt markasının
alınmasına üstünlük verir
alıcı rәqib markalarla müqayisәdә daha yüksәk satınalma effekti yaradan ticarәt markasını tәkrar satın
almağa çalışır
digәr şәrtlәrin bәrabәrliyi halında istehlakçının әvvәlәr ona müsbәt effekt әldә etmәyә imkan vermiş
ticarәt markasını alması ehtimalı çox yüksәkdir

әvvәlәr müsbәt nәticә әldә etmәyә imkan vermiş mövcud stimullar alıcını hәmin satınalmalara oxşar
satımalmalar hәyata keçirmәyә sövq edir
istehlakçılar birmәnalı olmayan mәlumatları öz gözlәntilәrinә uyğunlaşdıraraq onlarla manipulyasiya
etmәyә meyllidirlәr

•
alternativlәrin xüsusiyyәtlәrinin bәrabәrliliyi halında istehlakçı daha ucuz olan ticarәt markasının
alınmasına üstünlük verir
alıcı rәqib markalarla müqayisәdә daha yüksәk satınalma effekti yaradan ticarәt markasını tәkrar satın
almağa çalışır
digәr şәrtlәrin bәrabәrliyi halında istehlakçının әvvәlәr ona müsbәt effekt әldә etmәyә imkan vermiş
ticarәt markasını alması ehtimalı çox yüksәkdir

hәm çox pis, hәm dә çox yaxşı tәcrübә uzun müddәt istehlakçının yadında qalır
istehlakçının tәcrübәsi müsbәt nәticә tәmin etdiyi müddәtdә o, tәkrar satınalmalar hәyata keçirir•
istehlakçının müәyyәn bir markaya әvvәlcәdәn üstünlük vermәsi toplanan informasiyanın tipinә tәsir edir
istehlakçının müәyyәn bir markaya әvvәlcәdәn üstünlük vermәsi toplanan informasiyanın miqdarına tәsir
edir
alıcılar gәliri sevmәkdәn daha çox hәcmcә ona bәrabәr itkini sevmirlәr

istehlakçının müәyyәn bir markaya әvvәlcәdәn üstünlük vermәsi toplanan informasiyanın miqdarına tәsir
edir
digәr şәrtlәrin bәrabәrliyi halında istehlakçının әvvәlәr ona müsbәt effekt әldә etmәyә imkan vermiş
ticarәt markasını alması ehtimalı çox yüksәkdir

•
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Biheviorizm nәzәriyyәsinә görә

Biheviorizm nәzәriyyәsinә görә

Biheviorizm nәzәriyyәsinә görә

İstehlakçı davranışının öyrәnilmәsinin mәqsәdi:

İstehlakçı davranışı mәhfumu bunu ifadә edir:

Mәhsul siyasәtinin mәqsәdi:

Servis xidmәtinin göstәrilmәsi mәhsulun bu sәviyyәsinә aiddir

istehlakçılar öz secimlәri vә mühakimәlәri üçün tәsdiqedici dәlillәr tapmağa çalışırlar
hәm çox pis, hәm dә çox yaxşı tәcrübә uzun müddәt istehlakçının yadında qalır
satınalmalar yerinә yetirlәrkәn istehlakçıların inamı zәif olduqda onlar tәrәddüdә meylli olurlar

satınalmalar yerinә yetirlәrkәn istehlakçıların inamı zәif olduqda onlar tәrәddüdә meyilli olurlar
istehlakçı rәqib mәhsullardan ona daha çox fayda vәd edәn mәhsulun tәkrar satın alınmsına üstünlük verir•
istehlakçının müәyyәn bir markaya әvvәlcәdәn üstünlük vermәsi toplanan informasiyanın miqdarına tәsir
edir
istehlakçının müәyyәn bir markaya әvvәlcәdәn üstünlük vermәsi toplanan informasiyanın tipinә tәsir edir
satınalmalar yerinә yetirlәrkәn istehlakçıların inamı güclü olduqda onlar özünә güvәnmәyә meyilli olurlar

hәm çox pis, hәm dә çox yaxşı tәcrübә böyük ehtimalla uzun müddәt yadda qalır
rәqib mәhsulların sayı çox olduqda istehlakçının konkret ticarәt markasından asıllılığı aşağı olur•
eyni mәhsul kateqoriyasına aid olan xarakteristika hәmin kateqoriyaya daxil olan bütün ticarәt
markalarına xasdır
istehlakçılar öz seçimlәri üçün inkaredici dәlillәr deyil, tәsdiqedici dәlillәr tapmağa çalışırlar
istehlakçılar birmәnalı olmayan mәlumatları öz gözlәntilәrinә uyğunlaşdıraraq onlarla manipulyasiya
etmәyә meyllidirlәr

müәssisәnin marketinq bölmәsinin rәhbәrliyinin göstәrişlәrinә uyğun olaraq müәyyәn hәrәkәtlәr edirlәr
istehlakçı stimulların tәsirinә mәruz qalaraq müәyyәn hәrәkәtlәr edirlәr•
marketinqin әtraf mühit amillәrinin tәsirinә mәruz qalaraq müәyyәn hәrәkәtlәr edirlәr
iqtisadiyatın inkişaf tempinin tәsirinә mәruz qalaraq müәyyәn hәrәkәtlәr edirlәr
müәssisәnin rәhbәrliyinin göstәrişlәrinә uyğun olaraq müәyyәn hәrәkәtlәr edirlәr

marketinqin planlaşdırılması vә marketinq planlarının tәrtib edilmәsidir
eyni istehlakçı qruplarına tәsir vasitәlәrinin tapılmasıdır•
marketinq tәdqiqatlarının aparılmasıdır
marketinq strategiyası vә kompleksnin hazırlanmasıdır
marketinq informasiya sisteminin yaradılmasıdır

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

mәhsulun nisbi bazar payının müәyyәn edilmәsi
müәssisәnin real vә potensial imkanlarının qiymәtlәndirilmәsi•
mәhsulun reklam kampaniyasının tәşkili
mәhsul satışının hәdәf seqmentinin tapılması
mәhsulun mütlәq bazar payının müәyyәn edilmәsi
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«Ümumi marka» strategiyasının çatışmazlığı

«Ümumi marka» strategiyasının üstünlüyü

«Fәrdi marka» strategiyasının çatışmazlığı

«Fәrdi marka» strategiyasının üstünlüyü

Bu, mәhsulların qablaşdılmasının yerinә yetirdiyi funksiyalara aiddir

Bu, mәhsulların qablaşdılmasının yerinә yetirdiyi funksiyalara aid deyil

Qabın hansı materialdan hazırlanacağının müәyyәn edilmәsi qablarının hazırlanması prosesinin

avadanlıq, stasionar qurğu vә mәişәt cihazlar
güclәndirilmiş (qüvvәtlәndirilmiş) mәhsul sәviyyәsinә•
real mәhsul sәviyyәsinә
mәzmunca mәhsul sәviyyәsinә
istehsal tәyinatlı mәhsullara

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

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

markaya ad verilmәsi prosesinin mürәkkәbliyidir
hәr bir çeşid vahidinin bazara irәlilәdilmәsinin әlavә xәrclәr tәlәb etmәsi vә bu xәclәrinin sәviyyәsinin
yüksәk olmasıdır

•
mәhsulun yüksәk keyfiyyәtliliyini tәmin etmәmәsidir
markasının şöhrәtinin saxlanması vә qorunmasına çәkilәn xәrclәrin sәviyyәsinin yüksәk olmasıdır
konkret mәhsul çeşidinin uğursuzluğunun digәr çeşidlәrin bazar mövqeyinә tәsir etmәsidir

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

yük markalarının hazırlanması
mәhsul qrupunun identiflәşdirilmәsi•
mәhsulun etiketlәrinin hazırlanması
mәhsula ştrixli kodların verilmәsi
mәhsulun yarlıkların hazırlanması

mәhsulların marketinq kompleksinin realizasiyası
mәhsula ştrixli kodların verilmәsi•
mәhsulların nәql edilmәsi
mәhsul qrupunun identiflәşdirilmәsi
mәhsulun anbarlaşdırılması üçün yük vahidinin formalaşdırılması
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bu mәrhәlәsindә hәyata keçirilir

Mәhsul qabın dizaynı mәhsul qablarının hazırlanması prosesinin bu mәrhәlәsindә hәyata keçirilir

Bir neçә әtriyyat flakonlarının yerlәşdirildiyi karton qutu

Әtriyyat flakonlarının yerlәşdirildiyi karton qutu

Mәhsullara ticarәt (mәhsul) markasının verilmәsinin mәqsәdi:

Yeni mәhsulun hazırlanmasını bu halda hәyata keçirmәk daha mәqsәdәuyğundur:

Mәhsulun keyfiyyәtinin yüksәldilmәsi әsasında onun modifikasiyası hansı halda
mәqsәdәuyğundur:

qabların bazara çıxarılması mәrhәlәsindә
qabların konsepsiyasının müәyyәnlәşdirilmәsi mәrhәlәsindә•
qabların sınaqdan keçirilmәsi
qabların seçilmәsinә tәsir edәn amillәrin öyrәnilmәsi
qabların hazırlanması

qabların bazara çıxarılması mәrhәlәsindә
qabların konsepsiyasının müәyyәnlәşdirilmәsi mәrhәlәsindә•
qabların sınaqdan keçirilmәsi
qabların seçilmәsinә tәsir edәn amillәrin öyrәnilmәsi
qabların hazırlanması

mәhsulun yarlığıdır
nәqliyyat taralarıdır•
adi qablardır
mәhsul taralardır
mәhsulun etiketidir

mәhsulun yarlığıdır
mәhsul taralardır•
adi qablardır
nәqliyyat taralarıdır
mәhsulun etiketidir

istehsalçı vә ya satıcının mәhsulunun rәqiblәrin mәhsulundan fәrqlәndirilmәsi vә identifikasiyasıdır
satıcı vә ya satıcılar qrupunun mәhsulunun uçotunun asanlaşdırılmasıdır•
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 mәhsul nomenklaturasının genişliyini diqqәtә çatdırmaqdır

xarici firmalarla әmәkdaşlıq mümkün olduqda
bu, müәssisәnin mәqsәdi vә resursların mövcudluğundan asılı olaraq müәyyәn edilir;•
kәnardan lizensiya alındıqda
mәhsul patentlәşdirildikdә
müәssisәnin sәrbәst istehsal gücü olduqda

mәhsulun modifikasiyası әlavә xәrclәr vә resurslar tәlәb etmәdiyi halda)
keyfiyyәt parametrinin yüksәldilmәsini istehlakçı mütәrәqqi dәyişiklik kimi qәbul etdiyi halda•
elmitәdqiqat vә konstruktorlayihәlәrinin hәyata keçirilmәsi üçün resurslar mövcud olduğu halda
mәhsulun keyfiyyәtini yüksәltmәyә imkan verәn texnika vә texnologiya mövcud olduğu halda
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Bu, mәhsula ticarәt markası verilmәsi prosesindә istifadә edilәn strategiyalara aid deyildir:

Müәssisә müxtәlif mәhsul çeşidlәrinә müxtәlif ticarәt markalarının verilmәsi strategiyasında

Müәssisә fәrdi ticarәt markası strategiyasında

Müәssisә ümumi ticarәt markası strategiyasında

Marka kapitalı:

Ticarәt nişanı:

bu işin hәyata keçirilmәsi üçün daha ucuz vә keyfiyyәtli material resurslarının mövcud olduğu halda

firmanin adı ilә mәhsulun adının әlaqәlәndirilmәsinә әsaslanan ticarәt markası strategiyası
iki oxşar mәhsula vahid ticarәt markasının verilmәsi strategiyası•
ümumi ticarәt markası strategiyası
fәrdi ticarәt markası strategiyası
müxtәlif mәhsul çeşidlәrinә müxtәlif ticarәt markalarının verilmәsi strategiyası

müәssisә mәhsula ticarәt markası adını marka kapitalına uyğun olaraq verir
müәssisә istehsal etdiyi hәr bir mәhsul çeşidinә müxtәlif ticarәt markası adı verir•
müәssisә bütün mәhsullarına ümumi, eyni ticarәt markası adı verir
müәssisә istehsal etdiyi hәr bir mәhsuluna müxtәlif fәrdi ticarәt markası adları verir
müәssisә mәhsulun ticarәt markasını özünün adı ilә mәhsulun adını әlaqәlәndirmәklә müәyyәnlәşdirir

müәssisә mәhsula ticarәt markası adını marka kapitalına uyğun olaraq verir
müәssisә istehsal etdiyi hәr bir mәhsuluna müxtәlif fәrdi ticarәt markası adları verir•
müәssisә istehsal etdiyi hәr bir mәhsul çeşidinә müxtәlif ticarәt markası adı verir
müәssisә bütün mәhsullarına ümumi, eyni ticarәt markası adı verir
müәssisә mәhsulun ticarәt markasını özünün adı ilә mәhsulun adını әlaqәlәndirmәklә müәyyәnlәşdirir

müәssisә mәhsula ticarәt markası adını marka kapitalına uyğun olaraq verir
müәssisә bütün mәhsullarına ümumi, eyni ticarәt markası adı verir•
müәssisә istehsal etdiyi hәr bir mәhsul çeşidinә müxtәlif ticarәt markaları verir
müәssisә istehsal etdiyi hәr bir mәhsuluna müxtәlif fәrdi ticarәt markası adları verir
müәssisә mәhsulun ticarәt markasını özünün adı ilә mәhsulun adını әlaqәlәndirmәklә müәyyәnlәşdirir

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

ticarәt markasının dәyәridir, pulla ifadәsidir
müәyyәn edilmiş qaydada qeydiyyatdan keçmiş, hüquqla müdafiә edilәn vә sahibinin ona müstәsna
hüququ olduğu ticarәt markasıdır

•
istehsalçının mәhsulunun identifikasiyası üçün istifadә olunan simvol, işarә, ad vә sözlәr vә ya onların
mәcmusudur
istehsalçının mәhsulunun identifikasiyası üçün istifadә olunan vә tәlәffüz edilә bilәn ad vә sözlәr vә ya
onların mәcmusudur
istehsalçının mәhsulunun identifikasiyası üçün istifadә olunan vә tanına bilәn, lakin tәlәffüz edilә
bilmıyәn ticarәt markası hissәsidir
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Marka emblemi:

Marka adı:

Ticarәt markası:

Mәhsulun ümummilli bazara çıxarılması yeni mәhsulun yaradılması prosesinin bu mәrhәlәsindә
hәyata keçirilir:

Mәhsulun prototipi yeni mәhsulun yaradılması prosesinin bu mәrhәlәsindә hazırlanır:

Bazarın cәlbediciliyinin vә mәhsulun mәnfәәtliliyinin qiymәtlәndirilmәsi yeni mәhsulun
yaradılması prosesinin bu mәrhәlәsindә hәyata keçirilir:

ticarәt markasının dәyәridir, pulla ifadәsidir
istehsalçının mәhsulunun identifikasiyası üçün istifadә olunan vә tanına bilәn, lakin ticarәt markasının
tәlәffüz olunmayan hissәsidir

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

ticarәt markasının dәyәridir, pulla ifadәsidir
istehsalçının mәhsulunun identifikasiyası üçün istifadә olunan vә tәlәffüz edilә bilәn ad vә sözlәr vә ya
onların mәcmusudur

•
müәyyәn edilmiş qaydada qeydiyyatdan keçmiş, hüquqla müdafiә edilәn vә sahibinin ona müstәsna
hüququ olduğu ticarәt markasıdır
istehsalçının mәhsulunun identifikasiyası üçün istifadә olunan simvol, işarә, ad vә sözlәr vә ya onların
mәcmusudur
istehsalçının mәhsulunun identifikasiyası üçün istifadә olunan vә tanına bilәn, lakin tәlәffüz edilә
bilmıyәn ticarәt markası hissәsidir

istehsalçının mәhsulunun identifikasiyası üçün istifadә olunan vә tәlәffüz edilә bilәn ad vә sözlәr vә ya
onların mәcmusudur
istehsalçının mәhsulunun identifikasiyası üçün istifadә olunan vә tanına bilәn, lakin tәlәffüz edilә
bilmıyәn ticarәt markası hissәsidir
istehsalçının mәhsulunun identifikasiyası üçün istifadә olunan simvol, işarә, ad vә sözlәr vә ya onların
mәcmusudur

•
müәyyәn edilmiş qaydada qeydiyyatdan keçmiş, hüquqla müdafiә edilәn vә sahibinin ona müstәsna
hüququ olduğu ticarәt markasıdır
ticarәt markasının dәyәridir, pulla ifadәsidir

mәhsulun hazırlanması mәrhәlәsindә
kommersiya realizasiyası mәrhәlәsindә•
verilmiş ideyaların seçilmәsi mәrhәlәsindә
ideyaların verilmәsi mәrhәlәsindә
verilmiş ideyaların yoxlanılması mәrhәlәsindә

iqtisadi tәhlil mәrhәlәsindә
mәhsulun hazırlanması mәrhәlәsindә•
verilmiş ideyaların seçilmәsi mәrhәlәsindә
ideyaların verilmәsi mәrhәlәsindә
verilmiş ideyaların yoxlanılması mәrhәlәsindә

mәhsulun hazırlanması mәrhәlәsindә
iqtisadi tәhlil mәrhәlәsindә•
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Mәhsulun konsepsiyası yeni mәhsulun yaradılması prosesinin bu mәrhәlәsindә hazırlanır:

Biçim vә satışın hәvәslәndirilmәsi xәrclәrinin azaldılması strategiyasından mәhsulun hәyat
dövranının bu mәrhәlәsindә istifadә olunur:

Mәhsulun hәyat dövranının bu mәrhәlәsindә әsas diqqәt müxtәlif hәvәslәndirmә tәdbirlәri
sayәsindә satışın hәcminin aşağı düşmәsinin qarşısını almağa yönәldilir

Mәhsulun hәyat dövranının bu mәrhәlәsindә әsas diqqәt bazar mәhsulun payının vә satışın
hәcminin artım tempinin saxlanmasına yönәldilir

Diversifikasiya vә mәhsulun özәlliklәrinin tәkmillәşdirilmәsi strategiyasından әsasәn mәhsulun
hәyat dövranının bu mәrhәlәsindә istifadә olunur:

Bazarın genişlәndirilmәsi vә mәhsulların modifikasiyası strategiyasından әsasәn mәhsulun hәyat
dövranının bu mәrhәlәsindә istifadә olunur:

•
verilmiş ideyaların seçilmәsi mәrhәlәsindә
ideyaların verilmәsi mәrhәlәsindә
verilmiş ideyaların yoxlanılması mәrhәlәsindә

mәhsulun hazırlanması mәrhәlәsindә
verilmiş ideyaların yoxlanılması mәrhәlәsindә•
verilmiş ideyaların seçilmәsi mәrhәlәsindә
ideyaların verilmәsi mәrhәlәsindә
iqtisadi tәhlil mәrhәlәsindә

yetkinlik mәrhәlәsindә
böhran mәrhәlәsindә•
bazara çıxma mәrhәlәsindә
hazırlanma mәrhәlәsindә
artım mәrhәlәsindә

böhran mәrhәlәsindә
yetkinlik mәrhәlәsindә•
bazara çıxma mәrhәlәsindә
hazırlanma mәrhәlәsindә
artım mәrhәlәsindә

böhran mәrhәlәsindә
yetkinlik mәrhәlәsindә•
bazara çıxma mәrhәlәsindә
hazırlanma mәrhәlәsindә
artım mәrhәlәsindә

böhran mәrhәlәsindә
yetkinlik mәrhәlәsindә•
bazara çıxma mәrhәlәsindә
hazırlanma mәrhәlәsindә
artım mәrhәlәsindә

böhran mәrhәlәsindә
artım mәrhәlәsindә•
bazara çıxma mәrhәlәsindә
hazırlanma mәrhәlәsindә
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Bazara genişmiqyaslı daxilolma strategiyasından әsasәn mәhsulun hәyat dövranının bu
mәrhәlәsindә istifadә olunur:

Bir qayda olaraq mәhsulun hәyat dövranının bu mәrhәlәsindә müәssisә ziyanla işlәyir

Mәhsulun satışının vә mәnfәәtin hәcminin artımında stabilliyin yaranması mәhsulun hәyat
dövranının bu mәrhәlәsi üçün xarakterikdir:

Mәhsulun satışının hәcminin artım tempinin yüksәk, satışının hәcminin artım tempi ilә
müqayisәdә irәlilәdilmә xәrclәrinin artım tempinin az olması mәhsulun hәyat dövranının bu mәrhәlәsi
üçün xarakterikdir:

Mәhsulun satışının hәcminin artım tempinin az vә әksinә, onun bazara irәlilәdilmәsi xәrclәrinin
isә yüksәk olması mәhsulun hәyat dövranının bu mәrhәlәsi üçün xarakterikdir:

Aparılmış tәdqiqat nәticәsindә mәlum olmuşdur ki, son ayda mövcud mәhsulun satışının hәcmi
65%, mәnfәәtin mәblәği isә 85% azalmışdır. Bu mәlumatlar әsasında belә nәticәyә gәlmәk olar ki,
mәhsul hәyat dövranının bu mәrhәlәsindәdir:

yetkinlik mәrhәlәsindә

böhran mәrhәlәsindә
bazara çıxma mәrhәlәsindә•
artım mәrhәlәsindә
hazırlanma mәrhәlәsindә
yetkinlik mәrhәlәsindә

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

böhran mәrhәlәsi
yetkinlik mәrhәlәsi•
bazara çıxma mәrhәlәsi
hazırlanma mәrhәlәsi
artım mәrhәlәsi

böhran mәrhәlәsi
artım mәrhәlәsi•
bazara çıxma mәrhәlәsi
hazırlanma mәrhәlәsi
yetkinlik mәrhәlәsi

böhran mәrhәlәsi
hazırlanma mәrhәlәsi
artım mәrhәlәsi
bazara çıxma mәrhәlәsi•
yetkinlik mәrhәlәsi

hazırlanma mәrhәlәsi
artım mәrhәlәsi
böhran mәrhәlәsi•
bazara çıxma mәrhәlәsi
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Mәhsulun hәyat dövranı:

