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  است؟» زياد«اثر گروه مرجع در خريد كدام نوع محصوالت  -45
  ) خصوصي و ضروري4    ) عمومي و ضروري3    ) خصوصي و لوكس2    ) عمومي و لوكس1
 

  درست است. 1گزينه 
رو است. شکل روبههاي مختلف متفاوت اهمیت تأثیر گروه بسته به نوع کاال و مارك گیرد.های بسیاری قرار میرفتار یک فرد تحت تأثیر گروه:گـروه

 دهد.هاي مرجع را بر انتخاب کاال و مارك به خصوصی نشان ميچگونگي نفوذ و تأثیر گروه

= شدید و شدید تجملی(لوکس ) و عمومی  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  المللي كدام است؟عوامل مؤثر در انتخاب بازارهاي بين -46
  ) شرايط سياسي ـ شرايط فرهنگي ـ شرايط اقتصادي ـ شرايط اجتماعي1
  ) اندازه و رشد بازار ـ شرايط سياسي ـ رقابت ـ شباهت بازار2
  المللي ـ استراتژي بازاريابيهاي بين) سيستم مبادالت تجاري ـ كيفّيت و قيمت محصوالت ـ همكاري3
  كنندگان ـ استراتژي بازاريابي ـ نزديكي بازاراقتصادي مصرف) تعداد رقبا و شدّت رقابت بازارها ـ قدرت 4

  درست است. 2گزينه 
  اند از:باشد و عبارتها در بازارهاي هدف جهاني وجود دارد كه همانند انتخاب بازار در يك كشور واحد مياساسي جهت ارزشيابي فرصت هايمعيار

آيا بخش بازار در حال حاضر به اندازه كافي بزرگ است تا فرصتي جهت ايجاد سود براي شركت  اندازه فعلي بخش بازار و رشد بالقوه مورد انتظار آن:
باشد و با توجه به راهبرد درازمدت، شركت جذابيت بالقوه كافي مي شدِايجاد نمايد؟ اگر بخش بازار در حال حاضر به اندازه كافي بزرگ نيست، آيا داراي رُ

رغم امكان كوچك بودن در يك بازار، در صورت وجود آن انتخاب يك بخش بازار در سطح جهان آن است كه عليهاي دارد؟ درحقيقت يكي از مزيت
  .توان با عرضه محصوالت استاندارد، سود كافي را به دست آوردبخش بازار در چندين كشور، مي

  اجتناب شود. از فعاليت در بازار يا بخش بازاري كه در آن رقابت فشرده است بايد رقابت بالقوه:
اگر بازار هدف جهاني به اندازه كافي بزرگ و فاقد رقباي قدرتمند  آميز به آن:سازگاري بازار هدف با اهداف كلي شركت و امكان دسترسي موفقيت

از دسترسي به بخش تواند آن بازار را هدف قرار دهد. جهت حصول اطمينان كامل باشد، بررسي نهايي كه بايد انجام شود آن است كه آيا شركت مي
هاي بازاريابي نياز است. سؤال ديگر آن است كه آيا تالش جهت فعاليت مورد نظر در بازار جهاني به منابع قابل توجه براي تبليغات، توزيع و ساير هزينه
  .در يك بخش خاص از بازار با اهداف كلي شركت و منابع آن سازگار است يا خير

  است. الملليبازار از عوامل موثر بر ميزان ريسك ورود به يك بازار و بالطبع عوامل موثر در انتخاب بازارهاي بينشرايط سياسي يك شرايط سياسي: 
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  هاي دريافتي، چه نام دارد؟گرايش مشتريان به تفسير دلخواه اطالعات و محرك -47
  انتخابي) تحريف 4    ) يادآوري انتخابي3    ) توجّه انتخابي2  ) ادراك نيمه خودآگاه1

  درست است. 4گزينه 
فرآیندی است که مردم برای ترسیم تصویر  درکگیرد و او از محیط قرار می درِک شده آماده عمل است. نحوه عمل فرد تحت تأثیر یک فرد تحریک

های مشابه ها به دلیل وجود سه فرآیند شناختی از محرککنند. انساندار از جهان، طی آن اطالعات را انتخاب، سازماندهی و تعبیر و تفسیر میمعنی
(به یاد ـ حفظ و نگهداري انتخابي  ٣ـ تحریف انتخابی؛  ٢ی)؛ ـ دریافت انتخابي (توجه انتخاب ١ های متفاوتی دارند، این سه فرآیند عبارتند از:برداشت

