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ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ
.۱

|

|

ﮐﻨﮑﻮر ارﺷﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺮاﺳﺮی ۹۵

آزﻣﻮن ۴

|

ﻓﺼﻞﻫﺎی  ۹ ، ۸ ،۷و ۱۰

|

اﺳﺘﺎد ﻣﺮوج

ﺟﺎی ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺧﺎﻟﯽ را در ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﯾﺠﺎد ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺪﯾﺪ ﭘﺮ ﮐﻨﯿﺪ:
اﯾﺪهزاﯾﯽ  ﺗﺼﻔﯿﻪ اﯾﺪه  ﺗﻮﺳﻌﻪ و آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﻔﻬﻮم ............. 
 (۱ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﺗﺠﺎری

.۲

 (۳ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺠﺎری

 (۲آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﺎزار

 (۴ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ

اﺑﺰار و ﻟﻮازم ﮐﻮﭼﮏ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً دارای ﮐﺪام ﯾﮏ از اﻟﮕﻮﻫﺎی زﯾﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟
 (۱اﻟﮕﻮی ﭼﺮﺧـﻪای

 (۳اﻟﮕﻮی رﺷﺪ – ﺳﻘﻮط – ﺑﻠـﻮغ

 (۲اﻟﮕﻮی داﻟﺒـﺮی

 (۴ﻫﯿﭻﮐﺪام

 .۳ﻋـﺮض آﻣﺨﺘﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه ..........
 (۱ﺗﻌﺪاد ﺧﻄﻮط ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺑﺎزار اﺳﺖ.
 (۲ﻣﯿﺰان ارﺗﺒﺎط ﺧﻄﻮط ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ در اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻬﺎﯾﯽ و وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی دﯾﮕﺮ اﺳﺖ.
 (۳ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در رﻧﮓﻫﺎ ،اﻧﺪازهﻫﺎ و ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ و ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ وﺟﻮد دارد.
 (۴ﮔﺮوﻫﯽ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﺎ دارای وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﯾﺎ ﻣﻮارد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

.۴

اﮔﺮ ﺗﻮزﯾﻊ ……… ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﻮﺷﺪ ﺗﺎ ﺗﻮزﯾﻊ او ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻗﺒﺎ ﺑﺮﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
 (۱ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪ

.۵

 (۲ﺗﻬﺎﺟﻤﯽ

وﻗﺘﯽ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺧﻮد را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﺸﺘﺮی ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،از ﭼﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋی اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدهاﻧﺪ؟
 (۱ﮐﺸﺶ

.۶

 (۳ﺗﺪاﻓﻌﯽ

 (۴ﭼﺮﯾﮑﯽ

 (۳ﺗﻨﻮع

(۲راﻧﺶ

 (۴ﺗﻤﺮﮐﺰ

در اﯾﻦ روش ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاری ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﺘﯿﺎز ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ در ﻃﯽ زﻣﺎن ،ﺳﻌﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی
ﺟﺎری ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدد.
 (۱ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاری ﻣﻮﺿﻊ ﯾﺎﺑﯽ

 (۲ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاری ﭘﺮﻣﺎﯾﻪ و ﮔﺮان

 (۳ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاری ﺟﻤﻌﯽ و ﺑﺴﺘﻪای

 (۴ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاری ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻨﺤﻨﯽ ﺗﺠﺮﺑﻪ

 .۷ﻣﺆﺛﺮﺗﺮﯾﻦ روش ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاری ،روﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ  ..............در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.
 (۱ﺗﻘﺎﺿﺎ ،ﻋﺮﺿﻪ ،رﻗﺎﺑﺖ

.۸

.۹

 (۲ﻫﺰﯾﻨﻪ ،ﻋﺮﺿﻪ ،رﻗﺎﺑﺖ

 (۳ﺗﻘﺎﺿﺎ ،ﻫﺰﯾﻨﻪ ،رﻗﺎﺑﺖ

 (۴ﻋﺮﺿﻪ ،ﺗﻘﺎﺿﺎ ،ﻫﺰﯾﻨﻪ

ﺷﺮﮐﺘﯽ اﻋﺘﻘﺎد دارد ﮐﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای ﻣﺤﺼﻮﻟﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺸﺶﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ .اﮔﺮ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﻓﺰاﯾﺶ دادن
ﻗﯿﻤﺖ ،اﺣﺘﻤﺎﻻً:

 (۱درآﻣﺪ را ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ داد.

 (۲درآﻣﺪ را اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ داد.

 (۳اﺛﺮی ﺑﺮ درآﻣﺪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

 (۴ﺗﻘﺎﺿﺎ را ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ داد.