Bir neçә çeşiddә mәhsul istehsal edәn firma bu çeşidlәrin birindә kifayәt qәdәr yüksәk
reputasiyaya malikdir. Müәssisә hәmin mәhsul çeşidinә daxil olan yeni mәhsulunu bazara çıxarmağı
planlaşdırır. Bu halda müәssisәnin bu marka strategiyasından istifadә etmәsi daha mәqsәdәuyğundur:

Dünyaca mәhşur olan vә müxtәlif bazarlara hәmişә yüksәk keyfiyyәtli mәhsullar çıxaran
kompaniyanın bu marka strategiyasından istifadә etmәsi daha mәqsәdәuyğundur:

Müxtәlif bazarlara müxtәlif keyfiyyәtli mәhsullar çıxaran kompaniya öz adını vә tәşkilati
reputasiyasını konkret mәhsulla bağlı riskdәn sığortalamaq istәyir. Bu halda müәssisә bu marka
strategiyasından istifadә etmәlidir:

Müxtәlif bazar seqmentlәrinә vә bazarlara uyğunlaşdırılması haqqında qәrar bu mәrhәlәsindә
qәbul edilir

Yeni mәhsul üzrә tәrtib edilmiş marketinq planının vә strategiyasının realizasiyası yeni mәhsulun
planlaşdırılmasının bu mәrhәlәsindә hәyata keçirilir

yetkinlik mәrhәlәsi

mәhsulun sifariş edilmә müddәtidir
mәhsulun bazarda olma müddәtidir•
mәhsulun istehsalçıdan istehlakçıya çatdırılması müddәtidir
mәhsulun istehsal müddәtidir
mәhsulun saxlanılma müddәtidir

marka kombinasiyası strategiyasından
müxtәlif mәhsul çeşidlәrinә müxtәlif ticarәt markalarının verilmәsi strategiyasından•
ümumi marka strategiyasından
fәrdi ticarәt markasır strategiyasından
parazit ticarәt marka strategiyasından

marka kombinasiyası strategiyasından
ümumi marka strategiyasından•
fәrdi ticarәt markası strategiyasından
mәhsul çeşidi üçün bir marka strategiyasından
parazit ticarәt marka strategiyasından

marka kombinasiyası strategiyasından
fәrdi ticarәt markası strategiyasından•
ümumi marka strategiyasından
mәhsul çeşidi üçün bir marka strategiyasından
parazit ticarәt marka strategiyasından

yeni mәhsulun kommersiya realizasiyası mәrhәlәsindә
yeni mәhsulun hazırlanması mәrhәlәsindә•
yeni mәhsulun planlaşdırılmasının iqtisadi tәhlil mәrhәlәsindә
yeni mәhsulun sınaq satışı mәrhәlәsindә
yeni mәhsula dair verilmiş ideyaların seçilmәsi mәrhәlәsindә

qәbul edilmiş ideyaların yoxlanması mәrhәlәsindә
yeni mәhsulun kommersiya realizasiyası mәrhәlәsindә•
yeni mәhsulun planlaşdırılmasının iqtisadi tәhlil mәrhәlәsindә
yeni mәhsulun sınaq satışı mәrhәlәsindә
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Yeni mәhsulun mövqelәşdirilmәsinә dair qәrar yeni mәhsulun planlaşdırılmasının bu
mәrhәlәsindә qәbul edilir

Yeni mәhsulun bazar mövqeyinә dair qәrar yeni mәhsulun planlaşdırılmasının bu mәrhәlәsindә
qәbul edilir

Yeni mәhsulun istehsalına vә marketinqinә çәkilәçәk xәrclәrin mәblәğinin hesablanması yeni
mәhsulun planlaşdırılmasının bu mәrhәlәsindә hәyata keçirilir

Yeni mәhsulun satışının hәcminin vә bazar payının proqnozlaşdırılması yeni mәhsulun
planlaşdırılmasının bu mәrhәlәsindә hәyata keçirilir

Yeni mәhsulun planlaşdırılmasının iqtisadi tәhlil mәrhәlәsindә bu işlәr hәyata keçirilir

Yeni mәhsulun yaradılmasına bu mәrhәlәdәn başlanır:

Köynәklәr istehsal edәn tikiş fabrikindә parçalar bu mәhsul tipinә aiddir

yeni mәhsula dair verilmiş ideyaların seçilmәsi mәrhәlәsindә

qәbul edilmiş ideyaların yoxlanması mәrhәlәsindә
yeni mәhsulun hazırlanması mәrhәlәsindә•
yeni mәhsulun planlaşdırılmasının iqtisadi tәhlil mәrhәlәsindә
yeni mәhsulun sınaq satışı mәrhәlәsindә
yeni mәhsula dair verilmiş ideyaların seçilmәsi mәrhәlәsindә

qәbul edilmiş ideyaların yoxlanması mәrhәlәsindә
yeni mәhsulun hazırlanması mәrhәlәsindә•
yeni mәhsulun planlaşdırılmasının iqtisadi tәhlil mәrhәlәsindә
yeni mәhsulun sınaq satışı mәrhәlәsindә
yeni mәhsula dair verilmiş ideyaların seçilmәsi mәrhәlәsindә

yeni mәhsulun sınaq satışı mәrhәlәsindә
yeni mәhsulun planlaşdırılmasının iqtisadi tәhlil mәrhәlәsindә•
qәbul edilmiş ideyaların yoxlanması mәrhәlәsindә
yeni mәhsula dair verilmiş ideyaların seçilmәsi mәrhәlәsindә
mәhsulun hazırlanması mәrhәlәsindә

marketinq planının vә strategiyasının tәrtib mәrhәlәsindә
yeni mәhsulun planlaşdırılmasının iqtisadi tәhlil mәrhәlәsindә•
qәbul edilmiş ideyaların yoxlanması mәrhәlәsindә
yeni mәhsula dair verilmiş ideyaların seçilmәsi mәrhәlәsindә
mәhsulun hazırlanması mәrhәlәsindә

verilmiş ideyaların süzkәcdәn keçirilmәsi hәyata keçirilir
mәhsulun hazırlanması üçün zәruri olan investisiyaların mәblәği hesablanılır•
seçilmiş ideyalar әsasında yeni mәhsulun konsepsiyası hazırlanır
yeni mәhsulun prototipi, yәni sınaq nümunәlәri hazırlanır
yeni mәhsulun yaradılmasına dair ideyalar verilir

ideyanın seçilmәsindәn
ideyanın verilmәsindәn•
mәhsulun yaradılmasından
satışın hәcminin tәhlilindәn
mәhsul konsepsiyasının yaradılmasından
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Şәxsi gigeyena mәhsulları bu mәhsul tipinә aiddir

Texniki cәhәtdәn mürәkkәb mәhsullar bu mәhsul tipinә aiddir

Mәişәt cihazları bu mәhsul tipinә aiddir

Әrzaq mәhsulları bu mәhsul tipinә aiddir

Nәqliyyat müәssisәsindә istismar edilәn torna dәzgahı bu mәhsul tipinә aiddir:

Metal emalı zavodunda istismar edilәn torna dәzgahı bu mәhsul tipinә aiddir:

“Roliks” qol saatları bu mәhsul tipinә aiddir:

ilkin seçim mәhsulları
әsas xamal vә materialara•
dәstlәşdirici xamal vә materialara
kömәkçi әsas xamal vә materialara
xüsusi tәlәbat mәhsullarına

ilkin seçim mәhsulları
qısamüddәt istifadә olunan mәhsullar•
istehsaltexniki tәyinatlı mәhsullar
uzunmüddәt istifadә olunan mәhsullar
xüsusi tәlәbat mәhsullarına

istehsaltexniki tәyinatlı mәhsullar
ilkin seçim mәhsulları•
qısamüddәt istifadә olunan mәhsullar
gündәlik tәlәbat mәhsulları
uzunmüddәt istifadә olunan mәhsullar

ilkin seçim mәhsulları
gündәlik tәlәbat mәhsulları•
uzunmüddәt istifadә olunan mәhsullar
qısamüddәt istifadә olunan mәhsullar
xüsusi tәlәbat mәhsullarına

ilkin seçim mәhsulları
qısamüddәt istifadә olunan mәhsullar•
istehsaltexniki tәyinatlı mәhsullar
uzunmüddәt istifadә olunan mәhsullar
xüsusi tәlәbat mәhsullarına

istehlak mәhsullarına
kömәkçi avadanlıqlara•
xüsusi tәlәbat mәhsullarına
әsas avadanlıqlara
dәstlәşdirici avadanlıqlara

istehlak mәhsullarına
әsas avadanlıqlara•
xüsusi tәlәbat mәhsullarına
kömәkçi avadanlıqlara
dәstlәşdirici avadanlıqlara
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Paltar istehsal edәn A firması fәaliyyәt göstәrdiyi bazar seqmenti ilә eyni zamanda bazarın aşağı
seqmentinә  qәnaәtcil istehlakçılar seqmentinә nisbәtәn uçuz vә aşağı keyfiyyәtli koctyumlar, bazarın
yüksәk seqmentinә  tәşәxxüslü istehlakçılar seqmentinә isә baha, dәbә uyğun yüksәk keyfiyyәtli
kostyumlar tәklif edir

Müәssisә fәaliyyәt göstәrdiyi aşağı bazar seqmenti ilә yanaşı hәmin seqmentlә müqayisәdә
bazarın yüksәk daha iri seqmentinә dә mәhsullar tәklif edir. Bu halda müәssisә mәhsul çeşidinin
genilәndirilmәsinin bu formasından istifadә etmişdir

Müәssisә fәaliyyәtini diversifikasiya etmәk, genişlәndirmәk vә s. mәqsәdlәrlә fәaliyyәt göstәrdiyi
yüksәk bazar seqmenti ilә yanaşı bazarın aşağı daha xırda vә kiçik seqmentlәri üçün mәhsullar tәklif
edir. Bu halda müәssisә mәhsul çeşidinin genilәndirilmәsinin bu formasından istifadә etmişdir

Kiçik tonajlı yük avtomobillәri istehsal edәn müәssisә bu avtomobillәrlә yanaşı iri tonajlı
avtomobillәr vә kiçik motosikllәrin istehsalına başlamaqla özünün mәhsul çeşidinin
genilәndirilmәsinә dair qәbul etmişdir. Bu halda müәssisә mәhsul çeşidinin genilәndirilmәsinin bu
strategiadan istifadә etmişdir:

Yük avtomobillәri istehsal edәn müәssisә bazara kiçik tonajlı avtomobillәrlә yanaşı iri tonajlı
avtomobillәr dә tәklif etmәyә başlamışdır. Bu halda müәssisә mәhsul çeşidinin genişlәndirilmәsinin
bu formasından istifadә etmişdir:

әvәzedici mәhsullara
gündәlik tәlәbat mәhsullarına
ilkin seçim mәhsullarına
xüsusi tәlәbat mәhsullarına•
qısamüddәt istifadә olunan mәhsullara

şaquli istiqamәtdә genişlәndirilmә strategiyasından
hәr iki istiqamәtdә genişlәndirilmә strategiyasından•
yuxarıdan aşağıya genişlәndirilmә strategiyasından
aşağıdan yuxarıya genişlәndirilmә strategiyasından
üfiqi istiqamәtdә genişlәndirilmә strategiyasından

şaquli istiqamәtdә genişlәndirilmә strategiyasından
aşağıdan yuxarıya genişlәndirilmә strategiyasından•
hәr iki istiqamәtdә genişlәndirilmә strategiyasından
yuxarıdan aşağıya genişlәndirilmә strategiyasından
üfiqi istiqamәtdә genişlәndirilmә strategiyasından

şaquli istiqamәtdә genişlәndirilmә strategiyasından
yuxarıdan aşağıya genişlәndirilmә strategiyasından•
aşağıdan yuxarıya genişlәndirilmә strategiyasından
hәr iki istiqamәtdә genişlәndirilmә strategiyasından
üfiqi istiqamәtdә genişlәndirilmә strategiyasından

üfiqi istiqamәtdә genişlәndirilmә strategiyasından
yuxarıdan aşağıya genişlәndirilmә strategiyasından
aşağıdan yuxarıya genişlәndirilmә strategiyasından
şaquli istiqamәtdә genişlәndirilmә strategiyasından
hәr iki istiqamәtdә genişlәndirilmә strategiyasından•

şaquli istiqamәtdә genişlәndirilmә
aşağıdan yuxarıya genişlәndirilmә•
hәr iki istiqamәtdә genişlәndirilmә
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Minik avtomobillәri istehsalçısı olan müәssisә bu avtomobillәrlә yanaşı kiçik motosikllәrin
istehsalına başlamaqla özünün mәhsul çeşidinin genilәndirilmәsinә dair qәrar qәbul etmişdir. Bu halda
müәssisә mәhsul çeşidinin genişlәndirilmәsinin bu formasından istifadә etmişdir:

Müәssisә A mәhsul çeşidi üzrә 5 növdә, B mәhsul çeşidi üzrә 7 növdә, D çeşidi üzrә 10 növdә vә
C mәhsul çeşidi üzrә 6 növdә mәhsul istehsal edir. Bu müәssisәnin mәhsul nomenklaturasının
dәrinliyi:

Müәssisә A mәhsul çeşidi üzrә 5 növdә, B mәhsul çeşidi üzrә 7 növdә vә C mәhsul çeşidi üzrә 6
növdә mәhsul istehsal edir. Bu müәssisәnin mәhsul çeşidinin dәrinliyi:

Müәssisә A mәhsul çeşidi üzrә 5 növdә, B mәhsul çeşidi üzrә 7 növdә vә C mәhsul çeşidi üzrә 8
növdә mәhsul istehsal edir. Bu müәssisәnin mәhsul nomenklaturasının genişliyi:

Müәssisәnin mәhsul nomenklaturasının dәrinliyi:

Müәssisә “Divar tipli isitmә qazanları” çeşidinin EOLOMINI, EOLOSTAR, MAIOR EOLO,
WolfCGU2 vә WOLF modellәrini vә “Yer tipli isitmә qazanları” çeşidinin Super Kappa, Kappa R,
Kappa BO 100, WOL vә Kappa B 30R modellәrini istehsal edir. Bu halda mәhsul nomenklaturasının
genişliyi

yuxarıdan aşağıya genişlәndirilmә
üfiqi istiqamәtdә genişlәndirilmә

üfiqi istiqamәtdә genişlәndirilmә
hәr iki istiqamәtdә genişlәndirilmә
aşağıdan yuxarıya genişlәndirilmә
şaquli istiqamәtdә genişlәndirilmә
yuxarıdan aşağıya genişlәndirilmә•

8ә bәrabәrdir
7yә bәrabәrdir•
5ә bәrabәrdir
4ә bәrabәrdir
6ya bәrabәrdir

8ә bәrabәrdir
6ya bәrabәrdir•
5ә bәrabәrdir
4ә bәrabәrdir
7yә bәrabәrdir

15ә bәrabәrdir
20yә bәrabәrdir•
7yә bәrabәrdir
5ә bәrabәrdir
8ә bәrabәrdir

әvәzediçi mәhsulların ümumi sayıdır
mәhsul çeşidinә daxil olan müxtәlif növlәrinin, modellәrinin orta sayıdır•
müәssisә tәrәfindәn istehsal edilәn bütün mәhsul növlәrinin ümumi sayıdır
müәssisә tәrәfindәn istehsal edilәn bütün mәhsul kateqoriyalarının sayıdır
birbirini tamamlayan mәhsuların orta sayıdır

11ә a bәrabәrdir

•
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Müәssisә “Divar tipli isitmә qazanları” çeşidinin EOLOMINI, EOLOSTAR, MAIOR EOLO,
WolfCGU2 vә WOLF modellәrini vә “Yer tipli isitmә qazanları” çeşidinin Super Kappa, Kappa R,
Kappa BO 100 vә Kappa B 30R modellәrini istehsal edir. Bu halda mәhsul nomenklaturasının
genişliyi

Mәhsul nomenklaturasının genişliyi:

Genişlәnmә çәnlәri kateqoriyası çәrçivәsindә iki çeşiddә: “İstilik çәnlәri” vә “İstifadә vә içmәli
su çәnlәri” istehsal edәn firma ziyanla başa gәlmәsi sәbәbindәn “İstifadә vә içmәli su çәnlәri” çeşidini
mәhsul portfelindәn çıxarmışdır. Bu halda firma bu strategiyadan istifadә etmişdir

Yer tipli isitmә sistemlәrinin “ Super Kappa, Kappa R, Kappa BO 100 vә Kappa B 30R
modellәrini istehsal edәn firma Kappa R modelinin bütün funksiyalarını Kappa B 30R modellәri
yerinә yetirmәsi sәbәblәrdәn hәmin modeli, yәni Kappa R modelini mәhsul çrşidindәn çıxarmışdır.
Bu halda firma bu strategiyadan istifadә etmişdir

“Divar tipli isitmә qazanlarının EOLOMINI, EOLOSTAR, MAIOR EOLO, WolfCGU2 vә
WOLF modellәrini istehsal edәn firma WOLF modellәrinin bazarda kifayәt qәdәr uğur qazanmasını
nәzәrә alaraq bazara WOLF adlı yer tipli isitmә qazanları çıxarmışdır. Bu halda firma bu
strategiyadan istifadә etmişdir

10a bәrabәrdir•
6ya bәrabәrdir
8ә a bәrabәrdir
7yә a bәrabәrdir

11ә bәrabәrdir
9a bәrabәrdir•
10a bәrabәrdir
8ә bәrabәrdir
7yә bәrabәrdir

әvәzediçi mәhsulların ümumi sayıdır
müәssisәnin bazara tәklif etdiyi mәhsul növlәrinin, modellәrinin ümumi sayıdır•
mәhsullara yeni marka adlarının veirilmәsidir
müәssisә tәrәfindәn istehsal edilәn bütün mәhsul kateqoriyalarının sayıdır
mәhsul çeşidinә daxil olan müxtәlif növlәrinin, modellәrinin orta sayıdır

mәhsul çeşidinin sabitlәşdirilmәsi strategiyasıdan
mәhsul çeşidinin mәhdudlaşdırılması strategiyasıdan•
mәhsul çeşidinin artırılması strategiyasıdan
mәhsul çeşidinin ixtisar edilmәsi strategiyasıdan mövcud mәhsul marakasının saxlanması strategiyasıdan
mövcud mәhsul marakasının saxlanması strategiyasıdan

mәhsul çeşidinin sabitlәşdirilmәsi strategiyasıdan
)) mәhsul çeşidinin ixtisar edilmәsi strategiyasıdan mövcud mәhsul marakasının saxlanması
strategiyasıdan

•
mәhsul çeşidinin mәhdudlaşdırılması strategiyasıdan
mәhsul çeşidinin artırılması strategiyasıdan
mövcud mәhsul marakasının saxlanması strategiyasıdan

mәhsul çeşidinin sabitlәşdirilmәsi strategiyasıdan
mövcud mәhsul marakasının saxlanması strategiyasıdan•
mәhsul çeşidinin mәhdudlaşdırılması strategiyasıdan
mәhsul çeşidinin artırılması strategiyasıdan



428

429

430

431

432

433

Yer tipli isitmә sistemlәri çәrçivәsindә “divar tipli isitmә sistemlәri” istehsal edәn müәssisә bu
sistemlәrә yanaşı bazara yeni mәhsul çeşidi – “yer tipli isitmә sistemlәri” dә çıxarmışdır. Bu halda
müәssisә bu strategiyadan istifadә etmişdir

Müәssisә mәhsul çeşidinin mәhdudlaşdırılması strategiyasında

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

Müәssisә mәhsul çeşidinin ixtisar edilmәsi strategiyasında

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

Mövcud mәhsul marakasının saxlanması strategiyasında

mәhsul çeşidinin ixtisar edilmәsi strategiyasıdan

mәhsul çeşidinin artırılması strategiyasıdan•
mәhsul çeşidinin mәhdudlaşdırılması strategiyasıdan
mәhsul çeşidinin sabitlәşdirilmәsi strategiyasıdan
mәhsul çeşidinin ixtisar edilmәsi strategiyasıdan
mövcud mәhsul marakasının saxlanması strategiyasıdan

mәhsul çeşidinin dәrinliyi vә genişliyi stabillәşdirilir
mәhsul kateqoriyasından müәyyәn mәhsul çeşidi qruplarının çıxarılmasını vә bunun sayәsindә mәhsul
çeşidinin genişliyinin azaldır

•
mövcud mәhsul çeşidinә artıq bazarda kifayәt bazar uğuru qazanmış mәhsulun marka adı ilә yeni mәhsul
modellәri çıxarılır
mәhsul çeşidindәn alternativ mәhsul modellәri, variantları vә tipölçünövlәri çıxarılır
mәhsul çeşidi ona yeni mәhsul qruplarının, yeni mәhsul modellәrinin, tiplәrinin vә s. әlavә edilmәsi
hesabına artırlır

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

mәhsul çeşidinin dәrinliyi vә genişliyi stabillәşdirilir
mәhsul çeşidindәn alternativ mәhsul modellәri, variantları vә tipölçünövlәri çıxarılır•
mәhsul çeşidi ona yeni mәhsul qruplarının, yeni mәhsul modellәrinin, tiplәrinin vә s. әlavә edilmәsi
hesabına artırlır
mövcud mәhsul çeşidinә artıq bazarda kifayәt bazar uğuru qazanmış mәhsulun marka adı ilә yeni mәhsul
modellәri çıxarılır
mәhsul kateqoriyasından müәyyәn mәhsul çeşidi qruplarının çıxarılmasını vә bunun sayәsindә mәhsul
çeşidinin genişliyinin azaldır