  آوردن انتخابی)
کند اطالعات دریافتی را با چهارچوب ذهنی بیانگر تمایل مردم به انطباق اطالعات با اهداف شخصی است. هر کسی سعی می تحریف انتخابی:

گاهیبه دلیل وجود تحریف انتخابی بازاریابان باید  خود جور کند. کنندگان را به دست آورند.های الزم از چهارچوب ذهنی مصرفآ  
  

يك شركت توليد مواد غذايي، محصول جديدي را به تازگي توليد كرده است. اين شركت تصميم دارد با طراحي يك مبارزه  -48
نمايد. از سوي ديگر،  هاي زيادي از بازار را به سرعت از وجود اين محصول جديد آگاهتبليغاتي وسيع و گسترده، بخش

كنندگان توان خريد داشته هاي زيادي از مصرفاند تا بخشكارشناسان اين شركت، قيمت پاييني براي محصول پيشنهاد داده
  مشي بازاريابي اين شركت كدام است؟باشند. خط

  برداري كند) بهره4    ) نفوذي سريع3    ) نفوذ كند2    برداري سريع) بهره1
  

  ست.درست ا 3گزينه 
د. اگر حد باال يا پاييني را تعيين كن تواند براي هر يك از چهار متغير تركيبِ عناصرِ بازاريابيمديريت بازاريابي هنگامِ عرضه (معرفي) كاالي جديد مي

 .مشي شكل زير را انتخاب كندتواند يكي از چهار خطهاي پيشبردي مدنظر باشد، مديريت ميتنها قيمت و فعاليت

مستلزم عرضه كاالي جديد در سطح قيمتِ بسيار باال همراه با تبليغات پيشبردي زياد است، شركت با هدف  برداري سَريع:مشي بهرهخط(يك) 
كسبِ حداكثر سودآوري ممكن حداكثر قيمت فروش را براي محصول تعيين كند. شركت در همان سطح قيمت فروش باال هم براي متقاعد كردن بازار 

زند. مواردي كه استفاده از اين اي ميياي كاال دست به انجام تبليغات گستردهنسبت به مزا
اطالع رسد، عبارتند از: بخش بزرگي از بازار بالقوه از وجود كاال بيمشي منطقي به نظر ميخط

شوند به داشتن آن عالقه نشان دهند و از باشند؛ كساني كه به نحوي از وجود كاال باخبر مي
اي مواجه شود و درصدد ايجاد رُجحان وردنظر هم برآيند؛ شركت با رقابت بالقوهعهده قيمت م

  براي نام تجاري كاال برآيد.

قيمت كاال به افزايش سودآوري هر واحد كاال كمك  برداري كُند:مشي بهرهدر خط(دو) 
از بازار به دست آيد.  حداكثر سودآوريشود دهد. اين تركيب باعث ميهاي بازاريابي را در سطح پاييني قرار ميكند و تبليغاتِ اندك هم هزينهمي

اظِ اندازه كوچك باشد؛ اكثريتِ بازار از وجود كاال اطالع داشته باشند؛ رسد، عبارتند از: بازار به لحمشي منطقي به نظر ميمواردي كه استفاده از اين خط
  الوقوع نباشد.اي هم قريبخريداران مايل به پرداخت قيمتِ فروش باال باشند، رقابت بالقوه

ود. سهم بازار هم نائل ش شود شركت با حداكثر سرعت ممكن در بازار نفوذ كند و به باالترينسبب مي قيمت پايين مشي نفوذي سَريع:خط(سه) 
اطالعي بازار از وجود كاال، حساسيت اكثر خريداران نسبت به قيمت مشي وقتي منطقي است كه اين شرايط برقرار باشد: وسعت بازار، بياتخاذ اين خط

  .د و انباشت تجربه توليد در شركت كاهش يابدشده توليد هر واحد كاال با افزايش حجم توليو وجود امكانِ رقابت بالقوه زياد و نيز زماني كه قيمت تمام

كند و محدود كردن هزينه تبليغات سبب تعيين قيمت فروش در حدِ پايين، اسباب پذيرش سريع كاال را فراهم مي مشي نفوذي كُند:خط(چهار) 
  شود، افزايش سودآوري مي
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ه هاي خدماتي به تأثيري كقضاوت مشتريان نسبت به شركتهاي خدماتي دائماً با مشتريان در تماس بوده و كاركنان شركت -49
اي اهميّت دارد كه شكل جديدي از بازاريابي هاي خدماتي به اندازهانگيزد بستگي دارد. اين موضوع براي سازمانكاركنان را برمي

