CHESTIONAR
Modulul 3 ÎncadrulPieței
A. Alegeți răspunsurile în următoarele întrebări:
1. Când selectați un furnizor trebuie să:
a. știu vârsta lui
b. măsurarea performanței de aprovizionare
c. asigurarea calității pentru consumatori
d. știu alți parteneri ai săi
2. Dacă vă uitați să luați afacerea la următorul nivel trebuie să:
a. angajati mai multe persoane
b. fuzionati cu sau să dobândească o altă afacere
c. identificati noi materii prime
d. vizati alte piețe
3. Selectați tipurile de contracte de afaceri în următoarea versiune:
a. contracte conexe - muncă
b. vânzări – contracte conexe
c. contract de căsătorie
d. contracte de leasing
B. Selectaținumairăspunsulcorect:
1. O tactica de publicitate online este ........................
a. pay per clik
b. de formare on-line
c. pentru a promova produsul cu pliante
2. Acordul de despăgubireeste ...........
a. un transfer legal al beneficiilor și obligațiilorunui contract de la o parte la alta.
b. Evidențiază relația dintre franchusor și francizat, cum ar fi suport, publicitate, utilizarea
brandului și așa mai departe.
c. Un acord pentru transferul riscului de la o parte la alta
3. Social media marketing inseamna:
a. ne creștem afacerea prin deținerea de clădiri noi
b. noi comercializam un produs sau un serviciu folosind Facebook, de exemplu
c. vom face publicitate unui produssau a unui serviciu cu prezentari PowerPoint

C. Indicațirăspunsulcorect:
1. Logo-uleste, de asemenea, numit:
a. logos
b. logotip
c. logodrive
2. Una dintre tacticile de publicitate online in afaceri este de:
a. a pune bannere în fața instituției dumneavoastră
b. a suna de mai multe persoane la o întâlnire de a le explica avantajele produsului dvs.
c. optimizarea motorului de căutare
3 Un mod de a promova o afacere prin intermediul Social Media este:
a. prin rețelele sociale
b. imparti de cărți poștale
c. imparti timbre de schimb
4. Alegeți ce contract este legat de un loc de muncă:
a. leasing bunuri imobiliare
b. acord counsulting
c. acord de joint-venture