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

mәhsul çeşidinin dәrinliyi vә genişliyi stabillәşdirilir
mәhsul çeşidi ona yeni mәhsul qruplarının, yeni mәhsul modellәrinin, tiplәrinin vә s. әlavә edilmәsi
hesabına artırlır
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Müәssisә mәhsul çeşidinә daxil etdiyi yeni mәhsuluna artıq bazar uğuru qazanmış mәhsulunun
marka adını verir. Bu:

Müәssisә mәhsul çeşidinin artırılması strategiyasında

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

«Sony» firması «Walkman» çeşidinin «Outback» idman variantını, su keçirmәyәn çimәrlik
variantını vә uşaqlar üçün «My First Sony» modelini istehsal edir. Bu halda «Walkman» çeşidinin
dәrinliyi belә olacaqdır

Müәssisә “Yer tipli isitmә qazanları” çeşidinin Super Kappa, Kappa R, Kappa BO 100 vә Kappa
B 30R modellәrini istehsal edir.Bu halda mәhsul çeşidinin dәrinliyi belә olacaqdır

Müәssisә “Divar tipli isitmә qazanları” çeşidinin EOLOMINI, EOLOSTAR, MAIOR EOLO,
WolfCGU2 vә Wolf modellәrini istehsal edir.Bu halda mәhsul çeşidinin dәrinliyi belә olacaqdır

mәhsul çeşidindәn alternativ mәhsul modellәri, variantları vә tipölçünövlәri çıxarılır
mövcud mәhsul çeşidinә artıq bazarda kifayәt bazar uğuru qazanmış mәhsulun marka adı ilә yeni mәhsul
modellәri çıxarılır

•
mәhsul kateqoriyasından müәyyәn mәhsul çeşidi qruplarının çıxarılmasını vә bunun sayәsindә mәhsul
çeşidinin genişliyinin azaldır

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

mәhsul çeşidinin dәrinliyi vә genişliyi stabillәşdirilir
mәhsul çeşidi ona yeni mәhsul qruplarının, yeni mәhsul modellәrinin, tiplәrinin vә s. әlavә edilmәsi
hesabına artırlır

•
mövcud mәhsul çeşidinә artıq bazarda kifayәt bazar uğuru qazanmış mәhsulun marka adı ilә yeni mәhsul
modellәri çıxarılır
mәhsul çeşidindәn alternativ mәhsul modellәri, variantları vә tipölçünövlәri çıxarılır
mәhsul kateqoriyasından müәyyәn mәhsul çeşidi qruplarının çıxarılmasını vә bunun sayәsindә mәhsul
çeşidinin genişliyinin azaldıl

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

5.0
3.0•
4.0
2.0
1.0

6.0
4.0•
3.0
5.0
2.0
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Konkret birmәhsul çeşidinә daxil olan mәhsulların sayı bunu xarakterizә edir

Mәhsul çeşidinin dәrinliyi:

Müәssisә “Kredo”, “Dizintars21”, “Biotonik”, “3 plyus”, “Kort” vә ”Nivea” adlı kremlәr istehsal
edir. Bu müәssisәnin mәhsul çeşidinin genişliyi:

A müәssisәsi müxtәli növ kәrә yağı, bitki yağları vә şirinyyat mәhsulları istehsal edir. Bu
müәssisәnin mәhsul çeşidinin genişliyi:

A müәssisәsi әtriyyat, diş pastası, dodaq pomadası, şampun vә üz kremi istehsal edir. Bu
müәssisәnin mәhsul çeşidinin genişliyi:

Mәhsul çeşidi qruplarının sayı bunu xarakterizә edir

6.0
5.0•
3.0
4.0
2.0

mәhsul altqrupunun dәrinliyini
mәhsul çeşidinin dәrinliyini•
mәhsul kateqoriyasının dәrinliyini
mәhsul nomenklaturasının dәrinliyini
mәhsul sinfinin dәrinliyini

mәhsulların keyfiyyәt parametrlәrinin yüksәldilmәsidir
hәr hansı bir mәhsul çeşidinә daxil olan mәhsulların sayıdır•
mәhsul çeşidinin yeni mәhsul qrupları hesabına artırılmasıdır
yeni mәhsulların istehsalının tәşkilidir
mәhsulların modifikasiya edilmәsidir

7yә bәrabәrdir
6ya bәrabәrdir•
4ә bәrabәrdir
3ә bәrabәrdir
5ә bәrabәrdir

5ә bәrabәrdir
3ә bәrabәrdir•
3ә bәrabәrdir
2yә bәrabәrdir
4ә bәrabәrdir

6ya bәrabәrdir
5ә bәrabәrdir•
3ә bәrabәrdir
2yә bәrabәrdir
4ә bәrabәrdir

mәhsul altqrupunun genişliyini
mәhsul çeşidinin genişliyini•
mәhsul nomenklaturasının genişliyini
mәhsul kateqoriyasının genişliyini
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Mәhsul çeşidinin genişliyi

Mәhsul növü:

Eyni bir mәhsul çeşidinә daxil olan, lakin fәrqlәndirici istehlak xüsusiyyәtlәrinә (ölçüyә, modelә,
rәngә, qiymәtә vә s.) malik olan mәhsul:

Müәssisә üç çeşiddә: A, B, vә C çeşiddә mәhsul istehsal edir. A mәhsul çeşidinә 5, B çeşidinә 6
vә C çeşidinә 7 adda mәhsul daxildir. Mәhsul nomenklaturasının dәrinliyi bu qәdәr olacaqdır

Müәssisә üç çeşiddә: A, B, C vә D çeşiddә mәhsul istehsal edir. A mәhsul çeşidinә 6, B çeşidinә
8, C çeşidinә 10 vә D çeşidinә 4 adda mәhsul daxildir. Mәhsul nomenklaturasının dәrinliyi bu qәdәr
olacaqdır

Müәssisә üç çeşiddә: A, B, C vә D çeşiddә mәhsul istehsal edir. A mәhsul çeşidinә 4, B çeşidinә
6, C çeşidinә 8 vә D çeşidinә 2 adda mәhsul daxildir. Mәhsul nomenklaturasının dәrinliyi bu qәdәr
olacaqdır:

mәhsul sinfinin genişliyini

mәhsulların keyfiyyәt parametrlәrinin yüksәldilmәsidir
mәhsul çeşidi qruplarının sayıdır•
yeni növtipölçülü mәhsulların sayıdır
yeni mәhsulların istehsalının tәşkilidir
mәhsulların modifikasiya edilmәsidir

servis xidmәti ilә әhatә olunmuş mәhsulların mәcmusudur
eyni bir mәhsul çeşidinә daxil olan, lakin fәrqlәndirici istehlak xüsusiyyәtlәrinә (ölçüyә, modelә, rәngә,
qiymәtә vә s.) malik olan mәhsul

•
eyni bir mәhsul kateqoriyasına daxil olan vә fәrqlәndirici istehlak xüsusiyyәtlәrinә malik mәhsul
markalarının mәcmusudur
eyni tәlәbatları ödәmәk üçün nәzәrdә tutulan qohum, oxşar mәhsulların mәcmusudur
müәssisә tәrәfindәn istehsal olunan bütün mәhsulların mәcmusudur

mәhsul nomenklaturasıdır
güclәndirilmiş mәhsuldur
mәhsul kateqoriyasıdır
mәhsul çeşididir
mәhsul növüdür•

7.0
6.0•
4.0
3.0
5.0

6.0
7.0•
4.0
3.0
5.0

7.0
5.0•
4.0
3.0
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Müәssisә üç çeşiddә: A, B vә C çeşiddә mәhsul istehsal edir. A mәhsul çeşidinә 4, Byә 6 vә C
yә isә 8 adda mәhsul daxildir. Mәhsul nomenklaturasının dәrinliyi bu qәdәr olacaqdır:

Mәhsul nomenklaturasının dәrinliyi

Müәssisә tәrәfindәn bazara tәklif edilәn bütün növ mәhsulların mәcmusu

Mәhsul nomenklaturası:

Mәhsul çeşidi

Eyni bir mәhsul kateqoriyasına daxil olan vә fәrqlәndirici istehlak xüsusiyyәtlәrinә malik çeşid
qrupların mәcmusu

Mәhsul kateqoriyası

6.0

10.0
6.0•
8.0
7.0
9.0

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

güclәndirilmiş mәhsuldur
mәhsul nomenklaturasıdır•
mәhsul kateqoriyasıdır
mәhsul çeşididir
mәhsul növüdür

mәhsulun xarici tәrtibatının müxtәlifliyini әks etdirir
müәssisә tәrәfindәn bazara tәklif edilәn bütün növ mәhsulların mәcmusudur•
mәhsulun istehlak xüsusiyyәtlәrini әks etdirir
mәhsulların müxtәlif növlülüyünü xarakterizә edir
mәhsulun marka adını ifadә edir

fiziki formaya malik mәhsulların mәcmusudur
eyni bir mәhsul kateqoriyasına daxil olan vә fәrqlәndirici istehlak xüsusiyyәtlәrinә malik çeşid
qruplarının mәcmusudur

•
müәssisә tәrәfindәn istehsal olunan bütün mәhsulların mәcmusudur
eyni tәlәbatları ödәmәk üçün nәzәrdә tutulan qohum, oxşar mәhsulların mәcmusudur
servis xidmәti ilә әhatә olunmuş mәhsulların mәcmusudur

güclәndirilmiş mәhsuldur
mәhsul çeşididir•
mәhsul nomenklaturasıdır
mәhsul kateqoriyasıdır
mәhsul növüdür

fiziki formaya malik mәhsulların mәcmusudur

•
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Eyni tәlәbatları ödәmәk üçün nәzәrdә tutulan qohum, oxşar mәhsulların mәcmusu:

Güclәndirilmiş mәhsul

Satışsonrası servis xidmәti ilә müşayәt olunan mәhsul:

Real mәhsul

Fәrqlәndirici xüsusiyyәtlәrә (keyfiyәtә, dizayna, marka adına vә s.) malik olan mәhsul:

Mәzmunca mәhsul

İstehlakçının hәr hansı bir problemini hәll etmәk qabiliyyәtinә malik olan mәhsul:

eyni tәlәbatları ödәmәk üçün nәzәrdә tutulan qohum, oxşar mәhsulların mәcmusudur•
müәssisә tәrәfindәn istehsal olunan bütün mәhsulların mәcmusudur
fәrqlәndirici istehlak xüsusiyyәtlәrinә (ölçüyә, modelә, rәngә vә s.) malik mәhsulların mәcmusudur
servis xidmәti ilә әhatә olunmuş mәhsulların mәcmusudur

güclәndirilmiş mәhsuldur
mәhsul kateqoriyasıdır•
mәhsul nomenklaturasıdır
mәhsul çeşididir
mәhsul növüdür

eyni tәlәbatları ödәyәn mәhsulların mәcmusudur
satışsonrası servis xidmәti ilә müşayәt olunan mәhsuldur•
istehlakçının hәr hansı bir problemini hәll etmәk qabiliyyәtinә malik olan mәhsuldur
fәrqlәndirici xüsusiyyәtlәrә (keyfiyәtә, dizayna, marka adına vә s.) malik olan mәhsuldur
oxşar, qohum mәhsulların mәcmusudur

güclәndirilmiş mәhsuldur•
mәzmunca mәhsuldur
rәqib mәhsullardır
birbirini tamamlayan mәhsullardır
real mәhsuldur

eyni tәlәbatları ödәyәn mәhsulların mәcmusudur
fәrqlәndirici xüsusiyyәtlәrә (keyfiyyәtә, dizayna, marka adına vә s.) malik olan mәhsuldur•
satışsonrası servis xidmәti ilә müşayәt olunan mәhsuldur
istehlakçının hәr hansı bir problemini hәll etmәk qabiliyyәtinә malik olan mәhsuldur
oxşar, qohum mәhsulların mәcmusudur

rәqib mәhsullardır
real mәhsuldur•
güclәndirilmiş mәhsuldur
mәzmunca mәhsuldur
birbirini tamamlayan mәhsullardır

eyni tәlәbatları ödәyәn mәhsulların mәcmusudur
istehlakçının hәr hansı bir problemini hәll etmәk qabiliyyәtinә malik olan mәhsuldur•
satışsonrası servis xidmәti ilә müşayәt olunan mәhsuldur
fәrqlәndirici xüsusiyyәtlәrә (keyfiyәtә, dizayna, marka adına vә s.) malik olan mәhsuldur
oşar, qohum mәhsulların mәcmusudur

rәqib mәhsullardır

•
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Marketinq baxımından mәhsul:

A müәssisәsinin M mәhsuluna tәlәbatının hәcmi t., orta gündәlik satışın hәcmi 4 t., bir mәhsul
partiyasının gәtirilmәsinә çәkilәn xәrclәrin hәcmi 22 man. vә ehtiyat vahidinin 1 gün saxlanması
xәrılәrinin hәcmi isә 0,033 man. tәşkil edir. Bu halda iki mәhsulgöndәrmә arasındakı optimal vaxt
interval (yuvarlaq):

A müәssisәsinin M mәhsuluna tәlәbatının hәcmi 2340 t., orta gündәlik satışın hәcmi 6,5 t., bir
mәhsul partiyasının gәtirilmәsinә çәkilәn xәrclәrin hәcmi 22 man. vә ehtiyat vahidinin 1 gün
saxlanması xәrılәrinin hәcmi isә 0,06 man. tәşkil edir. Bu halda iki mәhsulgöndәrmә arasındakı
optimal vaxt interval (yuvarlaq):

A müәssisәsinin M mәhsuluna tәlәbatının hәcmi 1800 t., orta gündәlik satışın hәcmi 5 t., bir
mәhsul partiyasının gәtirikmәsinә çәkilәn xәrclәrin hәcmi 21 man. vә ehtiyat vahidinin 1 gün
saxlanmas xәrılәrinin hәcmi isә 0,058 man. tәşkil edir. Bu halda iki mәhsulgöndәrmә arasındakı
optimal vaxt interval (yuvarlaq):

A müәssisәsinin M mәhsuluna tәlәbatının hәcmi t., orta gündәlik satışın hәcmi 4 t., bir mәhsul
partiyasının gәtirilmәsinә çәkilәn xәrclәrin hәcmi 22 man. vә ehtiyat vahidinin 1 gün saxlanması
xәrılәrinin hәcmi isә 0,033 man. tәşkil edir. Bu halda Bu halda A müәssisәsinin cari ehtiyatının
optimal hәcmi (yuvarlaq):

mәzmunca mәhsuldur•
güclәndirilmiş mәhsuldur
real mәhsuldur
birbirini tamamlayan mәhsullardır

yalnız fiziki formaya malik olan bütün nemәtlәrdir
tәlәbat ödәmә qabiliyyәtinә malik bütün maddi nemәtlәr vә xidimәtlәrdir•
bütün fiziki obyektlәrdir
birbirinә uyğun gәlәn bütün nemәtlәrdir
yalnız fiziki forması olmayan bütün nemәtlәrdir

22 gün
18 gün•
16 gün
14 gün
20 gün

15 gün
11 gün•
13 gün
9 gün
14 gün

18 gün
12 gün•
14 gün
10 gün
16 gün

69 t
73 t•
56 t
40 t
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A müәssisәsinin M mәhsuluna tәlәbatının hәcmi 2340 t., orta gündәlik satışın hәcmi 6,5 t., bir
mәhsul partiyasının gәtirilmәsinә çәkilәn xәrclәrin hәcmi 22 man. vә ehtiyat vahidinin 1 gün
saxlanması xәrılәrinin hәcmi isә 0,06 man. tәşkil edir. Bu halda A müәssisәsinin cari ehtiyatının
optimal hәcmi (yuvarlaq):

A müәssisәsinin M mәhsuluna tәlәbatının hәcmi 1800 t., orta gündәlik satışın hәcmi 5 t., bir
mәhsul partiyasının gәtirilmәsinә çәkilәn xәrclәrin hәcmi 21 man. vә ehtiyat vahidinin 1 gün
saxlanması xәrclәrinin hәcmi isә 0,058 man. tәşkil edir. Bu halda A müәssisәsinin cari ehtiyatının
optimal hәcmi (yuvarlaq):

Bazarın әhatә olunmasının bu formasında istehsalçının satış kanalı üzәrindә nәzarәti bazarın
әhatә olunmasının digәr formalarına nisbәtәn daha zәifdir:

Bazarın әhatә olunmasının bu formasında istehsalçının satış kanalı üzәrindә nәzarәti bazarın
әhatә olunmasının digәr formalarına nisbәtәn daha güclüdür:

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

Mәhsulların müәyyәn bir әrazidә mәhdud sayda mağazalar vasitәsi ilә satışı bazarın әhatә
olunmasının bu formasına aiddir:

60 t

79 t
69 t•
56 t
40 t
60 t

90 t.
60 t.•
40 t.
30 t.
50 t.

sәnaye agentlәri vasitәsi ilә satış formasında
intensiv satış formasında•
qarışıq satış formasında
selektiv (seçmә) satış formasında
eksklyuziv satış formasında

sәnaye agentlәri vasitәsi ilә satış formasında
eksklyuziv satış formasında•
selektiv (seçmә) satış formasında
intensiv satış formasında
qarışıq satış formasında

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

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

CocaCola vә Nestle kompaniyaları hәll edilәn kofenin vә çayın bütün dünya ölkәlәrindә satışını
tәmin etmәk mәqsәdilә müştәrәk müәssisә yaratmışlar. Bu müәssisә tәşkil olunarkәn CocaCola
kompaniyasının içkilәrin yayımı vә satış sahәsindәki imkanlarından, Nestle kompaniyasının
qeydiyyatdan keçmiş Nescafe vә Nestea ticarәt markalarından istifadә edilmişdir

«Procter & Gamble», «General Electric» vә IBM firmaları ticarәt zallarında onların mәhsullarına
daha yaxşı yer ayrılması vә qiymәtqoyma siyasәti sahәsindә pәrakәndә ticarәt firmaları ilә әmәkdaşlıq
edirlәr. Bu hal bu marketinq sisteminә aiddir

Ayaqqabı istehsalçısı olan Bata vә paltar istehsalçısı olan Rodier firmaları mәhsullarının satışında
özünün pәrakәndә ticarәt mağazalarından geniş istifadә edirlәr. Bu hal bu marketinq sisteminә aiddir

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

Kanalın sәviyyәsinin (pillәsinin) iştirakçılarından hәr hansı biri idarәetmә sahәsindә tәcrübәsinә
әsaslanaraq kanala nәzarәti vә kanal iştirakçılarının fәaliyyәtinin әlaqәlәndirilmәsini öz üzәrinә

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

anbar klublar vә anbar mağazalar vasitәsilә
kütlәvi xarakterli çoxsaylı mağazalar vasitәsilә•
mәhsulu birbaşa istehlakçılara çatdırmaqla
ixtisaslaşmış mağazalar şәbәkәsi vasitәsilә
diskaunter mağazalar şәbәkәsi vasitәsilә

kontrakta әsaslanan şaquli marketinq sisteminә
üfüqi marketinq sisteminә•
korporativ şaquli marketinq sisteminә
inzibati şaquli marketinq sisteminә
әnәnәvi marketinq sisteminә

üfüqi marketinq sisteminә
inzibati şaquli marketinq sisteminә•
әnәnәvi marketinq sisteminә
korporativ şaquli marketinq sisteminә
kontrakta әsaslanan şaquli marketinq sisteminә

üfüqi marketinq sisteminә
korporativ şaquli marketinq sisteminә•
kontrakta әsaslanan şaquli marketinq sisteminә
әnәnәvi marketinq sisteminә
inzibati şaquli marketinq sisteminә

inzibati şaquli marketinq sistemidir
üfüqi marketinq sistemidir•
korporativ şaquli marketinq sistemidir
әnәnәvi marketinq sistemidir
kontrakta әsaslanan şaquli marketinq sistemidir
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götürdüyü marketinq sistemi:

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

Satış kanalının hәr hansı sәviyyәsinin (pillәsinin) iştirakçılarından biri digәr iştirakçıların
Nizamnamә kapitalında müәyyәn paya malik olduğu marketinq sistemi:

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

Şaquli marketinq sisteminin iştirakçıları:

Satış kanalının hәr bir sәviyyәsinin iştirakçısı maksimum mәnfәәt әldә etmәyә cәhd edәn
müstәqil tәşkilat kimi fәaliyyәt göstәrdiyi marketinq sistemi:

Satış kanalının sәviyyәsinin iştirakçılarından heç biri satış kanalı üzәrindә tam nәzarәtә malik
olmadığı marketinq sistemi:

üfiqi marketinq sistemidir
inzibati şaquli marketinq sistemidir•
korporativ şaquli marketinq sistemidir
әnәnәvi marketinq sistemidir
kontrakta әsaslanan şaquli marketinq sistemidir

üfiqi marketinq sistemidir
kontrakta әsaslanan şaquli marketinq sistemidir•
korporativ şaquli marketinq sistemidir
әnәnәvi marketinq sistemidir
inzibati şaquli marketinq sistemidir

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

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

digәr istehsalçı müәssisәlәrlә әmәkdaşlığa әsaslanmaqla fәaliyyәt göstәrir
tam sistem kimi fәaliyyәt göstәrir•
müstәqil tәşkilat kimi fәaliyyәt kimi göstәrir
әmәkdaşlıq etmәklә fәaliyyәt göstәrir
tәcrübәlәrinә әsaslanaraq fәaliyyәt göstәrir

üfüqi marketinq sistemidir
әnәnәvi marketinq sistemidir•
kontrakta әsaslanan şaquli marketinq sistemidir
korporativ şaquli marketinq sistemidir
inzibati şaquli marketinq sistemidir
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«İstehsalçı – agent  topdansatış müәssisәsi  kiçik topdansatış müәssisәsi pәrakәndә ticarәt
istehlakçı» bölüşdürmә sistemi neçә pillәli (sәviyyәli) bölgü kanallına aiddir