  را براي آنها به وجود آورده است. اين شكل جديد با كدام نوع بازاريابي همخواني دارد؟
 ) يكپارچه4      متقابل) 3      ) خارجي2      خلي) دا1

 

  درست است. 3گزينه 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

عني برداشت يبر توانايي و مهارت كاركنان در خدمت رساني به مشتريان متمركز است.  دوسويه)تعاملي يا  -بازاريابي متقابل (فِعل و اِنفعالي
در بازاريابي كاالهاي ملموس، كيفيت محصول  متقابل ميان خريدار و فروشنده دارد.شدّت بستگي به كيفيت ارتباط  ذهني از كيفيت يك خدمت به

دهنده خدمت و اي كيفيت خدمت به تحويلآوردن كاال بستگي دارد اما در بازاريابي خدمات خصوصاً خدمات حرفه تر به نحوه به دستاغلب كم
يت يك عمل جراحي بيمار عالوه بر كيفيت فني (توفيق عمل جراحي) به كيفيت مثال در ارزيابي كيفعنوانكيفيت تحويل آن بستگي دارد. به

توان گفت كه بازاريابي متقابل توانايي و شايستگي كاركنان را در خدمت به شود؛ بنابراين مي(اعتمادسازي پزشك) نيز توجه مي احساس وظيفه
  .دهدمشتريان نشان مي

 د.كنمفهوم بازاريابي داخلي اشاره مي تواند متاسفانه بخشي از ادبيات اين سوال دو پهلو بوده  و به  تذكر:

 

يك شركت توليد خميردندان كودكان، تبليغي را طراحي كرده است كه در آن از يك شخصّيت كارتوني استفاده شده كه  -50
ايش را از دست داده است. اين تبليغ از چه جاذبه و تكنيك هدهد به دليل استفاده نكردن از خميردندان، دنداننشان مي

  تبليغاتي استفاده كرده است؟
  ي ترس و تكنيك انيميشن) جاذبه2      ي ترس و تكنيك موزيكال) جاذبه1
 ي عاطفي و تكنيك انيميشن) جاذبه4      اي و تكنيك موزيكالي دو جنبه) جاذبه3

  درست است. 2گزينه 
  )Fear Appealجاذبه ترس(

بلیغات به ت بازاریابان برخی از مواقع در پیام های تبلیغاتی از جاذبه ترس استفاده می کنند تا از این طریق در مخاطب نگرانی بوجود آورند.برخی از
بلیغ انواع ند. در تمخاطرات فیزیکی و جسمی یا سایر عواقب منفی که ممکن است در صورت عدم تغییر رفتار و یا نگرش فرد اخ می دهد اشاره می ک

 خشبوکننده ها، شوینده های دهان و سایر لوازم بهداشتی از این تبلیغ زیاد استفاده می شود.
  جاذبه احساسی 

دانند حساسات می ا در مقابل تبلیغ یا جاذبه منطقی تبلیغ یا جاذبه احساسی قرار دارد.تبلیغ با جاذبه خنده و یا جاذبه ترس را زیر مجموعه تبلیغ با جاذبه
  و در برخی کتاب ها(سولومون و ...)  آنها را مستقًال در نظر می گیرند.

  تکنیک های اجرای تبلیغات
بلیغاتی باید ت پس از اینکه جاذبه مناسب برای برای تبلیغ از میان جاذبه های مختلف برگزیده شد و به عنوان مبنا و پایه پیام تبلیغاتی تعیین شد،گروه

  به چگونگی اجرای تبلیغ بکند.توجه خود را معطوف 
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 موزیکال 
گاهی های  در این سبک یک یا چند نفر یا شخصیت کارتونی نشان داده می شود که مشغول خواندن آوزی درباره یک کاال هستند. در بسیاری از آ

ان ان اخیرا فراوان دیده می شود که گاهی انسدر واقع نمونه های این روش در تبلیغات ایر تبلیغاتی در کشور ما اخیرًا از این سبک استفاده می شود.
  احساس می کند که گویا شرکت های تبلیغاتی به هیچ تکنیکی غیر از این تکنیک آشنایی ندارند.

  انیمیشن
ین شهرت سنمتداولترین شکل انیمیشن ارایه آن در قالب کارتون است.کارتون در میان بچه ها مطبوع و خوشایند به نظر می رسد اما در میان همه 

لیغات بیافته است.در میان تبلیغات کشورمان،شرکت الستیک البرز با معرفی و جا انداختنئ بچه غول سبز رنگ کارتونی خود از این شیوه در مجمعه ت
 خود بهره می گیرد.

