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1. Một sản phẩm đang ở mức tiêu thụ chậm do năng lực sản xuất sản phẩm thấp, kênh 

tiêu thụ chưa mở rộng, khách hang chưa biết nhiều về sản phẩm là đang ở giai đoạn 

nào sau đây: Giới thiệu 

 

2. Theo quan điểm marketing, bất cứ thứ gì mang lại sự thỏa mãn cho nhu cầu con người 

và có thể chào bán trên thị trường đều được gọi là: Sản phẩm 

 

3. Lợi nhuận sản phẩm thường đạt tới đỉnh ở gần cuối giai đoạn nào trong chu kỳ sống: 

Bão hòa 

 

4. Đặt cửa hàng quần áo nữ trong khu nội trú sinh viên nữ là phương án lựa chọn thị 

trường: Tập trung vào một đoạn thị trường 

 

5. Thị trường mục tiêu trong marketing của doanh nghiệp là: Những nhóm khách hang 

mà doanh nghiệp cần tập trung mọi nỗ lưc marketing để thu hút  

 

6. Lợi nhuận của doanh nghiệp thường đạt tới đỉnh khi sản phẩm đang ở gần cuối giai 

đoạn nào trong chu kỳ sống: Bão hòa 

 

7. Năm lực lượng cạnh tranh trên thị trường ngành của Michael Porter được các doanh 

nghiệp sử dụng để: Xác đinh mức độ cạnh tranh trong ngành 

 

8. Chiến lược marketing của doanh nghiệp hướng tới một nhóm người tiêu dung được 

gọi là: Chiến lược marketing mục tiêu 

 

9. Sự hài long của khách hàng sau khi sử dụng hàng hóa tùy thuộc vào: Kết quả so sánh 

giữa giá trị tiêu dung và sự hoàn thiện sản phẩm  

 

10. Giai đoạn thứ nhất trong quá trình đi đến quyết định mua của người tiêu dung là: 

Nhận thức nhu cầu 

 

11. Sự cân đối lợi nhuận của doanh nghiệp, thỏa mãn như cầu của khách hang và lợi ích 

xã hội là một đòi hỏi đối với nhà marketing theo quan điểm: Marketing định hướng 

xã hội 

 

12. Trao đổi không thể xảy ra được nếu thiếu các điều kiện sau đây, ngoại trừ: Hai bên 

được một bên nào đó thúc đẩy trao đỏi 
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13. Môi trường marketing vi mô bao gồm các yếu tố sau, ngoại trừ: Công nghệ và kỹ 

thuật 

 

14. Khác nhau cơ bản của quan điểm bán hang và quan điểm marketing là: Bán hang 

nhằm mục tiêu đạt lợi nhuận nhờ tang lượng bán  

 

15. Marketing mục tiêu được hiểu là: Nghiên cứu và tìm cách thỏa mãn nhu cầu của 

khách hang dựa trên cơ sở đảm bảo lợi ích khách hang và mục tiêu của doanh 

nghiệp  

 

16. Sản phẩm trong marketing phải bao gồm những đặc trưng sau, ngoại trừ: Một thứ nào 

đó có sẵn trong tự nhiên  

 

17. Trong những điều kiện nêu ra dưới đây, điều kiện nào không nhất thiết phải thỏa mãn 

mà sự trao đổi tự nguyện vẫn diễn ra: Phải có sự trao đổi tiền giữa hai bên 

 

18. Quan điểm marketing tập trung vào sản phẩm cho rằng người tiêu dung ưa thích 

những sản phẩm có chất lượng, tính năng và hình thức tốt nhất và vì vật doang nghiệp 

cần tập trung nỗ lực không ngừng để cải tiến sản phẩm 

 

19. Thông tin thứ cấp thường có thể thu thập được: Nhanh và rẻ hơn thông tin sơ cấp 

 

20. Khi đang lật giở cuốn “thực đơn” của một nhà hang để chọn món ăn cho bữa tối là 

bạn đang ở giai đoạn nào trong quá trình đi đến quyết định mua: Tìm kiếm thông tin 

 

21. Nghiên cứu marketing nhằm mục đích: Mang lại cho các nhà marketing những 

thông tin về môi trường marketing và hành vì của khách hang tiềm năng 

 

22. Marketing truyền thống được bắt đầu với quan điểm tập trung vào: Sản xuất 

 

23. Theo quan điểm marketing, thị trường tiềm năng là: Là tập hợp những người chưa 

mua sản phẩm của doanh nghiệp và đang mua sản phẩm của người cạnh tranh. 

 

24. Trình tự các câu hỏi trong phiếu điều tra của khách hang có thể sắp xếp: Câu hỏi khó 

hoặc mang tính cá nhân nên để sau 

 

25. Một cuộc nghiên cứu marketing xác định được rằng nếu chấp nhận giảm giá 10% thì 

doanh thu tang ít nhất 15% đó là một cuộc nghiên cứu: Sơ cấp 
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26. Sự thỏa mãn sau khi mua tùy thuộc vào:Kết quả so sánh giữa chi phí bỏ ra và lợi ích 

thu được từ sản phẩm 

 

27. Động cơ của người mua được hiểu là: Nhu cầu đã trở nên bức thiết buộc con người 

phải hành động để thỏa mãn nhu cầu đó 

 

28. Nhiệm vụ nào sau đây là quan trọng nhất đối với người làm marketing: Hiểu được 

những gì đang xảy ra trong “hộp đen ý thức người mua” 

 

29. Hàng điện tử thông dụng được xếp vào nhóm “Sản phẩm lâu bền, hữu hình” là cách 

phân loại sản phẩm theo tiêu chí nào sau đây: Theo thời gian và hình thái tồn tại 

 

30. Hoạt động trao đổi mang tính thương mại được gọi là: Giao dịch 

 

31. Môi trường marketing của một doanh nghiệp bao gồm: Cả nhân tố nội bộ và nhân tố 

bên ngoài 

 

32. Một đoạn thị trường được đánh giá là kém hấp dẫn nếu: Sự gia nhập của các đối thủ 

mới khá dễ dàng 

 

33. Thị trường mục tiêu của doanh nghiệp là đoạn thị trường: Doanh nghiệp lựa chọn 

hướng mọi nỗ lực marketing vào 

 

34. Việc đánh giá để lựa chọn thị trường mục tiêu cần dựa vào các tiêu thức sau, ngoại 

trừ: Ý đồ của lãnh đạo doanh nghiệp 

 

35. Điều nào sau đây đúng với phân đoạn thị trường: Là chia thị trường thành các nhóm 

khách hang có đặc điểm và nhu cầu tương đồng nhau 
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