Birbaşa marketinq kanalı neçә pillәli (sәviyyәli) bölgü kanallına aiddir

Müәssisә ilә kontrakt әsasında işlәyәn agent neçә pillәli (sәviyyәli) bölüşdürmә kanalına aiddir:

Mәhsul müәssisәnin xüsusi (firma) mağazası vasitәsi ilә satışı neçә pillәli (sәviyyәli) bölüşdürmә
kanalına aiddir:

«İstehsalçıagenttopdansatış müәssisәsipәrakәndә ticarәtistehlakçı» bölüşdürmә sistemi neçә
pillәli (sәviyyәli) bölgü kanallına aiddir

Satış kanalının eyni bir sәviyәsindә iştirak edәn eyni tip vasitәçilәrin sayı:

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

3.0
4.0•
1.0
0.0
2.0

4.0
0.0•
2.0
1.0
3.0

4.0
0.0•
2.0
1.0
3.0

4.0
0.0•
2.0
1.0
3.0

4.0
3.0•
1.0
0.0
2.0

şaquli marketinq sisteminin dәrinliyidir
satış kanalının genişliyidir•
satış kanalının dәrinliyidir
satış kanalının sәviyyәsidir
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Mәhsulların istehsalçıdan istehlakçıya çatdırılması prosesindә müәyyәn funksiyalar yerinә yetirәn
vә mәhsulun mülkiyyәt hüququnun digәr kanal iştirakçısına verilmәsini tәmin edәn vasitәçilәr:

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

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

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

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

4 istehlakçı müәssisә 7 istehsalçı müәssisәdәn mәhsul alır. Vasitәçilәrlә (dolayı) satış kanalından
istifadә edildiyi halda alqısatqı iştirakçıları arasındakı әlaqәlәrin sayı:

genişliyidir

şaquli marketinq sisteminin dәrinliyidir
satış kanalının genişliyidir
satış kanalının dәrinliyidir
satış kanalının sәviyyәsidir•
şaquli marketinq sisteminin genişliyidir

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

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

brokerlәr vasitәsilә
maklerlәr vasitәsilә
anbar tipli mağazalar vasitәsilә
müәssisә ilә kontrakt әsasında işlәyәn agentlәr vasitәsilә•
sәnaye agentlәri vasitәsilә

müәssisәnin firma mağazası vasitәsilә•
brokerlәr vasitәsilә
sәnaye agentlәri vasitәsilә
françayzinq vasitәsilә
dәllalar vasitәsilә

28ә bәrabәr olacaqdır
5ә bәrabәr olacaqdır
30a bәrabәr olacaqdır
6ya bәrabәr olacaqdır
11ә bәrabәr olacaqdır•
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4 istehlakçı müәssisә 7 istehsalçı müәssisәdәn mәhsul alır. Birbaşa satış kanalından istifadә
edildiyi halda alqısatqı iştirakçıları arasındakı әlaqәlәrin sayı:

5 istehlakçı müәssisә 6 istehsalçı müәssisәdәn mәhsul alır. Vasitәçilәrlә (dolayı) satış kanalından
istifadә edildiyi halda alqısatqı iştirakçıları arasındakı әlaqәlәrin sayı:

5 istehlakçı müәssisә 6 istehsalçı müәssisәdәn mәhsul alır. Birbaşa satış kanalından istifadә
edildiyi halda alqısatqı iştirakçıları arasındakı әlaqәlәrin sayı:

4 istehlakçı müәssisә 5 istehsalçı müәssisәdәn mәhsul alır. Birbaşa satış kanalından istifadә
edildiyi halda alqısatqı iştirakçıları arasındakı әlaqәlәrin sayı:

4 istehlakçı müәssisә 5 istehsalçı müәssisәdәn mәhsul alır. Vasitәçilәrlә (dolayı) satış kanalından
istifadә edildiyi halda alqısatqı iştirakçıları arasındakı әlaqәlәrin sayı:

Dolayı (vasitәçilәrlә) satış kanalından istifadә edilmәsi:

Dolayı (vasitәçilәrlә) satış kanalından istifadә edilmәsi:

11ә bәrabәr olacaqdır
30a bәrabәr olacaqdır
5ә bәrabәr olacaqdır
28ә bәrabәr olacaqdır•
6ya bәrabәr olacaqdır

30a bәrabәr olacaqdır
5ә bәrabәr olacaqdır
24ә bәrabәr olacaqdır
6ya bәrabәr olacaqdır
11ә bәrabәr olacaqdır•

5ә bәrabәr olacaqdır
24ә bәrabәr olacaqdır
11ә bәrabәr olacaqdır
6ya bәrabәr olacaqdır
30a bәrabәr olacaqdır•

5ә bәrabәr olacaqdır
20yә bәrabәr olacaqdır•
9a bәrabәr olacaqdır
24ә bәrabәr olacaqdır
4ә bәrabәr olacaqdır

24ә bәrabәr olacaqdır
4ә bәrabәr olacaqdır
5ә bәrabәr olacaqdır
9a bәrabәr olacaqdır•
20yә bәrabәr olacaqdır

mәhsulların tәdavül sferasında olma vaxtını qısaldır
mәhsulların nәql edilmәsi xәrclәrinin hәcmini azaldır
istehsalçılarla istehlakçılar arasındakı әlaqәlәrin sayını azaldır•
istehsalçılarla istehlakçılar arasındakı әlaqәlәrin sayını atırır
bölüşdürmә kanalına tam nәzarәt etmәyә imkan yaradır
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Bu satış kanalı vasitәsi ilә satış ona nәzarәtin zәiflәmәsinә sәbәb olur

Dolayı satış kanalından istifadә edilmәsi

Bu satış kanalından istifadә edilmәsi mәhsulların tәdavül sferasında olma müddәtini azaldır

Bu satış kanalı ona tam nәzarәt etmәyә imkan yaradır

Birbaşa satış kanalından istifadә edilmәsi::

Mәhsulların bölüşdürülmәsi vә satışı sayasәndә yaranan zaman faydalılığı bunun nәticәsindә
yaranır

mәhsulların tәdavul sferasında olma müddәtini azaldır
bölüşdürmә kanalına tam nәzarәt etmәyә imkan yaradır
mәhsulların nәql edilmәsi xәrclәrini azaldır
mәcmu ehtiyatların manevirliliyini azaldır
mәhsulların tәdavul sferasında olma müddәtini artırır•

topdansatış ticarәt mәntәqәlәri vasitәsi ilә satış
birbaşa satış kanalı vasitәsi ilә satış
baza vә anbarlar vasitәsi ilә satış
pәrakәndә ticarәt mağazaları vasitәsi ilә satış
dolayı satış kanalı vasitәsi ilә satış•

mәhsulların nәql edilmәsi xәrclәrini artırır
satış kanalına tam nәzarәt etmәyә imkan yaradır
mәhsulların tәdavul sferasında olması müddәtini qisaldir
alıçının bazarlıq etmәyә sәrf etdiyi vaxtı artır
bölüşdürmә kanalına nәzarәtin zәiflәmәsinә sәbәb olur•

pәrakәndә ticarәt mağazaları vasitәsi ilә satış
anbar tipli mağazalar vasitәsi ilә satış
baza vә anbarlar vasitәsi ilә satış
birbaşa satış kanalı vasitәsi ilә satış•
topdansatış ticarәt mәntәqәlәri vasitәsi ilә satış

topdansatış ticarәt mәntәqәlәri vasitәsi ilә satış
dolayı satış kanalı vasitәsi ilә satış
baza vә anbarlar vasitәsi ilә satış
pәrakәndә ticarәt mağazaları vasitәsi ilә satış
birbaşa satış kanalı vasitәsi ilә satış•

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

istehlakçıların lazım olan mәhsulu özlәrinә münasib yerdә ala bilmәsi
mәhsulun istehlakçının tәlәbatına uyğun olması
mәhsulun yüksәk kyfiyyәtli olması:
istehlakçıların lazım olan mәhsulu özlәrinә münasib vaxtda ala bilmәsi•
mәhsula mülkiyyәt hüququnun ötürülmәsi:
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İstehlakçıların lazım olan mәhsulu özlәrinә münasib vaxtda ala bilmәsi:

Mәhsulların bölüşdürülmәsi vә satışı sayasәndә yaranan mәkan faydalılığı bunun nәticәsindә
yaranır

İstehlakçıların lazım olan mәhsulu özlәrinә münasib yerdә ala bilmәsi:

Mәhsulların bölüşdürülmәsi vә satışı sayasәndә yaranan sahibolma faydalılığı bunun nәticәsindә
yaranır

Mәhsulların satıış prosesindә mәhsula mülkiyyәt hüququnun satıcıdan alıcıya ötürülmәsi:

Marketinqin bu funksiyası mәkan, zaman vә sahibolma faydalılığı yaradır:

Mәhsulun fiziki bölüşdürülmәsi:

sosial faydalılıqdır
mәkan faydalılığıdır
sahibolma faydalılığıdır
zaman faydalılığıdır•
funksional faydalılıqdır

mәhsulun istehlakçının tәlәbatına uyğun olması
mәhsulun yüksәk kyfiyyәtli olması
mәhsula mülkiyyәt hüququnun ötürülmәsi
istehlakçıların lazım olan mәhsulu özlәrinә münasib vaxtda ala bilmәsi
istehlakçıların lazım olan mәhsulu özlәrinә münasib yerdә ala bilmәsi•

sahibolma faydalılığıdır
sosial faydalılıqdır
funksional faydalılıqdır
mәkan faydalılığıdır•
zaman faydalılığıdır

mәhsulun yüksәk kyfiyyәtli olması
istehlakçıların lazım olan mәhsulu özlәrinә münasib yerdә ala bilmәsi
istehlakçıların lazım olan mәhsulu özlәrinә münasib vaxtda ala bilmәsi
mәhsula mülkiyyәt hüququnun ötürülmәsi•
mәhsulun istehlakçının tәlәbatına uyğun olması

zaman faydalılığıdır
sosial faydalılıqdır
funksional faydalılıqdır
sahibolma faydalılığıdır•
mәkan faydalılığıdır

ictimaiyyәtlә әlaqә vә tәbliğat
mәhsulların bazara irәlilәdilmәsi
marketinq kommunikasiyası
mәhsulların satışı vә bölüşdürülmәsi•
tәlәbin formalaşdırılmasә vә stimullaşdırılması

mәhsulların istehsalçıdan son istehlakçı vә vasitәçilәrә çatdırılmasında iştirak edәn nәqliyyat tәşkilatların
mәcmusudur
mәhsulların istehsalçıdan istehlakçılara vә vasitәçilәrә çatdırılmasında iştirak edәn bütün müәssisә vә
tәşkilatların mәcmusudur
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Mәhsulların bölüşdürülmәsi:

Mәhsulların satışı:

Mәhsulların bölüşdürülmәsi vә satışının mәqsәdi:

Müәssisәnin marketinq bölmәsi planiqtisad şöbәsi ilә birlikdә bunları hazırlayır:

Bu, marketinq üzrә vitseprezidentin vәzifә vә funksiyalarına aid deyil:

Marketinqin bu tәşkilati quruluşunda marketinq fәaliyyәtinә aid olan әmәliyyatlar ayrı
ayrıstruktur bölmәlәrinә tәhkim olunur:

mәhsulların bazara irәlilәdilmәsindә iştrak edәn bütün müәssisә vә tәşkilatların mәcmusudur
mәhsulların alqısatqısının hәyata keçirilmәsi ilә әlaqadar olan әmәliyyatların tәşkil edilmәsidir
mәhsulların yerdәyişmәsini (hәrәkәtini) yerinә yetirәn müәssisә vә tәşkilatların mәcmusudur•

mәhsulların bazara irәlilәdilmәsindә iştirak edәn müәssisә vә tәşkilatların mәcmusudur
mәhsulların alqısatqısının hәyata keçirilmәsi ilә әlaqıdar olan әmәliyyatların tәşkil edilmәsidir
mәhsulların istehsalçıdan istehlakçılara çatdırılmasında iştirak edәn bütün müәssisә vә tәşkilatların
mәcmusudur

•
mәhsulların yerdәyişmәsi (hәrәkәti) zamanı yerinә yetirilın bütün әmәliyyatların mәcmusudur
mәhsulların istehsalçıdan son istehlakçı vә vasitәçilәrә çatdırılmasında iştirak edәn nәqliyyat tәşkilatların
mәcmusudur

mәhsulların bazara irәlilәdilmәsindә iştirak edәn müәssisә vә tәşkilatların mәcmusudur
mәhsulların yerdәyişmәsi (hәrәkәti) zamanı yerinә yetirilәn bütün әmәliyyatların mәcmusudur
mәhsulların istehsalçıdan istehlakçı vә vasitәçilәrә çatdırılmasında iştrak edәn müәssisә vә tәşkilatların
mәcmusudur
mәhsulların istehsalçıdan istehlakçı vә vasitәçilәrә çatdırılmasında iştrak edәn nәqliyyat tәşkilatların
mәcmusudur
mәhsulların alqısatqısının hәyata keçirilmәsi ilә әlaqәdar olan әmәliyyatların yerinә yetirilmәsidir•

mәhsulların nәql edilmәsinin tәşkil edilmәsidir
mәhsulların bazara irәlilәdilmәsinin tәmin edilmәsidir
tәlәb olunan mәhsulun topdansatışının tәşkil edilmәsidir
tәlәb olunan mәhsulun müәyyәn olunmuş standartlara uyğun saxlanılmasının tәmin edilmәsidir
tәlәb olunan mәhsulun lazımi yerdә vә lazım olan vaxtda alıcıya çatdırılmasıdır•

operativ uçotun aparılmasına dair tövsiyәlәri
müәssisәnin inkişafına dair tәkliflәri•
müqavilәlәrin bağlanmasına dair tövsiyәlәri
mәhsular üzrә tәrtib edilmiş büdcәni
marketinq şöbәsinin ştat cәdvәlini

mәhsul çeşidinin genişlәndirilmәsi
marketinq planlarının tәrtib edilmәsi•
marketinq planlarının tәrtib edilmәsinin tәşkili
marketinq bölmәsinin digәr bölmәlәrlә әlaqәsinin tәşkili
yeni mәhsulun hazırlanmasına dair tәkliflәrin tәhlili

çoxәlamәtli idarәetmә strukturu
Funksional idarәetmә strukturu•
bazar yönümlü idarәetmә strukturu
mәhsul yönümlü idarәetmә strukturu
regional idarәetmә strukturu
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Marketinqin idarә edilmәsi nәdir?

Marketinqin idarә edilmәsi prosesi aşağıdakı mәrhәlәlәrdәn ibarәtdir:

Marketinqin tәşkilinin regional yönümlü quruluşunda aşağıdakı formada tәşkil hәyata keçirilir:

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

Bu, idarәetmәnin yeni tәşkili konsepsiyasının xüsusiyyәtidir

Bu, idarәetmәnin yeni tәşkili konsepsiyasının xüsusiyyәtidir

Bu, idarәetmәnin yeni tәşkili konsepsiyasının xüsusiyyәti deyildir

müәssisәnin idarәetmә strukturunun formalaşdırılması demәkdir
tәlәbin sәviyyәsinә, vaxtına vә xarakterinә elә tәsir göstәrmәk demәkdir ki, bu firmanın
qarşısındaqoyduğu mәqsәdlәrә çatmağa imkan versin

•
müәssisәdә marketinq xidmәtinin tәşkili demәkdir
müәssisәnin mәqsәdlәrinin müәyyәn edilmәsi demәkdir
müәssisәnin marketinq strategiyasının formalaşdırılması demәkdir

Bazar imkanlarının tәhlili – SWOT tәhlil  mәqsәd bazarının seçilmәsi – marketinq miksin hazırlanması –
marketinq tәdbirlәrinin hәyata keçirilmәsi
Bazar imkanlarının tәhlili – mәqsәd bazarının seçilmәsi – marketinq miksin hazırlanması – marketinq
tәdbirlәrinin hәyata keçirilmәsi

•
Missiyanın müәyyәnlәşdirilmәsi  bazar imkanlarının tәhlili – marketinq miksin hazırlanması – marketinq
tәdbirlәrinin hәyata keçirilmәsi
Missiyanın müәyyәnlәşdirilmәsi  bazar imkanlarәnәn tәhlili – mәqsәd bazarının seçilmәsi – marketinq
miksin hazırlanması
Missiyangn müәyyәnlәşdirilmәsi  bazar imkanlarının tәhlili – SWOT tәhlil  mәqsәd bazarının seçilmәsi –
marketinq miksin hazırlanması

marketinq fәaliyyәtini hәyata keçirmәk üçün çoxәlamәtli idarәetmә strukturundan istifadә olunur
marketinq xidmәti regionlar üzrә tәşkil olunur•
marketinq xidmәti müәssisәnin istehsal etdiyi müxtәlif mәhsul çeşidi üzrә tәşkil olunur
marketinq fәaliyyәtinә aid olan әmәliyyatlar ayrıayrı struktur bölmәlәrinә tәhkim olunur
marketinq xidmәti bazarlar üzrә tәşkil olunur

işçilәr
sәhmdarlar•
distryibitorlar
menecerlәr
tәchizatçılar

risklәrә meylli olmamaq
işçi heyәti әsas resursdur•
rәqabәt, siyasi oyunlar
avtoritar idarәetmә stili
texnika әsas resursdur

avtoritar idarәetmә stili
çevik tәşkilati struktur, üfüqi әlaqәlәrin inkişafı•
stabilliyә yönümlülük
piramidal vә ciddi tәşkilati struktur, şaquli әlaqәlәrin inkişafı
texnoloji imperativlik
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Bu, idarәetmәnin yeni tәşkili konsepsiyasının xüsusiyyәti deyildir

Bu, idarәetmәnin әnәnәvi tәşkili konsepsiyasının xüsusiyyәti deyildir

Bu, idarәetmәnin әnәnәvi tәşili konsepsiyasının xüsusiyyәtidir

Bu, idarәetmәnin әnәnәvi tәşili konsepsiyasının xüsusiyyәtidir

Bu, müәssisәnin marketinq bölmәsinin funksiyasına aid deyil:

Bu, müәssisәnin marketinq bölmәsinin funksiyasına aid deyil:

Dünyanın müxtәlif ölkә vә regionlarında mәhsul satan müәssisәlәrin bu idarәetmә strukturundan

әmәkdaşlıq, kollegiyallıq
texnika әsas resursdur•
müәssisәdaxili nәzarәt, daxili intizam
işçi heyәti әsas resursdur
demokratik idarәetmә stili

işçi heyәti әsas resursdur
stabilliyә yönümlülük•
dәyişәn xarici mühitә uyğunlaşmaq vә ona tәsir etmәk
strategiyaya yönümlülük
tәşkilati imperativlik

texnika әsas resursdur
müәssisәdaxili nәzarәt, daxili intizam•
avtoritar idarәetmә stili
operativ mәsәlәlәrә yönümlülü
rәqabәt, siyasi oyunlar

çevik tәşkilati struktur, üfüqi әlaqәlәrin inkişafı
yuxarı tәşkilatlar tәrәfindәn nәzarәt•
demokratik idarәetmә stili
әmәkdaşlıq, kollegiyallıq
işçi heyәti әsas resursdur

strategiyaya yönümlülük
avtoritar idarәetmә stili•
işçi heyәti әsas resursdur
tәşkilati imperativlik
müәssisәdaxili nәzarәt, daxili intizam

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

marketinqin planlaşdırılması
müәssisәninkorporativ strukturunun hazırlanması•
marketinq tәdqiqatı üçün informasiyanın toplanması
marketinq tәdqiqatlarının tәşkili
marketinq kompleksinin hazırlanması
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istifadә etmәsi daha mәqsәdәuyğundur:

Marketinqin regional idarıetmә strukturundan bu müәssisәlәrin istifadә etmәsi daha
mәqәsәduyğundur:

İstehlakçılarının mәhsul seçimi vә davranışı birbirindәn fәrqlәnәn, mәhsulları spesifik xidmәt
tәlәb edәn müәssisәlәrin bu idarәetmә strukturundan istifadә etmәsi daha mәqsәdәuyğundur:

Marketinqin bazar yönümlü idarәetmә strukturundan bu müәssisәlәrin istifadә etmәsi daha
mәqәsәduyğundur:

Spesifik xüsusiyyәtlәri malik olan geniş çeşiddә mәhsul istehsal edәn vә qeyrimәrkәzlәşdirilmiş
idarәetmә prinsipinә әsaslan müәssisәlәrin bu idarәetmә strukturundan istifadә etmәsi daha
mәqsәdәuyğundur:

Marketinqin mәhsul yönümlü idarәetmә strukturundan bu müәssisәlәrin istifadә etmәsi daha
mәqsәdәuyğundur:

regional vә mәhsul yönümlü idarәıetmә strukturundan
regional idarәetmә strukturundan•
mәhsul yönümlü idarәetmә strukturundan
finksional idarәetmә strukturundan
bazar yönümlü strukturundan

müxtәlif adәtәnәnәlәrә malik olan çoxsaylı ölkәlәrdә geniş çeşiddә mәhsul satan müәssisәlәrin
dünyanın müxtәlif ölkә vә regionlarında mәhsul satan müәssisәlәrin•
spesifik xüsusiyyәtlәrә malik olan geniş çeşiddә mәhsul istehsal edәn vә qeyrimәrkәzlәşdirilmiş
idarәetmә prinsipinә әsaslan müәssisәlәrin
mәhsul çeşidi vә fәaliyyәt bazarları mәhdud olan müәssisәlәrin
istehlakçıların mәhsul seçimi vә davranışı birbirindәn fәrqlәnәn, mәhsulları spesifik xidmәt tәlәb edәn
müәssisәlәrin

regional idarәetmә strukturundan
regional vә mәhsul yönümlü idarıetmә strukturundan
finksional idarәetmә strukturundan
mәhsul yönümlü idarәetmә strukturundan
bazar yönümlü idarәetmә strukturundan•

müxtәlif adәtәnәnәlәrә malik olan çoxsaylı ölkәlәrdә geniş çeşiddә mәhsul satan müәssisәlәrin
dünyanın müxtәlif ölkә vә regionlarında mәhsul satan müәssisәlәrin
istehlakçılarının mәhsul seçimi vә davranışı birbirindәn fәrqlәnәn, mәhsulları spesifik xidmәt tәlәb edәn
müәssisәlәrin