  
ختي طوريكه به سبه بيني نيست،بازار رقابتي را در نظر بگيريد كه در آن واكنش برخي رقبا به تحركات بازار، قابل پيش -51
  كند؟توان برآورد كرد كه اقدام بعدي آنها چيست. واكنش اين رقبا از چه الگويي پيروي ميمي

 ) انتخابي4        ) شانسي3        ) ببرگونه2      نشين) پس1

 

  درست است. 3گزينه 
  برآورد الگوهاي واكنشي رقبا

 هايمشيهاي احتمالي رقيب را نسبت به خطكند تا واكنششركت كمك ميشناخت اهداف رقيب و همچنين نقاط ضعف و قوت او به مديران 
  طور خالصه بيان كرده است:رايج در ميان رقابت كنندگان را به» نماي واكنشي« بيني كنند. كاتلر، چهارها پيشديگر شركت

 دهد. داليل متفاوتي از خود بروز نميالعمل سريع و شديدي اين رقيب نسبت به حركت حريف خود عكس سرد):(خوننشين سپَ يبرق
نشين ممكن است احساس كنند مشتريان العمل نسبت به تحريكات رقابتي وجود دارد. رقباي پسنشيني و نشان ندادن عكسدرباره پس

شوند و يا از اند، ممكن است به دوشيدن رشته فعاليت خود مشغول باشند. اصالً ممكن است متوجه حركت رقيب نها وفادارتر از آنآن
  العمل نشان دادن برخوردار نباشند.منابع مالي الزم براي عكس

  دهد. دهد و به بقيه اهميتي نميالعمل نشان ميرقيبي است كه فقط نسبت به انواع خاصي از حمالت عكس (گزينشي):رقيب انتخابي
  افزايش هزينه تبليغات توجه نكند.كه به اين رقيب ممكن است نسبت به كاهش قيمت فروش واكنش نشان دهد درحالي

  دهد. درست به همين دليل سرعت پاسخ ميشدت و بهرقيبي است كه هرگونه تهاجمي به قلمرو خود را به (پرانرژي):رقيب ببرصفت
 دهد وارد بازار مواد شوينده شود.اند جي به اين آساني به كسي اجازه نمياست كه شركت پي

رساند كه بهتر آن است از حمله دست بردارد چرا كه مدافع تا آخر جنگ را ادامه خواهد داد. به شركت ديگر مي رقيب ببرصفت با علم و اشاره
  تر است كه براي حمله، به جاي ببر يك بره را انتخاب كرد.در واقع مناسب

  به لهمكن است مقاب، مخاص يارددهد. چنين رقيبي در موبيني بروز نميالگوي واكنشي قابل پيشگونه هيچ (تصادفي):رقيب شانسي 
كرد.  بينييا به هر طريق ديگر پيش ،ضعيت اقتصادي، گذشتهمبناي وتصميم او در اين مورد را برشود ميمشكل  كند يا نكند.مثل 

برآيند، هم زماني كه از عهده مخارج اين رويارويي هاي خاص و آنكه فقط در جبهه هستندرقباي شانسي  ،هاي كوچكبسياري از شركت
  كنند.رقابت مي
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دهد، امّا به منظور استفاده از آن دستگاه كيت شركتي دستگاه تست قند خون را به رايگان در اختيار مشتريان قرار مي -52
 رساند. اين شركت از كدامتشخيص مورد نياز در دستگاه قند خون كه يكبار مصرف است را با قيمت بسيار بااليي به فروش مي

  گذاري استفاده كرده است؟استراتژي قيمت
  ي بازار (حداكثري)ي عصاره) كشيده4    ) نفوذ در بازار3    ) محصول جانبي2    ) محصول اجباري1
  

  درست است. 1گزينه 

   گذاري تركيب كاال در يك نگاه!راهبردهاي قيمت

  شرح راهبرد
  توليدتفاوت قيمتي بين كاالهاي مختلف خط   گذاري خط محصولقيمت
گذاري اقالم اضافي و اختياري كه همراه كاالي اصلي به فروش قيمت  گذاري اختياريقيمت

  رسدمي
  رسد.گذاري كاالهايي كه همراه كاالي اصلي به مصرف ميقيمت  گذاري اجباريقيمت
  هاارزش با هدف رهايي از دست آنگذاري محصوالت فرعي كمقيمت  گذاري محصوالت فرعيقيمت
  رسند.گذاري سرهم محصوالتي كه با هم به فروش ميقيمت  گذاري سرهمقيمت

 

