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 قبل از پاسخگوئی به سئواالت به نکات زیر توجه فرمائید: 

 قبل از پاسخ به هر سئوال ابتدا سئوال مربوطه را به صورت کامل بنویسید.-

 خوش خط و خوانا و با روان نویس مشکی بنویسید تا حقی از شما ضایع نشود.-

 نمره نیز مرتبط با این آزمون است.14در کالس اختصاص یافت و نمره به فعالیت کالسی و حضور فعال  6-

 از پراکنده نویسی مطالب خودداری کنید تا حقی از شما ضایع نشود.-

از آن جائی که آزمون کتاب باز و جزوه باز و مجازی است به تحلیل های علمی شما امتیاز داده می شود و -

 رد:به مطالب رو نویسی شده امتیازی تعلق نمی گی

 فایل پاسخنامه را با پی دی اف  و یا نرم افزار مناسب بفرستید که خوانا تر باشد و حقی از شما ضایع نشود.-
 

 

1  

با توجه به مفاهیم زیر بنائی عصر سوم بازاریابی، رویکردهای مدیریت بازاریابی ایران را در صنعت مواد 

 غذائی با توجه به سه عصر بازاریابی چگونه ارزیابی می کنید؟تحلیل کنید.    
 

 

 نمره3

اهد بهترین و شرکتی در صنعت مواد غذائی که رقابتی است فعالیت می کند.مدیر ارشد این شرکت می خو 2

مناسب ترین جهت گیری و یا فلسفه بازاریابی را انتخاب کند.شما به عنوان مشاور ارشد چه پیشنهادی را 

 ارائه می دهید؟تحلیل کنید. 
 

 

 نمره3

3 
شرکتی در صنعت بیمه می خواهد برای مشتریانش ارزش آفرینی کند.شما به عنوان مشاور با ترسیم و 

 پیشنهادهای الزم را با استدالل کافی ارائه دهید.تدوین معادله ارزش، 
 

 

 نمره2

 

 

یک شرکت تولید کننده خودرو می خواهدخدمات پس از فروش خود را گسترش دهد و بهبود بخشد تا از این طریق مزیت  4

 رقابتی کسب کند.شما به عنوان مشاور ارشد چه پیشنهادی را ارائه می دهید؟تحلیل کنید

 

 

 نمره3

بازاریابی بانکی از شما درخواست کرده است تا برای او یک برنامه ارتباطات یکپارچه بازاریابی طراحی کنید.برای  معاون 5

 اجرای این درخواست به طور خالصه چه فعالیت هائی را باید انجام دهید؟پیشنهاد خود را ارئه کنید.
 

 

 نمره3
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