•
spesifik xüsusiyyәtlәri malik olan geniş çeşiddә mәhsul istehsal edәn vә qeyrimәrkәzlәşdirilmiş idarәetmә
prinsipinә әsaslan müәssisәlәrin
mәhsul çeşidi vә fәaliyyәt bazarları mәhdud olan müәssisәlәrin

bazar yönümlü idarәetmә strukturundan
finksional idarәetmә strukturundan
mәhsul yönümlü idarәetmә strukturundan•
regional idarәetmә strukturundan
regional vә mәhsul yönümlü idarәetmә strukturundan

istehlakçılarının mәhsul seçimi vә davranışı birbirindәn fәrqlәnәn, mәhsulları spesifik xidmәt tәlәb edәn
müәssisәlәrin
müxtәlif adәtәnәnәlәrә malik olan çoxsaylı ölkәlәrdә geniş çeşiddә mәhsul satan müәssisәlәrin
spesifik xüsusiyyәtlәri malik olan geniş çeşiddә mәhsul istehsal edәn vә qeyrimәrkәzlәşdirilmiş idarәetmә
prinsipinә әsaslan müәssisәlәrin

•
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Mәhsul çeşidi vә fәaliyyәt bazarları mәhdud olan müәssisәlәrin bu idarәetmә strukturundan
istifadә etmәsi daha mәqsәdәuyğundur:

Marketinqin funksional idarәetmә strukturundan bu müәssisәlәrin istifadә etmәsi daha
mәqsәdәuyğundur:

Marketinqin idarәetmә strukturu dedikdә başa düşülür:

Müәssisәnin marketinq bölmәsinin (şöbәsinin) tәşkilindә әn çox tәtbiq edilәn idarәetmә
struktular:

Müәssisәnin mövcud istehsal texnologiyasından fәrqli texnologiyaya әsaslanan mәhsul çeşidlәri
istehsal etmәsi:

dünyanın müxtәlif ölkә vә regionlarında mәhsul satan müәssisәlәrin
mәhsul çeşidi vә fәaliyyәt bazarları mәhdud olan müәssisәlәrin

finksional idarәetmә strukturundan•
regional vә mәhsul yönümlü idarәetmә strukturundan
regional idarәetmә strukturundan
mәhsul yönümlü idarәetmә strukturundan
bazar yönümlü idarәetmә strukturundan

müxtәlif adәtәnәnәlәrә malik olan çoxsaylı ölkәlәrdә geniş çeşiddә mәhsul satan müәssisәlәrin
istehlakçılarının mәhsul seçimi vә davranışı birbirindәn fәrqlәnәn, mәhsulları spesifik xidmәt tәlәb edәn
müәssisәlәrin
mәhsul çeşidi vә fәaliyyәt bazarları mәhdud olan müәssisәlәrin•
dünyanın müxtәlif ölkә vә regionlarında mәhsul satan müәssisәlәrin
spesifik xüsusiyyәtlәri malik olan geniş çeşiddә mәhsul istehsal edәn vә qeyrimәrkәzlәşdirilmiş idarәetmә
prinsipinә әsaslan müәssisәlәrin

müәssisәnin bütün struktur vahidlәrinin, o cümlәdәn marketinq bölmәsinin vәzifә vә funksiyalarının
mәcmusu
müәssisәnin marketinq bölmәsinin digәr bölmә vә şöbәlәlәrlә әlaqәsinin tәşkili vә әlaqәlәndirilmәsi
müәssisәnin istehsalsatış hәyata keçirәn şöbә, bölmә, qrip vә ya struktur vahidlәrinin mәcmusu
müәssisәnin madditexniki tәminatı, mәhsulunun satışını, marketinq fәaliyyәtini, avadanlıqların tәmirini
hәyata keçirәn xidmәt vә bölmәlәrinin mәcmusu
bu vә ya digәr dәrәcәdә marketinq fәaliyyәti ilә mәşğul olan işçilәrin çalışdığı şöbә, bölmә, qrup vә ya
struktur vahidlәrinin mәcmusu

•

xәttiştab idarәetmә strukturu, vençur idarәetmә strukturu, funksional idarәetmә strukturu vә bazarlar
(istehlakçılar) üzrә idarәetmә strukturudur
xәttiştab idarәetmә strukturu, vençur idarәetmә strukturu, regionlar üzrә idarәetmә strukturu vә bazarlar
(istehlakçılar) üzrә idarәetmә strukturudur
funksional idarәetmә strukturu, mәhsul üzrә idarәetmә strukturu, regionlar üzrә idarәetmә strukturu vә
bazarlar (istehlakçılar) üzrә idarәetmә strukturudur

•
xәttiştab idarәetmә strukturu, vençur idarәetmә strukturu, mәhsul üzrә idarәetmә strukturu, regionlar üzrә
idarәetmә strukturu vә bazarlar (istehlakçılar) üzrә idarәetmә strukturudur
xәttiştab idarәetmә strukturu, funksional idarәetmә strukturu, mәhsul üzrә idarәetmә strukturu, regionlar
üzrә idarәetmә strukturu vә bazarlar (istehlakçılar) üzrә idarәetmә strukturudur

oxşar әlamәtli diversifikasiya strategiyasıdır
müxtәlif әlamәtli diversifikasiya strategiyasıdır•
inteqrasiya inkişaf imkanları strategiyasıdır
intensiv inkişaf imkanları strategiyasıdır
eyni әlamәtli diversifikasiya strategiyasıdır
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Müәssisәnin mövcud istehsal texnologiyasına oxşar texnologiyaya әsaslanan mәhsul çeşidlәri
istehsal etmәsi:

Müәssisәnin mövcud mәhsul çeşidinә aid olan yeni mәhsul növü istehsal etmәsi:

Müәssisәnin öz mәhsullarını satan mağazanı satın alması:

Müәssisәnin ona mәhsul göndәrәn müәssisәni satın alması:

Müәssisәnin oxşar mәhsul istehsal edәn müәssisәni satın alması:

Bu strategiya müxtәlif әlamәtli diversifikasiya strategiyasına aiddir:

Bu strategiya oxşar әlamәtli diversifikasiya strategiyasına aiddir:

müxtәlif әlamәtli diversifikasiya strategiyasıdır
oxşar әlamәtli diversifikasiya strategiyasıdır•
inteqrasiya inkişaf imkanları strategiyasıdır
intensiv inkişaf imkanları strategiyasıdır
eyni әlamәtli diversifikasiya strategiyasıdır

müxtәlif әlamәtli diversifikasiya strategiyasıdır
eyni әlamәtli diversifikasiya strategiyasıdır•
inteqrasiya inkişaf imkanları strategiyasıdır
intensiv inkişaf imkanları strategiyasıdır
oxşar әlamәtli diversifikasiya strategiyasıdır

diversifikasiya strategiyasıdır
mütәrәqqi şaquli inteqrasiya inkişaf imkanları strategiyasıdır•
üfüqi inteqrasiya inkişaf imkanları strategiyasıdır
әks şaquli inteqrasiya inkişaf imkanları strategiyasıdır
intensiv inkişaf imkanları strategiyasıdır

diversifikasiya strategiyasıdır
әks şaquli inteqrasiya inkişaf imkanları strategiyasıdır•
üfüqi inteqrasiya inkişaf imkanları strategiyasıdır
mütәrәqqi şaquli inteqrasiya inkişaf imkanları strategiyasıdır
intensiv inkişaf imkanları strategiyasıdır

diversifikasiya strategiyasıdır
üfüqi inteqrasiya inkişaf imkanları strategiyasıdır•
mütәrәqqi şaquli inteqrasiya inkişaf imkanları strategiyasıdır
әks şaquli inteqrasiya inkişaf imkanları strategiyasıdır
intensiv inkişaf imkanları strategiyasıdır

müәssisәnin mәhsullarını satan müәssisәlәri әlә keçirmәsi
müәssisәnin mövcud istehsal texnologiyasından fәrqli texnologiyaya әsaslanan mәhsul çeşidlәri istehsal
etmәsi

•
müәssisәnin mövcud istehsal texnologiyasına oxşar texnologiyaya әsaslanan mәhsul çeşidlәri istehsal
etmәsi
müәssisәnin mövcud mәhsul çeşidinә aid olan yeni mәhsul növü istehsal etmәsi
müәssisәnin mәhsulgöndәrәn müәssisәlәrini satın alması

müәssisәnin mәhsullarını satan müәssisәlәri әlә keçirmәsi
müәssisәnin mövcud istehsal texnologiyasına oxşar texnologiyaya әsaslanan mәhsul çeşidlәri istehsal
etmәsi

•
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Bu strategiya eyni әlamәtli diversifikasiya strategiyasına aiddir:

Bu strategiya müәssisәnin mütәrәqqi inteqrasiya inkişaf imkanları strategiyasına aiddir:

Bu strategiya müәssisәnin әks şaquli inteqrasiya inkişaf imkanları strategiyasına aiddir:

Bu strategiya müәssisәnin üfüqi inteqrasiya inkişaf imkanları strategiyasına aiddir:

Bu strategiya müәssisәnin intensiv inkişaf imkanları strategiyasına aiddir:

Bu strategiya müәssisәnin intensiv inkişaf imkanları strategiyasına aiddir:

Bu strategiya hәm bazar mövqeyi, hәm dә bazar imkanları aşağı olan fәaliyyәt növlәrinә

müәssisәnin mövcud istehsal texnologiyasından fәrqli texnologiyaya әsaslanan mәhsul çeşidlәri istehsal
etmәsi
müәssisәnin mövcud mәhsul çeşidinә aid olan yeni mәhsul növü istehsal etmәsi
müәssisәnin mәhsulgöndәrәn müәssisәlәri satın alması

müәssisәnin mәhsullarını satan müәssisәlәri әlә keçirmәsi
müәssisәnin mövcud mәhsul çeşidinә aid olan yeni mәhsul növü istehsal etmәsi•
müәssisәnin mövcud istehsal texnologiyasından fәrqli texnologiyaya әsaslanan mәhsul çeşidlәri istehsal
etmәsi
müәssisәnin mövcud istehsal texnologiyasına oxşar texnologiyaya әsaslanan mәhsul çeşidlәri istehsal
etmәsi
müәssisәnin mәhsulgöndәrәn müәssisәni satın alması

müәssisәnin mәhsulunu satan firmanı әlә keçrmәsi•
müәssisәnin eyni mәhsul istehsal edәn firmanı satın alması
müәssisәnin mövcud mәhsul çeşidini yeni mәhsul növü hesabına dәrinlәşdirmәsi
müәssisәnin mövcud bazarlar üçün yeni mәhsul istehsal etmәsi
müәssisәnin mәhsulgöndәrәn müәssisәni satın alması

müәssisәnin mövcud mәhsul çeşidini yeni mәhsul növü hesabına dәrinlәşdirmәsi
müәssisәnin mәhsul göndәrәn müәssisәni satın alması•
müәssisәnin mәhsulunu satan firmanı әlә keçirmәsi
müәssisәnin eyni mәhsul istehsal edәn firmanı satın alması
müәssisәnin mövcud bazarlar üçün yeni mәhsul istehsal etmәsi

müәssisәnin mövcud mәhsul çeşidini oxşar mәhsul çeşidlәri hesabına genişlәndirmәsi
müәssisәnin oxşar mәhsul istehsal edәn müәssisәni satın alması•
müәssisәnin mәhsul göndәrәn müәssisәni satın alması
müәssisәnin mövcud bazarlar üçün yeni mәhsul istehsal etmәsi
müәssisәnin mövcud mәhsul çeşidini yeni mәhsul növü hesabına dәrinlәşdirmәsi

müәssisәnin mövcud mәhsul çeşidini oxşar mәhsul çeşidlәri hesabına genişlәndirmәsi
müәssisәnin mövcud bazarları üçün yeni mәhsul istehsal etmәsi•
müәssisәnin mövcud istehsal texnologiyasından fәrqli texnologiyaya әsasında mәhsul istehsal etmәsi
müәssisәnin mövcud mәhsul çeşidindәn tamamilә fәrqli çeşidlәrә aid mәhsul istehsal etmәsi
müәssisәnin mövcud mәhsul çeşidini yeni mәhsul növü hesabına dәrinlәşdirmәsi

müәssisәnin bazara mövcud mәhsula çeşidinә oxşar mәhsul çeşidi ilә çıxması
müәssisәnin mövcud mәhsullarla yeni bazarlara çıxması•
müәssisәnin oxşar mәhsul istehsal edәn müәssisәlәri әlә keçirmәsi
müәssisәnin özünün mәhsul göndәrәnlәrini әlә keçirmәsi
müәssisәnin bazara mövcud mәhsul çeşidinә daxil olan yeni mәhsul çıxarması
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investisiya qoyuluşunun vә vәsait xәrclәnmәsinin dayandırılmasını, әldә edilmәsi mümkün olan
gәlirlәri әldә etmәklә ziyanın mәblәğinin azaldılmasını vә son nәticәdә onun vә ya strateji biznes
vahidlәrinin lәğv edilmәsini nәzәrdә tutur:

Bu strategiya fәaliyyәt növünün inkişaf etdirilmәsinә investisiya qoyuluşunun dayandırılmasını,
onun hәyata keçirilmәsinә çәkilәn xәrclәrin ixtisar edilmәsini vә bunların nәticәsindә qısamüddәtli
yüksәk gәlir әldә edilmәsini nәzәrdә tutur:

Bu strategiyada müәssisә müәyyәn fәaliyyәt növlәrinә mәhdud miqdarda investisiya qoymaqla
bazar liderliyini qoruyub saxlayır, lakin bu zaman investisiya qoyuluşunun mәhdudlaşdırılması
nәticәsindә onun satışının artım tempi azalır;

Bu strategiyada marketinq imkanları güclü, lakin bazar mövqeyi zәif olan müәssisә bazarda
liderliyini qorumaq vә ya liderә çevrilmәk mәqsәdi ilә qısamüddәtli gәlir әldә edilmәsi siyasәtindәn
imtina edir vә bu fәaliyyәt növlәrinin inkişafına әlavә investisiya yönәldir:

Bu strategiyanın tәtbiqi strateji biznes vahidinә mәhsulun istehlak xüsusiyyәtlәrini
tәkmillәşdirmәklә rәqabәt üstünlüyü әldә etmәyә imkan verir:

M.Porterә görә strateji biznes vahidi mәhsul vә ya mәhsul qrupu üzrә bu marketinq
strategiyalarından istifadә edir:

biçim strategiyasında
lәğvetmә strategiyası•
artım strategiyasında
mövcud vәziyyәtin saxlanması strategiyasında
inkişaf strategiyasında

lәğvetmә strategiyasında
mәhsulun yığılması strategiyasında•
inkişaf strategiyasında
mövcud vәziyyәtin saxlanması strategiyasında
artım strategiyasında

lәğvetmә strategiyası strategiyasında
artım strategiyasında
biçim strategiyasında
mövcud vәziyyәtin saxlanması strategiyasında•
mәhsulun yığılması strategiyasında

lәğvetmә strategiyasında
mәhsulun yığılması strategiyasında
artım strategiyasında•
biçim strategiyasında
mövcud vәziyyәtin saxlanması strategiyasında

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

xәrclәr üzrә liderlik, differensiallaşdırma vә mövcud vәziyyәrin qopunub saxlanması strategiyalarından
xәrclәr üzrә liderlik, differensiallaşdırma vә tәmәrküzlәşmә strategiyalarından•
differensiallaşdırma, artım vә tәmәrküzlәşmә strategiyalarından
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Bazarda yaranmış imkan vә tәhkükәlәr strateji biznes vahidlәrindә strateji marketinqin
planlaşdırılmasının bu mәrhәlәsindә aşkar edilir:

“Boston Consultinq Grup”un artım tempi/bazar payı” matrisinin bu kvadratında yerlәşәn biznes
növlәri bir qayda olaraq müәssisәyә ziyanla başa gәlir:

Boston Konsaltinq Qrupunun “artım tempi/bazar payı” matrisinә görә yeni biznesә başlayan
müәssisәlәr adәtәn bu fәaliyyәt sahәlәrindә mәşğul olmağa çalışırlar.

“Boston Consultinq Grup”un artım tempi/bazar payı” matrisinin bu kvadratında yerlәşәn biznes
növlәri müәssisәyә daha yüksәk mәnfәәt әldә etmәyә imkan verir:

“General Electric” firması ilә “McKinsey&Company” konsaltinq firmasının birgә hazırladığı
metodda biznes portfelin tәhlili bu göstәricilәrә görә hәyata keçirilir:

“Boston Consultinq Grup”un hazırladığı matrisdә biznes portfelin tәhlili bu göstәricilәrә görә
hәyata keçirilir:

differensiallaşdırma, tәmәrküzlәşmә vә inkişaf strategiyalarından
xәrclәr üzrә liderlik, differensiallaşdırma vә artım strategiyalarından

mәhsul portfelin tәhlili
situasiyalı tәhlil•
biznes portfelin tәhlili
mәqsәdin müәyyәnlәşdirilmәsi
strategiyanın hazırlanması

Qapan itlәr•
Problemli uşaqlar
Dәcәl uşqaqlar
Ulduzlar
Sağmal inәklәr

“Sağmal inәklәr” kvadratında yerlәşәn fәaliyyәt sahәlәrindә
hәm artım tempi, hәm bazar payı yüksәk olan fәaliyyәt sahәlәrindә
“Ulduzlar” kvadratında yerlәşәn fәaliyyәt sahәlәrindә
artım tempi aşağı, bazar payı yüksәk olan fәaliyyәt sahәlәrindә
artım tempi yüksәk, bazar payı aşağı olan fәaliyyәt sahәlәrindә•

Problemli uşaqlar
Dәcәl uşqaqlar
Qapan itlәr
Sağmal inәklәr
Ulduzlar•

bazarın artım tempi vә bazar payı göstәricilәrinә
bazarın cәlbediciliyi vә bazar payı göstәricilәrinә
bazarın cәlbediciliyi vә satışın artım tempi
bazarın cәlbediciliyi vә müәssisәnin bazar mövqeyi göstәricilәrinә•
bazarın artım tempi vә müәssisәnin bazar mövqeyi göstәricilәrinә

bazarın artım tempi vә bazar payı göstәricilәrinә•
bazarın cәlbediciliyi vә bazar payı göstәricilәrinә
bazarın cәlbediciliyi vә müәssisәnin bazar mövqeyi göstәricilәrinә
bazarın artım tempi vә müәssisәnin bazar mövqeyi göstәricilәrinә
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“General Elektrik” vә “McKsiney&Company” konsaltinq firmasının “müәssisәnin bazar
mövqeyi/bazarın cәlbediciliyi” matrisindә bazarın cәlbediciliyi aşağı, müәssisәnin bazar mövqeyi orta
olan biznes növlәrinә münasibәtәdә bu strategiyadan istifadә olunur:

“General Elektrik” vә “McKsiney&Company” konsaltinq firmasının “müәssisәnin bazar
mövqeyi/bazarın cәlbediciliyi” matrisindә bazarın cәlbediciliyi aşağı, müәssisәnin bazar mövqeyi
yüksәk olan biznes növlәrinә münasibәtdә bu strategiyadan istifadә edilir:

“General Elektrik” vә “McKsiney&Company” konsaltinq firmasının “müәssisәnin bazar
mövqeyi/bazarın cәlbediciliyi” matrisindә münasibәtdә hәm bazarın cәlbediciliyi, hәm dә müәssisәnin
bazar mövqeyi orta olan biznes növlәrinә bu strategiyadan istifadә edilir:

“General Elektrik” vә “McKsiney&Company” konsaltinq firmasının “müәssisәnin bazar
mövqeyi/bazarın cәlbediciliyi” matrisindә bazarın cәlbediciliyi yüksәk, müәssisәnin bazar mövqeyi
aşağı olan biznes növlәrinә münasibәtdә bu strategiyadan istifadә edilir:

“General Elektrik” vә “McKsiney&Company” konsaltinq firmasının “müәssisәnin bazar
mövqeyi/bazarın cәlbediciliyi” matrisindә hәm bazarın cәlbediciliyi, hәm dә müәssisәnin bazar
mövqeyi aşağı olan biznes növlәrinә münasibәtdә bu strategiyadan istifadә olunur:

“General Elektrik” vә “McKsiney&Company” konsaltinq firmasının “müәssisәnin bazar
mövqeyi/bazarın cәlbediciliyi” matrisindә bazarın cәlbediciliyi orta, müәssisәnin bazar mövqeyi aşağı
olan biznes növlәrinә münasibәtdә bu strategiyadan istifadә olunur:

bazar payı vә müәssisәnin bazar mövqeyi göstәricilәrinә

möhkәmlәndirmә strategiyasından
biçim strategiyasından
investisiyadan imtina strategiyasından•
artım strategiyasından
himayә etmә strategiyasından

biçim strategiyasından
artım strategiyasından
inkişaf strategiyasından
himayә edilmә strategiyasından•
investisiyadn imtina strategiyasından

investisiyadan imtina strategiyasından
inkişaf strategiyasından
artım strategiyasından
himayә edilmә strategiyasından•
biçim strategiyasından

biçim strategiyasından
artım strategiyasından
inkişaf strategiyasından
himayә edilmә strategiyasından•
investisiyadan imtina strategiyasından

möhkәmlәndirmә strategiyasından
artım strategiyasından
inkişaf strategiyasından
biçim strategiyasından•
himayә etmә strategiyasından