استفاده از بعضی از کاالها مستلزم استفاده از کاالی فرعی است یا به عبارتی این کاالها اجبارًا برای  ):Captive Product Pricing( گذاری اجباریقیمت
ند) از جمله کاالهای مانمصرف میقرار گیرند. فیلم عکاسی یا جوهر پرینتر (که دوربین عکاسی یا پرینتر بدون آن بی استفاده باید در کنار کاالهای دیگر مورد استفاده

تری دهد، چرا که مشکند و سود اصلی را روی محصول مصرفی قرار میشوند. در این حالت شرکت، محصول اولیه را با حاشیه سود پایین عرضه میاجباری محسوب می
  حصول شرکت شده است.اسیر م
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  ؟نيستي آميخته ارتباطات كدام مورد از عوامل تعيين كننده -53

  ي عمر محصولي چرخه) مرحله4  ي آمادگي خريدار) مرحله3  ) نوع بازارهاي محصول2    ي ارتباطات) برنامه1
  

   درست است 1گزينه 

 عومل موثر در انتخاب آمیخته ارتباطات بازاریابی:
  آمیخته بازاریابی در بازارهای مصرفی متفاوت از بازارهای صنعتی می باشد. محصول:نوع بازار 

گاهی مشتریان مهمترین نقش را بر عهده دارد.آمادگی مصرف کنندگان برای خرید محصول:   مثًال تبلیغات در مرحله افزایش آ
ویداد ها بیشترین اثر بخشی رو دارند.در مرحله رشد تبلیغات در مرحله معرفی محصول تبلیغات،روابط عمومی و تجربه ها و ر مرحله عمر محصول:

  دهان به دهان افزایش پیدا می کند.
  

كند كه به دنبال عمر بيشتر مبل هستند. اين هايي ويژه براي مشترياني توليد ميي مبلمان، مبليك شركت توليد كننده -54
  ؟مشتريان استفاده كرده استبندي بندي رفتاري براي تقسيمشركت از چه نوع تقسيم

  ) وضعّيت استفاده كننده4    ) ميزان استفاده3    ) جستجوي مزايا2    ) موقعيّت1
  درست است. 2گزينه 

یکی از روش های بخش بندی بازار بر مبنای متغیرهای رفتاری مزایایی است که مشتری در خرید و مصرف یک محصول و خادمات خاص مدنظر می 
برای یک شرکت تولید پوشاک، بازار مشتریان می تواند در چندین بخش شامل مشتریان مدگرا، مشتریان عملکرد گرا، مشتریان گیرد؛ برای مثال 

د اصرفه جو و مقتصد بخش بندی شود. برای مشتری خودرو این مزایا می تواند شامل مزایای کارکردی (همچون به صرفه بودن، مطمئن بودن، به تعد
، جادار بودن برای حمل وسایل و مزایای زیباشناختی و هویتی (زیبایی طراحی و رنگ در داخل و خارج خودرو، محیط زیستی اعضای خانواده بودن

  بودن، پر پرستیژ بودن و غیره) باشد.

 :(مزایا) تقسیم  ت.بندی بازار اسدترین َاشکال قسمتشده یکی از کارآمها از کاالی خریداریخریدار بر اساس مزایای مورد انتظار آن هایگروهتقسیِم  منافع موردنظر
ل هرکدام از ادی که به دنبابازار بر اساس انتظارات خریداران از مزایای حاصله مستلزم بررسی و مطالعه مزایایی است که مردم از طبقه کاال انتظار دارند و نوع افر 

 رند. این مزایا هستند و مارک کاالهایی که هرکدام از این مزایا را در بردا

  
  

  ارائه پاداش به مشتراين وفادار در يك شركت، اشاره به كاربرد كدام نظريه يادگيري در بازاريابي دارد؟ -55
  سازي كالسيك) شرطي4  سازي ابزاري) شرطي3  اي) يادگيري مشاهده2    ) يادگيري رفتاري1

  درست است. 3گزينه 
  

اط بين توان نوعی ارتبکننده، میها، نتيجه گرفت که با عواملی تقويتپاولف با انجام آزمايش تكرار تجربه (يادگيري رفتاري):

  های پاولف مطرح کرد.را برمبنای يافته محرک ـ واکنشمحرک و واکنش برقرار کرد. اسکينر نيز، نظريه 

ها واكنش نشان . با انجام دادن رفتاري خاص نسبت به بعضي محرك1افتد كه شخص يادگيري زماني اتفاق مي ز،ين نرياسكبر اساس نظريه 
درست مشابه، نسبت  يهاواكنش كهي. براثر بروز واكنش درست، پاداش دريافت كرده يا به دليل ابراز واكنش غلط تنبيه گردد. هنگام2 دهد،