اﯾﺠﺎد ﺗﻘﺎﺿﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ در ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ……… و اﯾﺠﺎد ﺗﻘﺎﺿﺎی اوﻟﯿﻪ در ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ……… ﻫﺪفﮔﺬاری ﻣﯽﺷﻮد.
 (۱آﮔﺎهﮐﻨﻨﺪه  -ﺗﺮﻏﯿﺐﮐﻨﻨﺪه

 (۲ﺗﺮﻏﯿﺐﮐﻨﻨﺪه  -آﮔﺎهﮐﻨﻨﺪه

 (۳ﯾﺎدآوریﮐﻨﻨﺪه – آﮔﺎهﮐﻨﻨﺪه

 (۴آﮔﺎهﮐﻨﻨﺪه  -ﯾﺎدآوریﮐﻨﻨﺪه
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 .۱۰از ﻟﺤﺎظ ﺗﺌﻮریﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻫﺪف اﺻﻠﯽ ﺗﺮﻓﯿﻌﺎت ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از:
 (۱ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯿﺰان ﺳﻮد ﺷﺮﮐﺖ
 (۲اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻮدآوری ﺷﺮﮐﺖ
 (۳اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان ﻋﺮﺿﻪ و اﯾﺠﺎد ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ
 (۴ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ و ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺤﻨﯽﻫﺎی ﺗﻘﺎﺿﺎ و درآﻣﺪ ﺑﺮای ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﺮﮐﺖ

 .۱۱ﯾﮏ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻟﻮازم اﻟﺘﺤﺮﯾﺮ ،ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮدﮐﺎر را ﺑﻪ اﻧﺪازهای ﭘﺎﯾﯿﻦ آورده ﮐﻪ ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﺳﻮدی ﻋﺎﯾﺪ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ؛
اﻣﺎ ﻓﺮوﺷﻨﺪه اﻣﯿﺪ دارد از ﮐﻨﺎر آن ،ﻣﺤﺼﻮﻻت دﯾﮕﺮ ﺧﻮد را ﺑﻔﺮوﺷﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ روش  ............................ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ.
 (۱رﻫﺒﺮی ﻗﯿﻤﺖ

 (۲ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاری رﻫﺒﺮ

 (۳ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاری ﻣﻮﺿﻊﯾﺎﺑﯽ

 (۴ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاری ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻨﺤﻨﯽ ﺗﺠﺮﺑﻪ

 .۱۲ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻣﺼﺮﻓﯽ و ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﺪام اﺑﺰار ﭘﯿﺸﺒﺮد ﻓﺮوش را در اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ؟
 (۱رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ  -ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﯽ ﺷﺨﺼﯽ

 (۲ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﭘﯿﺸﺒﺮد ﻓﺮوش  -رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ

 (۳ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﯽ ﺷﺨﺼﯽ  -ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﭘﯿﺸﺒﺮد ﻓﺮوش  (۴ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻏﯿﺮﺷﺨﺼﯽ  -ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﯽ ﺷﺨﺼﯽ

 .۱۳ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاری ارزﺷﯽ و ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاری ﭘﺮﻣﺎﯾﻪ ﺟﺰو ﮐﺪام ﮔﺮوه از روشﻫﺎی ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاری ﻫﺴﺘﻨﺪ؟
 (۱روش ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاری ﺗﺮﻓﯿﻌﯽ

 (۲روش ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاری ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ رﻗﺎﺑﺖ

 (۳روش ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاری ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎ

 (۴روش ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاری ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ

 .۱۴ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻓﺮوش ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﭼﻪ ﻧﺎم دارد؟
 (۱ﺧﻂ ﻣﺤﺼﻮل

 (۲ﻋﻤﻖ ﻣﺤﺼﻮل

 (۴آﻣﯿﺨﺘﻪ ﻣﺤﺼﻮل

 (۳ﻋﺮض ﻣﺤﺼﻮل

 .۱۵ﺗﺨﻔﯿﻒﻫﺎی اﻧﺒﺎﺷﺘﯽ و ﻏﯿﺮ اﻧﺒﺎﺷﺘﯽ ﺟﺰو ﮐﺪام دﺳﺘﻪ از اﻧﻮاع ﺗﺨﻔﯿﻒﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ؟
 (۱ﻣﻘﺪاری

 (۲ﺗﺠﺎری

 (۳ﻧﻘﺪی

 (۴ﺗﺮﻓﯿﻌﯽ

ﺑﺎ آرزوی ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻫﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ

ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﻣﺮوج
Moravej.management@gmail.com

 اﺛﺮ ﺣﺎﺿﺮ در ﺗﺎرﯾﺦ  ۲۵آذر  ۱۳۹۴ﺑﻪ ﺷﻤﺎره  MRK-95-04-Testﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه و ﺗﻤﺎم ﺣﻘﻮق ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی اﯾﻦ اﺛﺮ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎنﺷﺎن اﺳﺖ.
 وبﺳﺎﯾﺖ ارﺷﺪﺑﺎز ﺻﺮﻓﺎ ﻓﺎﯾﻞﻫﺎ را ﺑﺎ اﺟﺎزه ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ ،و ادﻋﺎﯾﯽ درﺑﺎره ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻓﺎﯾﻞﻫﺎ و ﻣﺤﺘﻮایﺷﺎن ﻧﺪارد.


ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اﻃﻼع درﺑﺎره ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺴﺖﻫﺎ ﺑﺎ اﯾﻤﯿﻞ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﮐﻪ ذﯾﻞ ﻧﺎمﺷﺎن درج ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.



ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﺴﺖﻫﺎ ،ﭘﺎﺳﺦﻫﺎ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺑﻪ وبﺳﺎﯾﺖ » «arshadbaz.irﺑﺨﺶ »آزﻣﻮنﻫﺎی راﯾﮕﺎن« ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
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