582

583

584

585

586

“General Elektrik” vә “McKsiney&Company” konsaltinq firmasının “müәssisәnin bazar
mövqeyi/bazarın cәlbediciliyi” matrisindә bazarın cәlbediciliyi orta, müәssisәnin bazar mövqeyi
yüksәk olan biznes növlәrinә münasibәtәdә bu strategiyadan istifadә olunur:

“General Elektrik” vә “McKsiney&Company” konsaltinq firmasının “müәssisәnin bazar
mövqeyi/bazarın cәlbediciliyi” matrisindә bazarın cәlbediciliyi yüksәk, müәssisәnin bazar mövqeyi
orta olan biznes növlәrinә münasibәtәdә bu strategiyadan istifadә edilir:

“General Elektrik” vә “McKsiney&Company” konsaltinq firmasının “müәssisәnin bazar
mövqeyi/bazarın cәlbediciliyi” matrisindә hәm bazarın cәlbediciliyi, hәm dә müәssisәnin bazar
mövqeyi yüksәk olan biznes növünә münasibәtdә bu strategiyadan istifadә edilir:

“General Elektrik” vә “McKsiney&Company” konsaltinq firmasının “müәssisәnin bazar
mövqeyi/bazarın cәlbediciliyi” matrisindә bu biznes növünә münasibәtәdә investisiyadan imtina
strategiyası tәtbiq edilir:

“General Elektrik” vә “McKsiney&Company” konsaltinq firmasının “müәssisәnin bazar
mövqeyi/bazarın cәlbediciliyi” matrisindә bu biznes növünә münasibәtәdә himayә edilmә strategiyası
tәtbiq edilir:

artım strategiyasından
inkişaf strategiyasından
investisiyadan imtina strategiyasından•
biçim strategiyasından
himayә etmә strategiyasından

investisiyadan imtina strategiyasından
artım strategiyasından•
möhkәmlәndirmә strategiyasından
inkişaf strategiyasından
himayә etmә strategiyasından

biçim strategiyasından
inkişaf strategiyasından•
möhkәmlәndirmә strategiyasından
artım strategiyasından
himayә etmә strategiyasından

biçim strategiyasından
artım strategiyasından•
möhkәmlәndirmә strategiyasından
inkişaf strategiyasından
himayә etmә strategiyasından

hәm bazarın cәlbediciliyi, hәm dә müәssisәnin bazar mövqeyi orta olan biznes növlәrinә
bazarın cәlbediciliyi aşağı, müәssisәnin bazar mövqeyi orta olan biznes növlәrinә•
bazarın cәlbediciliyi yüksәk, müәssisәnin bazar mövqeyi orta olan biznes növlәrinә
hәm bazarın cәlbediciliyi, hәm dә müәssisәnin bazar mövqeyi yüksәk olan biznes növlәrinә
bazarın cәlbediciliyi orta, müәssisәnin bazar mövqeyi yüksәk olan biznes növlәrinә

hәm bazarın cәlbediciliyi, hәm dә müәssisәnin bazar mövqeyi aşağı olan biznes növlәrinә
bazarın cәlbediciliyi aşağı, müәssisәnin bazar mövqeyi yüksәk olan biznes növlәrinә•
bazarın cәlbediciliyi, hәm dә müәssisәnin bazar mövqeyi orta olan biznes növlәrinә
hәm bazarın cәlbediciliyi, hәm dә müәssisәnin bazar mövqeyi yüksәk olan biznes növlәrinә
bazarın cәlbediciliyi orta, müәssisәnin bazar mövqeyi yüksәk olan biznes növlәrinә
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“General Elektrik” vә “McKsiney&Company” konsaltinq firmasının “müәssisәnin bazar
mövqeyi/bazarın cәlbediciliyi” matrisindә bu biznes növünә münasibәtәdә himayә edilmә strategiyası
tәtbiq edilir:

“General Elektrik” vә “McKsiney&Company” konsaltinq firmasının “müәssisәnin bazar
mövqeyi/bazarın cәlbediciliyi” matrisindә bu biznes növünә münasibәtәdә himayә edilmә strategiyası
tәtbiq edilir:

“General Elektrik” vә “McKsiney&Company” konsaltinq firmasının “müәssisәnin bazar
mövqeyi/bazarın cәlbediciliyi” matrisindә bu biznes növünә münasibәtәdә biçim strategiyası tәtbiq
edilir:

“General Elektrik” vә “McKsiney&Company” konsaltinq firmasının “müәssisәnin bazar
mövqeyi/bazarın cәlbediciliyi” matrisindә bu biznes növünә münasibәtәdә investisiyadan imtina
strategiyası tәtbiq edilir:

“General Elektrik” vә “McKsiney&Company” konsaltinq firmasının “müәssisәnin bazar
mövqeyi/bazarın cәlbediciliyi” matrisindә bu biznes növünә münasibәtәdә möhkәmlәndirmә
strategiyası tәtbiq edilir:

“General Elektrik” vә “McKsiney&Company” konsaltinq firmasının “müәssisәnin bazar
mövqeyi/bazarın cәlbediciliyi” matrisindә bu biznes növünә münasibәtәdә inkişaf strategiyası tәtbiq
edilir:

hәm bazarın cәlbediciliyi, hәm dә müәssisәnin bazar mövqeyi aşağı olan biznes növlәrinә
hәm bazarın cәlbediciliyi, hәm dә müәssisәnin bazar mövqeyi orta olan biznes növlәrinә•
hәm bazarın cәlbediciliyi, hәm dә müәssisәnin bazar mövqeyi yüksәk olan biznes növlәrinә
bazarın cәlbediciliyi orta, müәssisәnin bazar mövqeyi yüksәk olan biznes növlәrinә
bazarın cәlbediciliyi yüksәk, müәssisәnin bazar mövqeyi orta olan biznes növlәrinә

bazarın cәlbediciliyi aşağı, müәssisәnin bazar mövqeyi orta olan biznes növlәrinә
bazarın cәlbediciliyi yüksәk, müәssisәnin bazar mövqeyi aşağı olan biznes növlәrinә•
bazarın cәlbediciliyi yüksәk, müәssisәnin bazar mövqeyi orta olan biznes növlәrinә
bazarın cәlbediciliyi orta, müәssisәnin bazar mövqeyi yüksәk olan biznes növlәrinә
bazarın cәlbediciliyi orta, müәssisәnin bazar mövqeyi aşağı olan biznes növlәrinә

bazarın cәlbediciliyi orta, müәssisәnin bazar mövqeyi aşağı olan biznes növlәrinә
hәm bazarın cәlbediciliyi, hәm dә müәssisәnin bazar mövqeyi aşağı olan biznes növlәrinә•
bazarın cәlbediciliyi yüksәk, müәssisәnin bazar mövqeyi aşağı olan biznes növlәrinә
bazarın cәlbediciliyi orta, müәssisәnin bazar mövqeyi aşağı olan biznes növlәrinә
hәm bazarın cәlbediciliyi, hәm dә müәssisәnin bazar mövqeyi orta olan biznes növlәrinә

hәm bazarın cәlbediciliyi, hәm dә müәssisәnin bazar mövqeyi orta olan biznes növlәrinә
bazrın cәlbediciliyi orta, müәssisәnin bazar mövqeyi aşağı olan biznes növlәrinә•
bazarın cәlbediciliyi yüksәk, müәssisәnin bazar mövqeyi orta olan biznes növlәrinә
hәm bazarın cәlbediciliyi, hәm dә müәssisәnin bazar mövqeyi yüksәk olan biznes növlәrinә
bazarın cәlbediciliyi aşağı, müәssisәnin bazar mövqeyi yüksәk olan biznes növlәrinә

hәm bazarın cәlbediciliyi, hәm dә müәssisәnin bazar mövqeyi aşağı olan biznes növlәrinә
bazrın cәlbediciliyi orta, müәssisәnin bazar mövqeyi yüksәk olan biznes növlәrinә•
bazarın cәlbediciliyi yüksәk, müәssisәnin bazar mövqeyi orta olan biznes növlәrinә
hәm bazarın cәlbediciliyi, hәm dә müәssisәnin bazar mövqeyi yüksәk olan biznes növlәrinә
bazrın cәlbediciliyi orta, müәssisәnin bazar mövqeyi aşağı olan biznes növlәrinә

hәm bazarın cәlbediciliyi, hәm dә müәssisәnin bazar mövqeyi orta olan biznes növlәrinә

•
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“General Elektrik” vә “McKsiney&Company” konsaltinq firmasının “müәssisәnin bazar
mövqeyi/bazarın cәlbediciliyi” matrisindә bu biznes növünә münasibәtәdә artım strategiyası tәtbiq
edilir:

“Boston Konsaltiq Qrupun “bazar payı/artım tempi” matrisinin “Qapan itlәr” kvadratında
yerlәşәn biznes növlәrinin:

“Boston Konsaltiq Qrupun “bazar payı/artım tempi” matrisinin “Sağmal inәklәr” kvadratında
yerlәşәn biznes növlәrinin:

“Boston Konsaltiq Qrupun “bazar payı/artım tempi” matrisinin “Problemli uşaqlar” kvadratında
yerlәşәn biznes növlәrinin:

“Boston Konsaltiq Qrupun “bazar payı/artım tempi” matrisinin “Ulduzlar” kvadratında yerlәşәn
biznes növlәrinin:

Strateji marketinq planlaşdırılması idarәetmәnin bu sәviyyәsindә hәyata keçirilir:

bazarın cәlbediciliyi yüksәk, müәssisәnin bazar mövqeyi orta olan biznes növlәrinә•
bazarın cәlbediciliyi yüksәk, müәssisәnin bazar mövqeyi aşağı olan biznes növlәrinә
hәm bazarın cәlbediciliyi, hәm dә müәssisәnin bazar mövqeyi yüksәk olan biznes növlәrinә
bazarın cәlbediciliyi orta, müәssisәnin bazar mövqeyi aşağı olan biznes növlәrinә

bazarın cәlbediciliyi yüksәk, müәssisәnin bazar mövqeyi aşağı olan biznes növlәrinә
hәm bazarın cәlbediciliyi, hәm dә müәssisәnin bazar mövqeyi yüksәk olan biznes növlәrinә•
hәm bazarın cәlbediciliyi, hәm dә müәssisәnin bazar mövqeyi orta olan biznes növlәrinә
bazarın cәlbediciliyi orta, müәssisәnin bazar mövqeyi yüksәk olan biznes növlәrinә
hәm bazarın cәlbediciliyi, hәm dә müәssisәnin bazar mövqeyi aşağı olan biznes növlәrinә

bazarın artım tempi dә, bazar payı da stabildir
bazarın artım tempi dә, bazar payı da aşağıdır•
bazarın artım tempi aşağı, bazar payı isә yüksәkdir
bazarın artım tempi yüksәk, bazar payı isә aşağıdır
bazarın artım tempi dә, bazar payı da yüksәkdir

bazarın artım tempi dә, bazar payı da stabildir
bazarın artım tempi aşağı, bazar payı isә yüksәkdir•
bazarın artım tempi dә, bazar payı da yüksәkdir
bazarın artım tempi yüksәk, bazar payı isә aşağıdır
bazarın artım tempi dә, bazar payı da aşağıdır

bazarın artım tempi dә, bazar payı da stabildir
bazarın artım tempi yüksәk, bazar payı isә aşağıdır•
bazarın artım tempi dә, bazar payı da yüksәkdir
bazarın artım tempi aşağı, bazar payı isә yüksәkdir
bazarın artım tempi dә, bazar payı da aşağıdır

bazarın artım tempi dә, bazar payı da stabildir
bazarın artım tempi dә, bazar payı da yüksәkdir•
bazarın artım tempi aşağı, bazar payı isә yüksәkdir
bazarın artım tempi yüksәk, bazar payı isә aşağıdır
bazarın artım tempi dә, bazar payı da aşağıdır

müәssisәnin mәhsul kateqoriyası sәviyyәsindә
strateji biznes vahidlәri sәviyyәsindә•
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Müәssisәnin missiyası bununla müәyyәn olunur

Strateji marketinq planlaşdırılması idarәetmәnin bu sәviyyәsindә hәyata keçirilir:

H.Asselә görә bu nәzarәt sistemindә xarici mühit amillәrinin dәyişmә meyllәri izlәnilir vә baş
verәn dәyişmәlәrin marketinq planlarında qarşıya qoyulmuş mәqsәdә (mәqsәdlәrә) tәsir dәrәcәsi
aşkar edilir, zәruri hallarda mәqsәdә (mәqsәdlәrә) vә onlara nail olunmanı tәmin edәn fәaliyyәtә
müvafiq dәyişikliklәr edilir.

H.Asselә görә bu nәzarәt sistemindә baş verә bilәcәk kәnarlaşmalar bilavasitә plan dövründә
marketinq fәaliyyәtinin gedişi prosesindә aşkara çıxarılır vә aradan qaldırılır

Marketinq auditi çәrçivәsindә bu amillәr tәhlil edilir

F.Kotler marketinqin effektliliyin bununla qiymәtlәndirmәyi tәklif edir:

mәhsul növü sәviyyәsindә
müәssisәnin mәhsul çeşidi sәviyyәsindә
mәhsul nomenklaturası sәviyyәsindә

müәssisәnin fәaliyyәt tarixi ilә
müәssisәnin fәaliyyәtinin tәyinatı ilә•
müәssisәnin strategiyası ilә
müәssisәnin istehsal etdiyi mәhsullarla
müәssisәnin resursları ilә

müәssisәnin mәhsul kateqoriyası sәviyyәsindә
müәssisә sәviyyәsindә•
mәhsul növü sәviyyәsindә
müәssisәnin mәhsul çeşidi sәviyyәsindә
mәhsul nomenklaturası sәviyyәsindә

opertiv marketinq sistemindә
marketinq planlarının realizasiyasından sonra hәyata keçirilәn nәzarәt sistemindә
adaptiv nәzarәt sistemindә•
illik plan nәzarәti sistemindә
idarәetmә nәzarәti sistemindә

opertiv marketinq sistemindә
illik plan nәzarәti sistemindә
marketinq planlarının realizasiyasından sonra hәyata keçirilәn nәzarәt sistemindә
adaptiv nәzarәt sistemindә
idarәetmә nәzarәti sistemindә•

marketinq xәrclәrinin satışın hәcminә nisbәti
reklamın effektliliyi
satış nümayәndәsinin fәaliyyәtinin effektliliyi
müәssisәnin bazar payı
әhalinin hәyat sәviyyәsi•

bazar payı ilә
istehsala yönümlülüklә
mәhsula yönümlülüklә
alıcıya yönümlülüklә•
satışa yönümlülüklә
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Kommunikasiyanın effektliliyinә marketinq nәzarәtinin bu formasında nәzarәt edilir

Reklamın effektliliyinә nәzarәt prosesindә bu göstәricilәr tәhlil edilir:

M1 müәssisәsi marketinq planında şәkәr tozu üzrә bazar payını 20%ә çatdırmağı
planlaşdırmışdır. Tәhlil göstәrmişdir ki, hesabat ilindә 240 min ton şәkәr tozu satılmışdır ki, bunun da
72 min tonu A müәssisәsi tәrәfindәn realizә edilmişdir. Bu halda müәssisәnin bazar payı üzrә
kәnarlaşmanın hәcmi bu qәdәr tәşkil etmişdir:

Keçәn il 120 min şәkәr tozu satılmış vә bunun 15%i A müәssisәsinin payına düşmüşdür.
Hesabat ilindә isә 130 min ton şәkәr tozu satılmışdır ki, bunun da 26 min tonu A müәssisәsi
tәrәfindәn realizә edilmişdir. Bu halda planla müqayisәdә müәssisәnin bazar payı üzrә kәnarlaşmanın
hәcmi bu qәdәr tәşkil etmişdir:

Müәssisә 2016ci ildә 120 min man. A mәhsulu vә 140 min man. B mәhsulu satmağı
planlaşdırmışdır. İlin sonda mәlum olmuşdur ki, müәssisә il әrzindә 144 min man. A mәhsulu vә 161
min man. B mәhsulu satmışdır. Bu mәhsullar üzrә plandan kәnarlaşma müvafiq olaraq bu qәdәr tәşkil
edir:

Marketinq nәzarәtinin marketinq elementlәrinin effektliliyinә nәzarәti formasında bu göstәricilәrә
nәzarәt edilir:

marketinqin auditindә
marketinq xәrclәrinin satışın hәcminә nisbәti formasında
mәnfәәtliliyә nәzarәt formasında
reklamın effektliliyinә nәzarәt•
marketinq effektliliyinә nәzarәt formasında

marketinq fәaliyyәtinin effektliliyi
әtraf mühit amillәrindә baş verәn dәyişikliklәr
әrazilәr üzrә satışın hәcmi
bağlanmış müqavilәlәrin sayı
informasiyanın qavranılma sәviyyәsi•

0.105
0.1
0.109
0.107
0.09•

0.05•
0.044
0.048
0.042
0.046

21% vә 17%
19% vә 16%
16% vә 19%
20% vә 15%•
21% vә 16%

mәnfәәtliliyә
marketinq xәrclәrinin satışın hәcminә nisbәtinә
satışın hәcminә
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Marketinq nәzarәtinin illik plan nәzarәti formasında bu göstәricilәrә nәzarәt edilir:

Marketinq nәzarәtinin illik plan nәzarәti formasında bu göstәricilәrә nәzarәt edilir:

Marketinq nәzarәtinin illik plan nәzarәti formasında bu göstәricilәrә nәzarәt edilir:

Strateji marketinq nәzarәti bu formada hәyata keçirilir:

Strateji marketinq nәzarәti bu formada hәyata keçirilir:

Marketinq nәzarәti prosesinin müәyyәn edilmiş tapşırıqların yerinә yetirilmәsinin tәhlili
mәrhәlәsindә bu işlәr hәyata keçirilir:

Marketinq nәzarәti prosesinin mәsuliyyәtin bölüşdürülmәsi mәrhәlәsindә bu işlәr hәyata keçirilir:

bazar payına
satış nümayәndәsinin fәaliyyәtinә•

satışın effektliliyinә
mәnfәәtliliyә
satış nümayәndәsinin fәaliyyәtinin effektliliyinә
marketinq xәrclәrinin satışın hәcminә nisbәtinә•
rekalmı effektliliyinә

marketinqin effektliliyinә
mәnfәәtliliyә
satışın effektliliyinә
bazar payına•
bölüşdürmәnin effektliliyinә

rekalmın effektliliyinә
satışın effektliliyinә
mәnfәәtliliyә
satış nümayәndәsinin fәaliyyәtinin effektliliyinә
satışın hәcminә•

satışın effektliliyinә nәzarәt formasında
illik marketinq nәzarәti formasında
mәnfәәtliliyә nәzarәt formasında
marketinqin effektliliyinә nәzarәt formasında•
satış nümayәndәsinin fәaliyyәtinin effektliliyinә nәzarәt formasında

satışım effektliliyinә nәzarәt formasında
illik marketinq nәzarәti formasında
mәnfәәtliliyә nәzarәt formasında
marketinq auditi formasında•
marketinq elementlәrinin effektliliyinә

nәzarәt edilәcәk kәmiyyәt, keyfiyyәt vә nisbi göstәricilәr müәyyәnlәşdirilir
müәssisәnin nәyә nail omaq vә nә әldә etmәk istәdiyi aşkar edilir
marketinq fәaliyyәtindә nәlәrin vә hansı sәbәbdәn baş verdiyi aydınlaşdılır
qarşıya qoyulmuş mәqәsdin konkretlәşdirilmәsi vә detallaşdırılması hәy
marketinq fәaliyyәtindә nәlәrin vә onların hansı sәbәbdәn baş verdiyi aydınlaşdırılır•

nәzarәt edilәcәk kәmiyyәt, keyfiyyәt vә nisbi göstәricilәr müәyyәnlәşdirilir
müәssisәnin nәyә nail omaq istәdiyi, nә әldә etmәk istәdiyi aşkar edilir
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Marletinq nәzarәti prosesinin nәzarәt edilәcәk göstәricilәr üzrә tapşırıqların müәyyәnlәşdirilmәsi
mәrhәlәsindә bu işlәr hәyata keçirilir:

Marketinq nәzarәti prosesinin nәzarәt edilәcәk göstәricilәrin müәyyәnlәşdirilmәsi mәrhәlәsindә
bu işlәrә hәyata keçirilir:

Marketinq nәzarәti prosesinin mәqsәdin müәyyәnlәşdirilmәsi mәrhәlәsindә bu işlәr hәyata
keçirilir:

Marketinq nәzarәti prosesinin bu mәrhәlәsindә marketinq fәaliyyәtindә nәlәrin vә onların hansı
sәbәbdәn baş verdiyi aydınlaşdırılır:

Marketinq nәzarәti prosesinin bu mәrhәlәsindә onu hәyata keçirәcәk işçilәri, onların
sәlahiyyәtlәri vә mәsuliyyәti müәyyәnlәşdirilir:

Qarşıya qoyulmuş mәqәsdin konkretlәşdirilmәsi vә detallaşdırılması marketinq nәzarәti
prosesinin bu mәrhәlәsindә hәyata kecirilir:

marketinq fәaliyyәtindә nәlәrin vә onların hansı sәbәbdәn baş verdiyi aydınlaşdılır
qarşıya qoyulmuş mәqәsdin konkretlәşdirilmәsi vә detallaşdırılması hәyata keçirilir
marketinq nәzarәtini hәyata keçirәn işçilәrin, onların sәlahiyyәtlәri vә mәsuliyyәti müәyyәnlәşdirilir•

marketinq fәaliyyәtindә nәlәrin vә onların hansı sәbәbdәn baş verdiyi aydınlaşdılır
müәssisәnin nәyә nail omaq vә nә әldә etmәk istәdiyi aşkar edilir
nәzarәt edilәcәk kәmiyyәt, keyfiyyәt vә nisbi göstәricilәr müәyyәnlәşdirilir
qarşıya qoyulmuş mәqәsdin konkretlәşdirilmәsi vә detallaşdırılması hәyata keçirilir•
marketinq nәzarәtini hәyata keçirәn işçilәrin, onların sәlahiyyәtlәri vә mәsuliyyәti müәyyәnlәşdirilir

müәssisәnin nәyә nail omaq vә nә әldә etmәk istәdiyi aşkar edilir
marketinq fәaliyyәtindә nәlәrin vә onların hansı sәbәbdәn baş verdiyi aydınlaşdılır
marketinq nәzarәtini hәyata keçirәn işçilәrin, onların sәlahiyyәtlәri vә mәsuliyyәti müәyyәnlәşdirilir
qarşıya qoyulmuş mәqәsdin konkretlәşdirilmәsi vә detallaşdırılması hәyata keçirilir
nәzarәt edilәcәk kәmiyyәt, keyfiyyәt vә nisbi göstәricilәr müәyyәnlәşdirilir•

müәssisәnin nәyә nail omaq vә nә әldә etmәk istәdiyi aşkar edilir•
marketinq fәaliyyәtindә nәlәrin vә onların hansı sәbәbdәn baş verdiyi aydınlaşdırılır
marketinq nәzarәtini hәyata keçirәn işçilәrin, onların sәlahiyyәtlәri vә mәsuliyyәti müәyyәnlәşdirilir
qarşıya qoyulmuş mәqәsdin konkretlәşdirilmәsi vә detallaşdırılması hәyata keçirilir
nәzarәt edilәcәk kәmiyyәt, keyfiyyәt vә nisbi göstәricilәr müәyyәnlәşdirilir

mәsuliyyәtin bölüşdürülmәsi mәrhәlәsindә
nәzarәt edilәcәk göstәricilәrin müәyyәnlәşdirilmәsi mәrhәlәsindә
mәqsәdin müәyyәnlәşdirilmәsi mәrhәlәsindә
müәyyәn edilmiş tapşırıqların yerinә yetirilmәsinin tәhlili mәrhәlәsindә•
nәzarәt edilәcәk göstәricilәr üzrә tapşırıqların müәyyәnlәşdirilmәsi mәrhәlәsindә

mәsuliyyәtin bölüşdürülmәsi mәrhәlәsindә•
müәyyәn edilmiş tapşırıqların yerinә yetirilmәsinin tәhlili mәrhәlәsindә
nәzarәt edilәcәk göstәricilәr üzrә tapşırıqların müәyyәnlәşdirilmәsi mәrhәlәsindә
mәqsәdin müәyyәnlәşdirilmәsi mәrhәlәsindә
nәzarәt edilәcәk göstәricilәrin müәyyәnlәşdirilmәsi mәrhәlәsindә

müәyyәn edilmiş tapşırıqların yerinә yetirilmәsinin tәhlili mәrhәlәsindә
nәzarәt edilәcәk göstәricilәr üzrә tapşırıqların müәyyәnlәşdirilmәsi mәrhәlәsindә•
mәqsәdin müәyyәnlәşdirilmәsi mәrhәlәsindә
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Nәzarәt edilәcәk kәmiyyәt, keyfiyyәt vә nisbi göstәricilәr marketinq nәzarәti prosesinin bu
mәrhәlәsindә müәyyәn edilir:

Müәssisәnin nәyә nail omaq vә nә әldә etmәk istәdiyi marketinq nәzarәti prosesinin bu
mәrhәlәsindә aydınlaşdırılır:

Ölkәmizin müәssisәlәrindәn biri ondan birinci dәfә mәhsul almaq istәyәn firma ilә mәhsul alqı
satqısına dair danşıqlar aparır. Mәhsulun satış qiymәtini müәyyәn etmәk mәqsәdi ilә o, eyni növ
mәhsul satan firmanın alqısatqı müqavillәrini tәhlil etmiş vә hәmin firmanın mәhsulu daimi
alıcılarına 10% güzәşt edәrәk 18 min manata satdığını aşkar etmişdir. Bunu nәzәrә alan vüәssisә öz
mәhsulunu ondan birinci dәfә mәhsul alan firmaya bu qiymәtә tәklif edәcәkdir:

“Azinfo” müәssisәsi A mәhsulunu bazara hansı qiymәtlә tәklif etmәsini dәqiqlәşdirmәk üçün
rәqiblәrin eyni növ mәhsulu neçәyә satdığını öyrәnmişdir. Mәlum olmuşdur ki, belә növ mәhsulu
Gürcüstan firması 150$ satmışdır. Dolların kursu 1,70 manatdır. Bu halda “Azinfo” müәssisәsi A
mәnsulunu bazara bu qiymәtә tәklif edә bilәr:

Mәhsulgöndәrmәnin bu bazis şәrtindә kontrakt qiymәtinin tәrkibinә a) mәhsulun dәyәri vә b)
onun sәrhәddә göstәrilmiş yerә qәdәr çatdırılması ilә әlaqәdar olan nәqliyyat xәrclәri daxildir:

Mәhsulgöndәrmәnin bu bazis şәrtindә kontrakt qiymәtinin tәrkibinә a) mәhsulun dәyәri, b)
satıcının әrazisindәki göstәrilmiş yerә çatdırılması vә c) orada boşaldılması ilә әlaqәdar olan bütün

nәzarәt edilәcәk göstәricilәrin müәyyәnlәşdirilmәsi mәrhәlәsindә
mәsuliyyәtin bölüşdürülmәsi mәrhәlәsindә

mәqsәdin müәyyәnlәşdirilmәsi mәrhәlәsindә
nәzarәt edilәcәk göstәricilәrin müәyyәnlәşdirilmәsi mәrhәlәsindә•
müәyyәn edilmiş tapşırıqların yerinә yetirilmәsinin tәhlili mәrhәlәsindә
mәsuliyyәtin bölüşdürülmәsi mәrhәlәsindә
nәzarәt edilәcәk göstәricilәr üzrә tapşırıqların müәyyәnlәşdirilmәsi mәrhәlәsindә

müәyyәn edilmiş tapşırıqların yerinә yetirilmәsinin tәhlili mәrhәlәsindә
nәzarәt edilәcәk göstәricilәrin müәyyәnlәşdirilmәsi mәrhәlәsindә
nәzarәt edilәcәk göstәricilәr üzrә tapşırıqların müәyyәnlәşdirilmәsi mәrhәlәsindә
mәsuliyyәtin bölüşdürülmәsi mәrhәlәsindә
mәqsәdin müәyyәnlәşdirilmәsi mәrhәlәsindә•

22 min man.
20 min man•
17,5 min man.
16 min man.
21 min man.

250 AZN
255 AZN•
240 AZN
235 AZN
245 AZN

gәmidә satılmışdır (DES)
sәrhәdә çatdırılmışdır (DAF)•
rüsum ödәnilmәdәn satılmışdır (DDU)
frankozavod (EXW)
dәyәr, sığota vә fraxt ödәnilmişdir (CIF)
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xәrclәr daxildir:

Mәhsulgöndәrmәnin bu bazis şәrtindә kontrakt qiymәtinin tәrkibinә a) mәhsulun dәyәri, b)
mәhsulun tәyinat limanına kimi çatdırılması vә c) mәhsulun tәyinat limanında boşaldılması ilә
әlaqәdar olan bütün xәrclәr, d) sığorta haqqı daxildir:

Mәhsulgöndәrmәnin “dәyәr, sığorta vә fraxt (SİF)” bazis şәrtindәn fәrqli olaraq “daşıma vә
sığorta ödәnilmişdir (CİP)” şәrtindә mәhsulun mәhv olması vә ya zәdәlәnilmәsi üzrә bütün risklәr:

Mәhsulgöndәrmәnin “frankozavod (göstәrilmiş yer) (EXW)” şәrtindә kontrakt qiymәtinin
tәrkibinә daxildir:

Zәrәrsizlik nöqtәsindә:

gәmidә satılmışdır (DES)
frankozavod (EXW)•
rüsum ödәnilmәdәn satılmışdır (DDU)
sәrhәdә çatdırılmışdır (DAF)
dәyәr, sığota vә fraxt ödәnilmişdir (CIF)

gәmidә satılmışdır (DES)
dәyәr, sığota vә fraxt ödәnilmişdir (CIF)•
sәrhәdә çatdırılmışdır (DAF)
frankozavod (EXW)
rüsum ödәnilmәdәn satılmışdır (DDU)

mәhsul tәyinat limanında gәminin tutacağından keçdikdәn sonra satıcıdan alıcıya keçir
mәhsul müqavilәdә göstәrilmiş yerdә daşıyıcıya, bir neçә daşıyıcı olduqda isә birinci daşıyıcıya tәhvil
verdiyi andan satıcıdan alıcıya keçir

•
mәhsul göstәrilmiş yüklәnmә limaninda gәminin tutacağından göyәrtәsinә keçәnә kimi satıcıdan alıcıya
keçir
mәhsul göstәrilmiş yüklәnmә limaninda gәminin göyәrtәsi boyunca yerlәşdirildiyi andan satıcıdan alıcıya
keşir
mәhsul göstәrilmiş yüklәnmә limaninda gәminin tutacağından göyәrtәsinә keçdikdәn sonra satıcıdan
alıcıya keçir

mәhsulun dәyәri, mәhsulun göstәrilmiş tәyinat limanına çatdırılması (aralıq mәntәqәlәrdә yüklәmә
boşaltma xәrclәri dә daxil olmaqla) vә tәyinat limanında boşaldılması (müqavilәdә bu nәzәrdә
tutulmadığı hal istisna olmaqla) ilә әlaqәdar olan bütün xәrclәr
mәhsulun dәyәri, onun göstәrilmiş yerә çatdırılması vә orada boşaldılması ilә әlaqәdar olan bütün xәrclәr•
mәhsulun dәyәri, mәhsulun göndәriş limanına çatdırılması (göndәriş limanına çatdırılana kimi aralıq
mәntәqәlәrdә yüklәmәboşaltma xәrclәri dә daxil olmaqla) vә göndәriş limanında boşaldılması vә
gәminin göyәrtәsi boyunca düzülmәsi ilә әlaqәdar olan bütün xәrclәr
mәhsulun dәyәri, göstәrilmiş yerә çatdırılması (hәmin yerә çatdırılana kimi aralıq mәntәqәlәrdә yüklәmә
boşaltma xәrclәri dә daxil olmaqla), göstәrilmiş yer satıcının әrazisi olduğu halda mәhsulun hәmin әrazidә
boşaldılması vә daşıyıcının nәqliyyat vasitәsinә yüklәnmәsi ilә әlaqәdar olan bütün xәrclәr
mәhsulun dәyәri, mәhsulun göndәriş limanına çatdırılması (göndәriş limanına çatdırılana kimi aralıq
mәntәqәlәrdә yüklәmәboşaltma xәrclәri dә daxil olmaqla), göndәriş limanında boşaldılması vә gәminin
göyәrtәsi boyunca düzülmәsi vә mәhsulun gәminin göyәrtәsinә yüklәnmәsi ilә әlaqәdar olan bütün
xәrclәr

әlavә istehsal edilәn hәr mәhsul vahidinә çәkilәn dәyişәn (birbaşa) xәrclәr sabit (qaimә) xәrclәrindәn
azdır;
әlavә istehsal edilәn hәr mәhsul vahidinin son hәdd gәlirlәri son hәdd xәrclәrinә bәrabәrdir•
әlavә istehsal edilәn hәr mәhsul vahidinin son hәdd gәlirlәri son hәdd xәrclәrindәn azdır;
әlavә istehsal edilәn hәr mәhsul vahidinin son hәdd gәlirlәri son hәdd xәrclәrindәn çoxdur;
әlavә istehsal edilәn hәr mәhsul vahidinә çәkilәn dәyişәn (birbaşa) xәrclәr sabit (qaimә) xәrclәrindәn
çoxdur;
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Aşağıdakılardan hansı mәhsulgöndәrmәnin bazis şәrtlәrindә satıcının öhdәliklәrinә aid deyildir:

Aşağıdakılardan hansı qiymәtqoyma metodlarına aid deyildir:

Bu halda mәhsulun qiymәti dünya bazar qiymәti kimi qәbul oluna bilmәz:

Müәssisә mәnimsәnilmәi xәrclәri 20 min manat, istifadә edildiyi dövr әrzindә istismar xәrclәri
100 min manat olan mәhsulun satış qiymәtini rәqib mәhsulun istehlak vә satış qiymәti әsasında
müәyyәnlәşdirmәyi qәrara almşdır. Bunun üçün o, rәqib mәhsulun satış vә istehlak qiymәtini
öyrәnmişdir. Tәhlil nәticәsindә mәlum olmuşdur ki, rәqib mәhsulun satış qiymәti 50 min manat,
istehlak qiymәti isә 200 min manat tәşkil edir. Bu halda müәssisәnin mәhsulunun satış qiymәti:

Bu qiymәtqoyma metodunda mәhsulun satış qiymәti onun istehlak qiymәti әsasında müәyyәn
edilir:

Müәssisә bazara çıxarmağı planlaşdırdığı mәhsulun qiymәtini alıcı reaksiyasına görә
qiymәtqoyma metodundan istifadә etmәklә müәyyәnlәşdirmәyi nәzәrdә tutur. Bu mәqsәdlә o,
alıcılara mәhsulun 5 qiymәt variantını  10 manat; 12 manat; 14 manat; 17 manat vә 20 manat tәklif
etmiş vә onların bu qiymәt variantlarına onların reaksiyasını öyrәnmәk üçün onlar arasında sorğu
keçirmişdir. Aparılmış sorğu nәticәsindә mәlum olmudur ki, alıcıların 15% mәhsulu 10 manata,
58%i 12 manata, 14%i 14 manata, 7%i 17 manata vә 6%i 20 manata almağa razıdırlar. Müәssisә
buna әsaslanaraq mәhsulunu bu qiymәtә tәklif edәcәkdir:

mәhsulların qablaşdırılması
mәhsul daşıyıcılarını seçmәk•
mәhsulun yoxlanması, markalanması vә sertifikatlaşdırılması xәrclәrinin ödәnilmәsi
müqavilәyә uyğun olaraq mәhsulun göndәrilmәsi
alıcıya tәmiz konosament verilmәsi

marketinqә әsaslanan qiymәtqoyma metodu
müqavilә әsasında qiymәtqoyma metodu•
tәlәbә әsaslanan qiymәtqoyma mrtodu
xәrclәrә әsaslanan qiymәtqoyma metodu
rәqiblәrә әsaslanan qiymәtqoyma metodu

idxalixrac әmәliyyatlarının dönәrli valyuta ilә hәyata keçirildiyi halda
idxalixrac әmәliyyatları dövlәtlәrarası sazişlәr әsasında hәyata keçirildiyi halda•
idxalixrac әmәliyyatları kommersiya xarakteri daşıdığı halda
idxalixrac әmәliyyatları müntәzәm xarakter daşıdığı halda
idxalixrac әmәliyyatlarının azad ticarәt vә siyasi rejimdә hәyata keçirildiyi halda

80 min man. 120 min man. diapazonunda
51 min man. – 80 min man. diapazonunda•
200 min man.
120 min man.
120 min man. – 200 min man. diapazonunda

eksperiment әsasında qiymәtqoyma metodunda
mәhsulun istehlakçı üçün iqtisadi faydalılığının tәhlil әsasında qiymәtqoyma metodunda•
kompromis tәhlil әsasında qiymәtqoyma metodunda
alıcı reaksiyasına görә qiymәtqoyma metodunda
mәhsulun keqfiyyәtinә görә qiymәtqoyma metodunda

20 man.
12 man.•
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Marketinq strategiyasına әsaslanan qiymәtqoyma metodunun bazara lәng nüfuzetmә (daxilolma)
strategiyasında müәssisә:

Marketinq strategiyasına әsaslanan qiymәtqoyma metodunun bazara sürәtlә nüfuzetmә
(daxilolma) strategiyasında müәssisә:

Marketinq strategiyasına әsaslanan qiymәtqoyma metodunun xamanın lәng yığılması
strategiyasında müәssisә:

Marketinq strategiyasına әsaslanan qiymәtqoyma metodunun xamanın sürәtlә yığılması
strategiyasında müәssisә:

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

14 man.
10 man.
17 man.

mәhsulunun qiymәti vә mәhsulun irәlilәdilmәsi xәrclәrinin hәcmini qarşısına qoyduğu mәqsәdlәrә uyğun
olaraq müәyyәnlәşdirir
hәm mәhsuluna aşağı qiymәt qoyur, hәm dә mәhsulun irәlilәdilmәsinә az vәsait sәrf edir•
mәhsuluna yüksәk qiymәt qoyur, lakin mәhsulun irәlilәdilmәsinә az vәsait sәrf edir
hәm mәhsuluna yüksәk qiymәt qoyur, hәm dә mәhsulun irәlilәdilmәsinә çәkilәn xәrclәrin sәviyyәsini
artırır
mәhsuluna aşağı qiymәt müәyyәn edir, lakin mәhsulun irәlilәdilmәsinә çәkilәn xәrclәrin sәviyyәsini
azaldir

mәhsulunun qiymәti vә mәhsulun irәlilәdilmәsi xәrclәrinin hәcmini qarşısına qoyduğu mәqsәdlәrә uyğun
olaraq müәyyәnlәşdirir
mәhsuluna aşağı qiymәt müәyyәn edir, lakin mәhsulun irәlilәdilmәsinә çәkilәn xәrclәrin sәviyyәsini
artırır

•
mәhsuluna yüksәk qiymәt qoyur, lakin mәhsulun irәlilәdilmәsinә az vәsait sәrf edir
hәm mәhsuluna yüksәk qiymәt qoyur, hәm dә mәhsulun irәlilәdilmәsinә çәkilәn xәrclәrin sәviyyәsini
artırır
hәm mәhsuluna aşağı qiymәt qoyur, hәm dә mәhsulun irәlilәdilmәsinә az vәsait sәrf edir

mәhsulunun qiymәti vә mәhsulun irәlilәdilmәsi xәrclәrinin hәcmini qarşısına qoyduğu mәqsәdlәrә uyğun
olaraq müәyyәnlәşdirir
mәhsuluna yüksәk qiymәt qoyur, lakin mәhsulun irәlilәdilmәsinә az vәsait sәrf edir•
mәhsuluna aşağı qiymәt müәyyәn edir, lakin mәhsulun irәlilәdilmәsinә çәkilәn xәrclәrin sәviyyәsini
artırır
hәm mәhsuluna yüksәk qiymәt qoyur, hәm dә mәhsulun irәlilәdilmәsinә çәkilәn xәrclәrin sәviyyәsini
artırır
hәm mәhsuluna aşağı qiymәt qoyur, hәm dә mәhsulun irәlilәdilmәsinә az vәsait sәrf edir

mәhsulunun qiymәti vә mәhsulun irәlilәdilmәsi xәrclәrinin hәcmini qarşısına qoyduğu mәqsәdlәrә uyğun
olaraq müәyyәnlәşdirir
hәm mәhsuluna yüksәk qiymәt qoyur, hәm dә mәhsulun irәlilәdilmәsinә çәkilәn xәrclәrin sәviyyәsini
artırır

•
mәhsuluna aşağı qiymәt müәyyәn edir, lakin mәhsulun irәlilәdilmәsinә çәkilәn xәrclәrin sәviyyәsini
artırır
mәhsuluna yüksәk qiymәt qoyur, lakin mәhsulun irәlilәdilmәsinә az vәsait sәrf edir
hәm mәhsuluna aşağı qiymәt qoyur, hәm dә mәhsulun irәlilәdilmәsinә az vәsait sәrf edir

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

Bazarda lider firma olmadığı vә formalaşmış qiymәtlәrin cari sәviyyәsi dәyişdiyi halda rәqib
firmalar mәhsullarının qiymәtini:

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

İstehsalçı müәssisә plan ilindә 120 min әdәd yeni A mәhsulu istehsal etmәyi planlaşdırır.
Müәssisә bu mәhsulun layihәlәşdirilmәsinә vә istehsalının tәşkilinә 360 min man. investisiya qoymuş
vә plan ilindә onun 20% hәcmindә mәnfәәt әldә etmәyi nәzәrdә tutur. Plan ilindә mәhsulun maya
dәyәri 5 manat olduğu halda mәhsulun satış qiymәti bәrabәrdir:

Müәssisә plan ilindә 100 min әdәd A mәhsulu satmağı planlaşdırır. Hәmin mәhsulun 1 әdәdinin
maya dәyәri (tam xәrclәr) 1,95 min man. tәşkil edir. Müәssisә bu mәhsulunun istehsalının tәşkili ilә
әlaqәdar olaraq 500 min man. investisiya qoymuşdur vә plan ilindә investisiyanın 10%i hәcmindә
mәnfәәt әldә etmәyi nәzәrdә tutur. Bu halda mәhsulunun 1 әdәdinin qiymәti neçә manat tәşkil
edәcәkdir:

•
240 man.
245 man.
235 man.

127 man.
126 man.•
122 man.
120 man.
124 man.

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

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

5,9 man.
5,6 man.•
5,4 man.
5,2 man.
5,8 man.