  سازي عاملي يا ابزاري)(شرطي .ديآيبه وجود م يريادگي يرفتار يوالگ كيمشابه تكرار شود،  ياهبه محرك

  
  

  ؟نيستگيري انتظار مشتري از كيفّيت خدمات مؤثر هاي ارزيابي كيفيّت خدمات، كدام مورد در شكلبراساس مدل -56
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  ي قبلي مشتري) تجربه2          ) خدمت ارائه شده1
  شخصي (فردي) مشتري) نيازهاي 4      ي خدمت) تبليغات عرضه كننده3

 درست است 1گزينه 

  
  

  ؟آيد) به حساب ميCross Sellingاي از روش فروش متقاطع (كدام مورد نمونه -57
  ) يكي بخر دو تا ببر1
  درصدي به مناسب روز تولد مشتري 15) تخفيف 2
  ريال 000/000/5درصدي براي خريدهاي بيشتر از  25) كوپن تخفيف 3
 پيراهن براي خريداران كت و شلوار) دريافت تخفيف خريد 4

 درست است 4گزينه 

: هر شركتي همراه با عرضه يك سري محصوالت، بايد آموزش و انگيزه الزم را در ميان  Cross Selling فروش متقاطع (جنبي،تركيبي)
 كاركنانش ايجاد كند تا باعث رشد فروش ديگر محصوالت شود.

الحسنه به بانک پارسیان مراجعه کند و کارکنان بانک در مورد سایر خدمات این بانک از قبیل حساب پس انداز کوتاه مدت اگر یک مشتري براي افتتاح حساب قرض
 )Cross Sellingتقاطع (فروش میکی دیگر از حاالت وام مسکن، وام تحصیلي، وام خرید خودرو و ... نیز اطالعاتي در اختیار او بگذارد،  و بلندمدت،
 مي باشد.
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  ؟ارتباط ميان برند و عالمت تجاري چگونه است -58
  .) عالمت تجاري بخشي از مفهوم برند است2      ) برند و عالمت تجاري يكي هستند1
 ) دو مفهوم مجزا از يكديگر هستند و ارتباطي ندارند4    ) برند بخشي از مفهوم عالمت تجاري است3

 .درست است 2گزينه 
  قسمتي از برند كه قابل ادا كردن است. : )Brand name(نام برند

  اگر نام برند از نظر حقوقي و قانوني ثبت شود آن را نام تجاري مي گويند. :)Trade mark(نام تجاري
 .را شناسايی کردكاال  توان با آن،میاما قسمتي از برند كه قابل ادا كردن نيست  :)Brand mark(عالمت تجاري 

 
  

  گيرند؟) قرار ميBCGبا توجّه به اطالعات زير، واحد خودگردان (الف) در كدام بخش گروه مشاوره بوستون ( -59
  120=  1398، ارزش فروش كل بازار در سال 30=  1398ارزش فروش واحد (الف) در سال 

  100 = 1397، ارزش فروش كل بازار در سال ٪50=  1398سهم بازار رهبر بازار در سال 
 ) عالمت سؤال4    ) گاو شيرده3      ) ستاره2      ) سگ1

 

 درست است 4گزينه 

  (ماتریس سهم/ رشد) )BCG( 1روش گروه مشاوران بوستون
 تعيينبا هدفِ  هاگذاريسرمايه و ارزيابي وضعيتِ ،وتحليلبراي تجزيه شركت

؛ ندكاستفاده  اي بوستونتواند از روش گروه مشاورهمي هاي جاريتركيب فعاليت
بي هم نسسَ و  شد بازارنرخ رُمبناي وكار استراتژيك را برتمام واحدهاي كسبو 

  كند. بندي ميطبقه بازار

شد ساالنه بازاري است كه رُ دهنده نرخِعمودي) نشان (محورِ شد بازارنرخ رُ
  است. صنعت (بازار) جذابيتِواحد در آن فعاليت دارد و معياري از 

 
بازار واحد خودگردان نسبت  دهنده سهمِافقي) نشان (محورِ هم نسبي بازارسَ

دي بنترين رقيب موجود است كه به صورت لگاريتمي تقسيمبه بزرگ
 در بازار است.(قدرت)  شركت توانِشود و معياري از مي

 

  لطفًا به اعداد روی محور توجه کنید:
 سهم نسبی بازار نیز در محور افقی نمایش داده می شود و به سهم بازار هر محصول نسبت به بزرگترین رقیب آن محصول در بازار اشاره دارد. نکته:

شد ) است. نرخ ر  ١٠ Xبرابر رقیب ( ١٠درصد بزرگ ترین رقیب، در حالت متوسط برابر با سهم رقیب و در حالت زیاد  ١٠سهم نسبی بازار در حالت کم 
 درصد است. ٢٠تا  ٠بازار نیز بین 

  درصد خواهد شد. ٢٠با توجه به اطالعات مساله نرخ رشد بازار معادل 
  بزرگترین رقیب ۶/٠درصد یا  ۶٠سهم نسبی بازار نیز برابر با 

  .داردبنابراین با توجه به اطالعات مساله با دقت به محورهای شکل واحد خودگردان (الف) در وضعیت عالمت سوال قرار 

                                                            
1. Boston Consulting Group 
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  يادآوري:

  »الف«سهم بازار مطلق شرکت 
 »فال«سهم بازار نسبی شرکت  

  ب)ترین رقیسهم بازار مطلق فرمانروای بازار (بزرگ
 
  
  
  

  ي كدام عامل است؟ي ديويد آكر، شخصيّت برند زير مجموعهبراساس الگوي ارزش ويژه -60
  ) كيفّيت و رهبري4      ) تداعي3    ) وفاداري2      ) آگاهي1

  درست است 3گزينه 
. برند به 3.برند به عنوان شخص(شخصيت برند) و 2.برند به عنوان محصول(ارزش)، 1 از سه منظر اندازه گيري مي شود:برند  تداعي

  عنوان سازمان(پيوندهاي سازماني)
 كليدي و اي پايه دارد، را محصول مختلف انواع برند كه جاهايي در ارزش بحث كند، مي تمركز برند ارزش موضوع بر محصول منظر از برند
 مي محاسبه قيمت بر شده درك كيفيت تقسيم طريق از ارزش معيار. بود خواهد پذير آسيب رقبا مقابل در نكند ارزش ايجاد برند اگر. است
 نيز برندها براي توان مي است شخصيت نوعي داراي انساني هر كه گونه همان. است انسان عنوان به برند استعاره برند، شخصيت. شود

 براي ار مبنايي و كند مي برقرار ارتباط برند شخصي مزاياي و احساسي مسائل بين برند شخصيت برندها، از بعضي در. شد قائل شخصيت
  .پردازد مي) هاست برنامه و ها ارزش افراد، شامل كه( سازماني بررسي به سازماني پيوند. كند مي ايجاد برند هاي تفاوت و ارتباطات

  
  يابي است؟هاي مشكي، نشانگر كدام استراتژي جايگاهتأكيد يك برند بر توليد مايع شوينده ويژه لباس -61
  ) كيفّيت قيمت4    ) طبقه محصول3      ) كاربرد2      ) استفاده1
  

  درست است. 1گزينه 
  یباستراتژی های جایگاه یا

  دارد، این استراتژی ها به صورت خالصه مطرح می شود:استراتژی های متنوعی برای جایگاه یابی در ذهن بازار هدف وجود 
در این استراتژی بر مبنای ویژگی های مشخص یا منافع ناشی از محصول، جایگاه برند در مقایسه با رقبا تعریف  . ویژگی ها و منافع محصول:١ 

  تنظیم عملکرد دستگاه گوارش، تأکید دارد.«می شود؛ برای مثال شرکت کاله در معرفی ماست جدید الکتیویا بر منفعت 

ایگاه یت، ارتباط و همبستگی بسیار باالیی از دید مصرف کنندگان دارد. معموال برندها بر جاساسا از نظر بازاریابی قیمت و کیف . کیفیت / قیمت:٢
جیرهای ناقتصادی (قیمت پایین و کیفیت مناسب با آن) و جایگاه کیفیتی (کیفیت برتر و طبعا قیمت باالتر) تأکید دارند؛ برای مثال فروشگاه های ز 

 د دارند.جانبو و افق کورش بر جایگاه اقتصادی تأکی
در این استراتژی محور تعیین جایگاه برند، کاربری و مورد استفاده محصول است؛ برای مثال برخی افراد از ماده سفید  استفاده: /. کاربری٣

 کننده (وایتکس) برای سفید کردن لباس، جرم بری ظروف و یا جرم بری سطوح سینک ظرفشویی، کاسه توالت، روشویی) استفاده می کنند. با
 تشدید رقابت، برندها می کوشند تا در صورت جذاب بودن بازار برای هر کاربری محصولی جدید طراحی و بازاریابی کنند.

