
Mevcut pazarlarda mevcut ürünlere yönelik
pazarlama faaliyetlerini yo unla rma esas na
dayanan ürün stratejisine ne ad verilir?

Konumland rma
Ürün geli tirme
Pazar geli tirme
Pazara nüfus etme
Çe itlendirme

dakilerden hangisi çe itli ihtiyaç, istek ve
arzular  tatmin etmek amac yla sat n alma
faaliyetlerinde bulunarak pazarlama sistemine
kat lan taraft r?

Üretici
Sat
Da
Tüketici
Arac

Bir i letmenin hedefledi i konum ile ula
oldu u mevcut konumu aras ndaki farka ne
denir?

Pazar f rsat
Aç k pencere
Stratejik f rsat aç kl
Konumsal farkl k
Farkl la ma

“Tedavüldeki banknotlar” ile ilgili veriyi
daki veri tabanlar ndan hangisinde bulma

olas  en yüksektir?

TÜ K
Merkez Bankas
Ba bakanl k
Eximbank

KUR

Bir mal n üreticiden tüketiciye do ru
hareketinde izledi i yola ne ad verilir?

Mal sevki
Network a
Ticaret a
Mal pazarlamas
Tedarik zinciri

daki durumlar n hangisinde talebin fiyat
elastikiyeti artacakt r?

Tüketici için ürünün öneminin artmas
kame ürün say n artmas

Ürünler aras  kar la rman n zorla mas
Ürün farkl la mas n artmas
Ürün kalite ve imaj n artmas

 portföy analizi araçlar ndan olan BCG
matrisinin eksenlerinde neler yer almaktad r?

Rekabet kabiliyeti / sektörel karl k
Pazar büyüme oran  ve pazar pay
Firma büyüme oranlar  ve firma pazar pay
Pazar büyüme oran  ve görece pazar pay
Pazar çekicili i ve pazar n karl

dakilerden hangisi yeniden
konumland rma stratejisi de ildir?

Mevcut marka imaj  de tirme
Fiyatland rma stratejisini de tirme
Ürün özelliklerini de tirme
Yeni ürün özellikleri ilave etme
Rakip markan n imaj  de tirme



Pazara ilk giren firman n ba ar  olabilmesi için
daki artlardan hangisi gerekli de ildir?

Geni  bir ürün yelpazesi ile pazara giri  yapmak
Gerilla taktiklerini etkin kullanarak pazara
girmekPazara büyük ölçekte girmek
Yüksek bir ürün kalitesiyle pazara girmek
Yo un promosyon faaliyetleri ile pazara girmek

dakilerden hangisi mevcut pazarlarda
tüketimi art rma konusunda en az etkili
olacakt r?

Ürün kullan na ili kin olumlu mesajlar yaymak
Yo un kullan lara odaklanmak
ndirimler yapmak

Te vikleri azaltmak
Kullan m daha kolay ve rahat hale getirmek

daki hangi seçenekte pazarlama
ara rmas  süreci do ru s ralanm r?

I. Ara rma tasar n formüle edilmesi
II. Problemin çözümüne yönelik ara rma için
yakla m geli tirme
III. Rapor haz rlama ve sunumu
IV. Saha çal mas  ve veri toplama
V. Problem tan mlama
VI. Veri haz rlama ve analizler

II-III-I-IV-VI-V
I-II-III-V-IV-VI
V-II-I-IV-VI-III
V-I-VI-II-IV-III
I-II-VI-V-IV-III

da verilen projelerden hangisinde ikincil
veriler kullan larak sonuca var lma olas  en
yüksektir?

Bir bankan n yeni sundu u bir hizmetin
mü terilerce nas l alg land n belirlenmesi
Bir fast-food zinciri belirli bir bölgeye sunmay
planlad  yeni bir hamburger için pazar
potansiyelinin belirlenmesi
Bir al veri  merkezi Starbucks türü bir kafenin
merkeze getirilmesinin sat lar  art p
art rmayaca n belirlenmesi
Kedi mamas  üreten bir üreticinin yeni
geli tirilen mamay  kedilerin be enip
be enmeyece inin tespit edilmesi
Son 10 y ldaki para miktar ndaki büyüme ile
ihracat oranlar  aras ndaki ili kinin ara lmas

Ürünü ya da örgütü, seçilen pazar bölümleri ve
örgütün imkanlar  bak ndan en uygun yere
yerle tirmede tüketicinin alg lar , tutumlar
ve ürün kullanma al kanl klar  belirleme ve
uygulama süreci a dakilerden hangisidir ?

Bölümlendirme
Pazarlama
Farkl la rma
Konumland rma
Odaklanma

Da m kanal  k sa olursa, a dakilerden
hangisi a rl k kazan r?

Marka
Reklam
Ambalaj
Ta ma
Ki isel sat

Ürünün olabildi ince yüksek fiyat ile pazara
sunuldu u fiyatland rma stratejisi

dakilerden hangisidir?

Pazar n kayma  alma
Pazara nüfuz etme
Küsüratl  fiyatland rma
Al lm  fiyat
Co rafik Fiyatland rma



nsanlar n faaliyetleri, ilgileri ve dü üncelerine
ait çe itli özellikleri kapsayan psikografik
de ken a dakilerden hangisidir?

Ya am tarz
Motive
Sosyal s f
Ki ilik
Aile-ya am çevrimi

dakilerden hangisi mü teri yak nl  (
samimiyeti) stratejisinin özelliklerinden biri
de ildir?

Mü teri memnuniyeti için her alternatifin
dü ünülmesi
Mü teri hizmetlerinde samimiyet ön plana

kmakta
Mü teri ihtiyaçlar  odak noktas
Mü teri beklentilerini yönlendirmek esast r
Uzun dönem ili kiye odaklanma

dakilerden hangisi endüstriyel pazar
bölümlerinden biri de ildir ?

Co rafi bölge
Örgüt tipi
Mü teri büyüklü ü
Davran sal faktörler
Ürünle ilgili faktörler

Pazarlamada, odak noktas  olarak tüketicilerin
ihtiyaçlar  kar lamaya yönelik faydalar yerine
ürün özelliklerine vurgu yap lmas

dakilerden hangisi ile ifade etmek en
uygundur?

Pazarlama Miyoplu u
Ürüne Vurgu
Pazar Odakl k
Odak Kaymas
Pazarlama Sorumlulu u

dakilerden hangisi endüstriyel (örgütsel)
pazardaki mü teriye bir örnektir?

Deterjan sat n alan bir ev han
Avukat tutan bir suçlu
Dondurma sat n alan bir çocuk
Yeni mü teriler bulmak amac yla gezmekte olan
bir yöneticinin özel arabas na benzin sat n
almas
Okuldaki ba ar ndan dolay  çocu unu
ödüllendirmek isteyen bir genel müdürün o luna
bilgisayar sat n almas