3,65 min man
2,45 min man•
2,65 min man
2,25 min man
3,45 min man
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İstehsalçı müәssisә plan ilindә 100 min әdәd yeni A mәhsulu istehsal etmәyi planlaşdırır.
Müәssisә bu mәhsulun layihәlәşdirilmәsinә vә istehsalının tәşkilinә 500 min man. investisiya qoymuş
vә plan ilindә onun 10% hәcmindә mәnfәәt әldә etmәyi nәzәrdә tutur. Plan ilindә mәhsulun maya
dәyәri 2 man. tәşkil edәcәkdir. Bu halda mәhsulun satış qiymәti neıә manat olacaqdır:

A mәhsulun istehsalına çәkilәn birbaşa (dәyişәn) vә qaimә (sabit) xәrclәrin ümümi hәcmi, yәni
mәhsul istehsalına çәkilәn tam xәrclәrin hәcmi 360 min man. tәşkil edir. İstehsalçı müәssisә plan
ilindә 120 min әdәd A mәhsulu istehsal etmәyi vә onun satşından 60 min man., yani tam xәrclәrin
20%i hәcmindә mәnfәәt әldә etmәyi planlaşdırır. Bu halda bir mәhsulun satış qiymәti neçә manat
olacaqdır:

A mәhsulun istehsalına çәkilәn birbaşa (dәyişәn) vә qaimә (sabit) xәrclәrin ümümi hәcmi, yәni
mәhsul istehsalına çәkilәn tam xәrclәrin hәcmi 400 min man. tәşkil edir. İstehsalçı müәssisә plan
ilindә 100 min әdәd A mәhsulu istehsal etmәyi vә onun satşından 200 min man., yani tam xәrclәrin
50%i hәcmindә mәnfәәt әldә etmәyi planlaışdırır. Bu halda bir mәhsulun satış qiymәti neçә manat
olacaqdır:

Müәssisә il әrzindә 50 min әdәd mәhsul istehsal edir. Bir mәhsulun istehsalına çәkilәn birbaşa
(dәyişәn) xәrclәr 16 man., bütün mәhsulun istehsalına çәkilәn sabit xәrclәrin ümumi hәcmi isә 200
min man. tәşkil edir. Müәssisә mәhsulun satış qiymәtinin 15% hәcmindә mәnfәәt әldә etmәyi nәzәrdә
tutur. Bu halda bir mәhsulun satış qiymәti neçә manat olacaqdır (yuvarlaşdırılmaqla):

Müәssisә il әrzindә 100 min әdәd mәhsul istehsal edir. Bir mәhsulun istehsalına çәkilәn birbaşa
(dәyişәn) xәrclәr 20 man., bütün mәhsulun istehsalına çәkilәn sabit xәrclәrin ümumi hәcmi isә 400
min man. tәşkil edir. Müәssisә mәhsulun satış qiymәtinin 20% hәcmindә mәnfәәt әldә etmәyi nәzәrdә
tutur. Bu halda bir mәhsulun satış qiymәti neçә manat olacaqdır:

2,8 man.
2,5 man•
2,6 man.
2,4 man.
2,7 man.

4,5 man.
3,6 man.•
3,0 man.
2,8 man.
4,0 man.

6,5 man.
6,0 man.•
5,0 man.
5 man.
5,5 man.

23,85 man.
23,53 man.•
23, 67 man.
22,45 man.
23, 72 man.

33 man.
30 man.•
26 man.
24 man.
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Mәhsulun maya dәyәri 603 manat vә satış qiymәtinә nisbәtәn müәyyәn edilәn ticarәt әlavәsi 10%
tәşkil etdiyi halda bir mәhsulun satış qiymәti neçә manat olacadır:

Mәhsulun maya dәyәri 800 manat vә satış qiymәtinә nisbәtәn müәyyәn edilәn ticarәt әlavәsi 20%
tәşkil etdiyi halda bir mәhsulun satış qiymәti:

Müәssisә il әrzindә 50 min әdәd mәhsul istehsal edir. Bir mәhsulun istehsalına çәkilәn birbaşa
(dәyişәn) xәrclәr 16 man., bütün mәhsulun istehsalına çәkilәn sabit xәrclәrin ümumi hәcmi isә 200
min man. tәşkil edir. Müәssisә mәhsulun maya dәyәrinin 15% hәcmindә mәnfәәt әldә etmәyi nәzәrdә
tutur. Bu halda bir mәhsulun satış qiymәti neçә manat olacaqdır:

Müәssisә il әrzindә 100 min әdәd mәhsul istehsal edir. Bir mәhsulun istehsalına çәkilәn birbaşa
(dәyişәn) xәrclәr 20 man., bütün mәhsulun istehsalına çәkilәn sabit xәrclәrin ümumi hәcmi isә 400
min man. tәşkil edir. Müәssisә mәhsulun maya dәyәrinin 20% hәcmindә mәnfәәt әldә etmәyi nәzәrdә
tutur. Bu halda bir mәhsulun satış qiymәti neçә manat olacaqdır:

Mәhsulun maya dәyәri 600 manat vә maya dәyәrә nisbәtәn müәyyәn edilәn ticarәt әlavәsi 10%
tәşkil etdiyi halda bir mәhsulun satış qiymәti neçә manat olacadır:

Mәhsulun maya dәyәri 800 manat vә maya dәyәrә nisbәtәn müәyyәn edilәn ticarәt әlavәsi 15%
tәşkil etdiyi halda bir mәhsulun satış qiymәti:

32 man.

673,0 man.
670,0 man.•
658,0 man.
650,7 man.
671,0 man.

980 man.
1100 man.
960 man.
970 man.
1000 man.•

23,5 man.
23 man.•
22 man.
21 man.
22,5 man.

28,6 man.
28,8 man.•
28,2 man.
28,0 man.
28,4 man.

670 man.
660 man.•
640 man.
630 man.
650 man.

920 man.•
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Bu qiymәtqoyma metodu marketinqә әsaslanan qiymәtqoyma metodlarına aiddr:

Bu qiymәtqoyma metodu marketinqә әsaslanan qiymәtqoyma metodlarına aiddr:

Bu qiymәtqoyma metodu tәlәbә әsaslanan qiymәtqoyma metodlarına aiddr:

Bu qiymәtqoyma metodu tәlәbә әsaslanan qiymәtqoyma metodlarına aiddr:

Bu qiymәtqoyma metodu tәlәbә әsaslanan qiymәtqoyma metodlarına aiddr:

Bu qiymәtqoyma metodu tәlәbә әsaslanan qiymәtqoyma metodlarına aiddr:

Bu qiymәtqoyma metodu rәqabәtә әsaslanan qiymәtqoyma metodlarına aiddr:

880 man.
960 man.
940 man.
900 man.

tender әsasında qiymәtqoyma metodu
eksperiment әsasında qiymәtqoyma metodu•
qiymәtlәrin cari sәviyyәsinә görә qiymәtqoyma metodu
zәrәrsiz çevik qiymәtqoyma metodu
investisiyanın rentabelliyi normasına görә qiymәtqoyma metodu

tender әsasında qiymәtqoyma metodu
mәhsulun istehlakçı üçün iqtisadi faydalılığının tәhlili әsasında qiymәtqoyma metodu•
qiymәtlәrin cari sәviyyәsinә görә qiymәtqoyma metodu
zәrәrsiz çevik qiymәtqoyma metodu
son hәdd qiymәtqoyma metodu

mәhsulun içtehlakçı üçün qiymәtliliyinә görә qiymәtqoyma metodu
mövsümlüyә görә qiymәtqoyma metodu•
marketinq strategiyasına әsaslanan qiymәtqoyma metodu
lideri tәqlid etmә metodu
mәhsulun keyfiyyәtinә görә qiymәtqoyma metodu

marketinq strategiyasına әsaslanan qiymәtqoyma metodu
satış yerinә görә qiymәtqoyma metodu•
qiymәtlәrin cari sәviyyәsinә görә qiymәtqoyma metodu
investisiyanın rentabelliyinә görә qiymәtqoyma metodu
tender әsasında qiymәtqoyma metodu

tender әsasında qiymәtqoyma metodu
zәrәrsiz çevik qiymәtqoyma metodu•
investisyanın rentabelliyi normasına görә qiymәtqoyma metodu
qiymәtlәrin cari sәviyyәsinә görә qiymәtqoyma metodu
mәhsul çeşidi qruruna görә qiymәtqoyma metodu

tender әsasında qiymәtqoyma metodu
son hәdd qiymәtqoyma metodu•
investisiyanın rentabelliyi normasına görә qiymәtqoyma metodu
qiymәtlәrin cari sәviyyәsinә görә qiymәtqoyma metodu
mәhsul çeşidi qruruna görә qiymәtqoyma metodu

investisiyanın rentabelliyinә görә qiymәtqoyma metodu

•
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Bu qiymәtqoyma metodu rәqabәtә әsaslanan qiymәtqoyma metodlarına aiddir:

Bu qiymәtqoyma metodu rәqabәtә әsaslanan qiymәtqoyma metodlarına aiddr:

Bu qiymәtqoyma metodu «xәrclәrә әsaslanan qiymәtqoyma» metodudur:

Bu qiymәtqoyma metodu «xәrclәrә әsaslanan qiymәtqoyma» metodudur:

Bu qiymәtqoyma metodu xәrclәrә әsaslanan qiymәtqoyma metodlarına aiddr:

Zәrәrzizlik nöqtәsinә uyğun gәlәn qiymәt tәmin edir:

Qiymәtqoyma sahәsindә qarşıya qoyulmuş mәqsәdlәrdәn kәnarlaşmalar vә onların sәbәblәri
qiymәtqoyma prosesinin bu mәrhәlәsindә müәyyәnlәşdirilir:

tender әsasında qiymәtqoyma metodu•
zәrәrsiz çevik qiymәtqoyma metodu
marketinq strategiyasına әsaslanan qiymәtqoyma metodu
son hәdd qiymәtqoyma metodu

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

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

son hәdd qiymәtqoyma metodu
birbaşa xәrclәrә görә qiymәtqoyma metodu•
satış yerinә görә qiymәtqoyma metodu
lideri tәqibetmә metodu
mәhsulun içtehlakçı üçün qiymәtliliyinә görә qiymәtqoyma

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

investisiyanın rentabelliyi normasına görә qiymәtqoyma metodu•
son hәdd qiymәtqoyma metodu
tender әsasında qiymәtqoyma metodu
mәhsul çeşidi qruruna görә qiymәtqoyma metodu
qiymәtlәrin cari sәviyyәsinә görә qiymәtqoyma metodu

mәhsulun istehsalı vә satışına çәkilәn xәrclәrin hәcminin optimal olmasını
son hәdd gәlirlәrinin hәcminin son hәdd xәrclәrinin hәcmindәn az olmasını
son hәdd gәlirlәrinin hәcminin son hәdd xәrclәrinin hәcmindәn çox olmasını
son hәdd gәlirlәrinin hәcminin son hәdd xәrclәrinin hәcminә bәrabәr olmasını•
mәhsul satışından әldә edilәn gәlirlәrin hәcminin optimal olmasını
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Qiymәtqoyma metodları qiymәtqoyma prosesinin bu mәrhәlәsindә seçilir:

Mәhsulun istehsalı ilә әlaqәdar olan sabit (qaimә) xәrclәrә aiddır:

Mәhsulun istehsalı ilә әlaqәdar olan birbaşa (dәyişәn) xәrclәrә aiddır:

Rәqiblәrin vә vasitәçilәrin qiymәtә reaksiyası qiymәtqoyma prosesinin bu mәrhәlәsindә tәhlil
edilir:

Mәhsulun istehsalı vә satışına çәkilәn xәrclarin hәcmi qiymәtqoyma prosesininbu mәrhәlәsindә
tәhlil edilir:

Tәlәbin hәcmi qiymәtqoyma prosesinin bu mәrhәlәsindә tәhlil edilir:

edilәcәk güzәştlәrin müәyyәnlәşdirilmәsi mәrhәlәsindә
qiymәt strategiyasının hazırlanması mәrhәlәsindә
ilkin qiymәtin müәyyәnlәşdirilmәsi mәrhәlәsindә
son qiymәtin müәyyәnlәşdirilmәsi mәrhәlәsindә
fәaliyyәtin nәticәlәrinin qiymәtlәndirilmәsi mәrhәlәsindә•

ilkin qiymәtin müәyyәnlәşdirilmәsi mәrhәlәsindә•
mәsәlәnin qoyuluşu mәrhәlәsindә
qiymәt güzәştlәrinin müәyyәnlәşdirilmәsi mәrhәlәsindә
qiymәt strategiyasının hazırlanması mәrhәlәsindә
qiymәtqoyma amillәrinin tәhlili mәrhәlәsindә

istehsalın hәcmi artdığı halda bir mәhsulun maya dәyәrinin artmasına sәbәb olan xәrclәr
istehsalın hәcmi artdığı halda bir mәhsulun maya dәyәrinin azalmasına sәbәb olmayan xәrclәr
ümumi mәblәği istehsalın hәcminin artmasına (azalmasına) uyğun olaraq artan (azalan) xәrclәr
istehsalın hәcmi artdığı halda mәhsulun maya dәyәrinin azalmasına sәbәb olan xәrclәr•
istehsalın hәcmi artdığı halda ümumi mәblәği azalan xәrclәr aiddır

ümumi mәblәği istehsalın hәcminin artıbazalmasından aslı olmayaraq dәyişmәz qalan xәrclәr
ümumi mәblәği istehsalın hәcmindәn asılı olmayan xәrclәr
istehsalın hәcmi azaldığı halda ümumi mәblәği artan xәrclәr
istehsalın hәcmi artdığı halda ümumi mәblәği azalan xәrclәr
ümumi mәblәği istehsalın hәcminin artmasına (azalmasına) uyğun olaraq artan (azalan) xәrclәr•

qiymәtqoyma amillәrinin tәhlili mәrhәlәsindә•
ilkin qiymәtin müәyyәnlәşdirilmәsi mәrhәlәsindә
qiymәt güzәştlәrinin müәyyәnlәşdirilmәsi mәrhәlәsindә
mәsәlәnin qoyuluşu mәrhәlәsindә
qiymәt strategiyasının hazırlanması mәrhәlәsindә

qiymәt güzәştlırinin müәyyәnlәşdirilmәsi mәrhәlәsindә
qiymәtqoyma amillәrinin tәhlili mәrhәlәsindә•
qiymәt strategiyasının hazırlanması mәrhәlәsindә
mәsәlәnin qoyuluşu mәrhәlәsindә
ilkin qiymәtin müәyyәnlәşdirilmәsi mәrhәlәsindә

qiymәt güzәştlәrinin müәyyәnlәşdirilmәsi mәrhәlәsindә
qiymәtqoyma amillәrinin tәhlili mәrhәlәsindә•
qiymәt strategiyasının hazırlanması mәrhәlәsindә
mәsәlәnin qoyuluşu mәrhәlәsindә
ilkin qiymәtin müәyyәnlәşdirilmәsi mәrhәlәsindә
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Tәlәbin quymәtә görә elastikliyi qiymәtqoyma prosesinin bu mәrhәlәsindә tәhlil edilir:

Bazar qiymәtlәrinin sәviyyәsi vә onların dәyişmә meyllәri qiymәtqoyma prosesinin bu
mәrhәlәsindә tәhlil edilir:

Rәqib müәssisәlәrin mәhsullarının qiymәti qiymәtqoyma prosesinin bu mәrhәlәsindә tәhlil edilir:

Tәlәbin qiymәtә görә nöqtәvi elastiklik әmsalı 1ә bәrabәrdir olduğu halda qiymәtin 10%
azalması tәlәbin hәcmini:

Tәlәb bu halda elastik hesab olunur:

Müәssisә mәhsul vahidinin qiymәtini dәyişmәklә tәlәbin hәcminin 8% artmasina nail ola
bilmişdir. Qiymәtin dәyişmәsindәn sonra tәlәbin qiymәtә görә nöqtәvi elastiklik әmsalının 1,6a
bәrabәr olduğu halda qiymәt:

Müәssisә bir hәftә әrzindә hәr birinin qiymәti 30 manat olmaqla 120 әdәd kofebişirәn satmağa
müvәffәq olmuşdur. Kofe bişirәnin qiymәtinin 10% azaldılması hәftә әrzindә onun satışının 30 әdәd
artımına gәtirib çıxarmışdır. Bu halda tәlәbin qiymәtә görә nöqtәvi elastiklik әmsalı:

qiymәt güzәştlәrinin müәyyәnlәşdirilmәsi mәrhәlәsindә
qiymәtqoyma amillәrinin tәhlili mәrhәlәsindә•
qiymәt strategiyasının hazırlanması mәrhәlәsindә
mәsәlәnin qoyuluşu mәrhәlәsindә
ilkin qiymәtin müәyyәnlәşdirilmәsi mәrhәlәsindә

qiymәt güzәştlәrinin müәyyәnlәşdirilmәsi mәrhәlәsindә
mәsәlәnin qoyuluşu mәrhәlәsindә•
qiymәt strategiyasının hazırlanması mәrhәlәsindә
qiymәtqoyma amillәrinin tәhlili mәrhәlәsindә
ilkin qiymәtin müәyyәnlәşdirilmәsi mәrhәlәsindә

qiymәt güzәştlәrinin müәyyәnlәşdirilmәsi mәrhәlәsindә
mәsәlәnin qoyuluşu mәrhәlәsindә•
qiymәt strategiyasının hazırlanması mәrhәlәsindә
qiymәtqoyma amillәrinin tәhlili mәrhәlәsindә
ilkin qiymәtin müәyyәnlәşdirilmәsi mәrhәlәsindә

10 % azaldacaqdır
10 % artacaqdır•
1% azaldacaqdır
dәyişmәyәcәk
1% artacaqdır

qiymәtin dәyişmәsindәn asılı olmayaraq tәlәbin sabit qaldığı halda
qiymәtin azalması tәlәbi әhәmiyyәtli dәrәcәdә artırdığı halda•
qiymәtin dәyişmәsi zamanı tәlәbin dәyişmәdiyi halda
qiymәtin әhәmiyyәtli azalması tәlәbi cüzi artırdığı halda
tәlәb qiymәtdәn asılı olmayaraq dәyişdiyi halda

2% azalmışdır
4% azalmışdır
5% azalmışdır•
3% azalmışdır
6% azalmışdır
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Mәhsulun qiymәtinin 5% azalması hәmin mәhsula tәlәbin 7% artmasina gәtirib çıxarmışdır. Bu
halda tәlәbin qiymәtә görә nöqtәvi elastiklik әmsalı:

Qiymәtin 10% azalması tәlәbin qiymәtә görә nöqtәvi elastiklik әmsalının birә bәrabәr olmasına
gәtirib çıxarmışdır. Belә olduğu halda tәlәbin hәcmi:

Tәlәbin qiymәtә görә elastikliyi:

«Qiymәt yuvarlaq rәqәm olmamalıdır» deyimi hansı amilә әsaslanır

Mәhsulun qiymәtinin azalması

Mәhsulun qiymәtinin azalması

2,6yaә bәrabәrdir
2,5ә bәrabәrdir•
2,2yә bәrabәrdir
2,0a bәrabәrdir
2,4ә bәrabәrdir

1,8ә bәrabәrdir
1,4ә bәrabәrdir•
1,2ә bәrabәrdir
1,1ә bәrabәrdir
1,6ya bәrabәrdir

dәyişmәmişdir
10% artmışdır•
1% azalmışdır
10% azalmışdır
1% artmışdır

bazar konyunkturasına uyğun olaraq satışın miqrarının faiz ifadәsindә dәyişmәsidir
mәhsulun qiymәtinin dәyişmә faizinә uyğun olaraq satışın miqrarının faiz ifadәsindә dәyişmәsidir•
miqyas effektinin qimәtin sәviyyәsinә tәsir dәrәcәsinin faizlә ifadәsidir
müxtәlif amillәrin tәsiri altında mәhsulun qiymәtinin dәyimә faizidir
tәcrübә effektinә uyğun olaraq satışın hәcminin faiz ifadәsindә dәyişmәsidir

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

istehsalın miqyasının genişlәndirilmәsinә sәbәb olur
tәklifin hәcminin azalmasına sәbәb olur•
tәklifin hәcminә tәsir etmir
tәklifin hәcminin artmasına sәbәb olur
ölkәdә iqtisadi fәalığı yüksәldir

satışın hәcminin azalmasına sәbәb olmur
tәlәbin hәcminin artmasına sәbәb olur•
istehlakın hәcminin azalmasına sәbәb olur
tәlәbin hәcminә tәsir etmir
satışın hәcminin azalmasına tәsir etmir
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Mәhsulun qiymәtinin artması

Mәhsulun qiymәtinin artması

Mәhsulun istehlak qiymәti:

Mәhsulun satış qiymәti:

Mәhsulun qiymәti:

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

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

mәhsulun nominal qiymәti ilә onun daşınması vә quraşdırılmasına çәkilәn xәrclәrin cәmidir
mәhsulun nominal qiymәti ilә onun istismarı vә quraşdırılmasına çәkilәn xәrclәrin cәmidir•
mәhsulun nominal qiymәti ilә mәqsәd mәnfәәtin cәmidir
mәhsulun cari qiymәtidir
mәhsulun nominal qiymәti ilә ondan istifadәnin öyrәdilmәsinә çәkilәn xәrclәrin cәmidir

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

mәhsulun istehsalı, satışı vә servis xidmәtinin göstәrilmәsi ilә әlaqәdar olan xәrclәrinin ümumi mәblәğidir
mәhsulun istehsalı vә satışı ilә әlaqәdar olan dәyişәn (birbaşa) vә sabit (qaimә) xәrclәrinin ümumi
mәblәğidir
mәhsulun istehsalına, satışına vә mәnimsәnilmәsinә çәkilәn xәrclәrin ümumi mәblәğidir
mәhsulun nominal qiymәti ilә istismar müddәtindә ona çәkilәn bütün xәrclәrin (quraşdırılma vә daşınma
xәrclәri dә daxil olmaqla) ümumi mәblәğidir
istehlakçının mәhsuldan almağı nәzәrdә tutduğu fayda müqabilindә ödәmәyә hazır olduğu vәsaitin
ümumi mәblәğidir

•