در این حالت برند می کوشد تا بر روی تعلق خود به عنوان یک طبقه محصول خاص کار کند؛ برای مثال شرکت دل که تولید  . طبقه محصول:۴
گرم آب میوه معادل دو میوه است. در حقیقت این شرکت تالش می کند تا مشتریان آن را به  ٢۵٠ا دارد که حدود کننده بزرگ آب میوه است ادع

 عنوان میوه تلقی کنند نه آب میوه.
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خود را ویژه طبقه  ٢در این استراتژی برند خود را ویژه کاربران مشخصی نشان می دهد؛ برای مثال شرکت تولید کننده کفش گلوب .کاربر:۵
 اسکیت بازان نشان می دهد.

در این استراتژی یک برند خاص در برابر برندهای رقیب جایگاه یابی می شود. برای مثال برند اویال در تبلیغ محصول روغن سرخ کردنی  .رقیب: ۶
 .ادعا می شود بقیه رقبا افزودنی مضر دارنداویال بر شفافیت روغن و عدم افزودنی های مضر تأکید دارد. در حقیقت به صورت غیر مستقیم 

منظور از نماد فرهنگی، عالمت، نام یا تصویری است که در یک فرهنگ خاص معنا و مفهوم دارد و برای اعضای آن  . نمادهای فرهنگی:٧
انی ران از جمله نمادهای فرهنگی ایر فرهنگی شناخته شده است؛ برای مثال کوه دماوند (نام و طرح آن)، هما (پرنده افسانه انسانی)، فرش و زعف

 تلقی می شود. 

  
  در ارتباط با معايب و محاسن تبليغات غير شخصي كدام گزينه صحيح است؟ -62

  ) پر هزينه بودن ـ امكان دستيابي به فروش سريع2        ي اندك) غير جذاب ـ هزينه1
 بخشيامكان پوشش جغرافيايي انبوه خريداران ـ مشروعيّت) عدم 4  ) عدم امكان تكرار پيام ـ ارتباط دو طرفه با مخاطبين3

  درست است. 2گزينه 
گهی تبلیغات عبارت است از ارتباط و معرفی غیرشخصی محصول یا خدمات از طریق حامل گهی است. آ های مختلف در مقابل دریافت وجه. مشهودترین ابزار تبلیغاتی، آ

یغات) درصنایع کاالهای عناصر بازاریابی است. نسبت تبلیغات به فروش(شدت تبل رهزینه ترینپُ  ترفیع است. تبلیغات یکی از برانگیزترین عناصر آمیختۀهمچنین یکی از بحث
  از دیگر ویژگی های تبلیغات می باشد. امکان دستیابی به فروش سریع .تند مصرف بویژه صنایع لوازم آرایشی و بهداشتی بسیار باالست

گهی را از سایر ابزارهای تبلیغاتی متمایز و در عین حال ویژگیویژگی کند که این های اصلی آن را نیز مشخص میهایی وجود دارد که آ
شود. هر چند که تبلیغات برخالِف فروِش شخصی موجب ارتباط شخصِی مستقیم با مشتری نمی. غیر شخصی: ١های مهم عبارتند از: ویژگی

گهیبه ویژه در بازارهای صنعتی به شمار میاین یک محدودیت  دهنده بر محتوای پیام و نیز مخاطب پیام، کنترل و نظارت آید، به این معنا که آ
گهی. پرداخت هزینه: ٢کمتری دارد.  کند. هدف از تبلیغات، ایجاد پاسِخ دهنده به طور مستقیم تبلیغات را پشتیبانی و هزینه را پرداخت میآ

گهی) است. مشتری و منافع تجاری یا سازمانی برای ارائهمطلوب از سوی  گهی (پشتیبان مالی آ ها، کاالها یا خدمات: . ارتقای ایده٣دهندۀ آ
شده یا برخی َاشکال بازاریابی بندی شود، هر چند هدف از برخی تبلیغات، از جمله تبلیغات طبقهاصطالح ترفیع بیشتر از واژۀ فروش استفاده می

کنندگان به سوی خرید است. وجه تمایز تبلیغات نسبت به فروش وش شخصی است، اغلب تبلیغات، بخشی از روند سوق مصرفمستقیم، فر 
دهد.شخصی و تا حدی بازاریابی مستقیم این است که تبلیغات معموًال انبوهی از مخاطبان را از طریق ارتباطات جمعی هدف قرار می  

 

 

 

    

                    با آرزوی موفقیت شما

   

                                                            
2 Globe 


