
  

 Nume.........................................      CLASA: a XII-a ......... 

 
TEST Analiza Pieței 

 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 

 Timpul efectiv de lucru este de 40 min. 

Subiectul I                                                                        30 puncte 
  A. Incercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect. 

1.Părțile din produs oferite gratuit consumatorilor în scopul testării se numesc:    4p 
a. oferte speciale 
b. mostre 
c. oferte de lansare 
d. cadouri promoționale 
 
2.Tehnicile de semnalare a unui produs sau marcă în cadrul unităților de comerț poartă denumirea 
de         :    4p 
a. promovare asistată 
b. publicitate interioară  
c. publicitate la locul de vânzare 
d. promovare proprie 
 
3.  Imaginea fiecărui individ care intră în contact cu produsul sau marca respectivă, poartă denumirea 
de:             4p 
a. imagine dorită 
b. imagine difuzată 
c. imagine recepționată; 
d. imagine reală 
 
4. Marketingul prin telefon este o formă a: :        4p 
a. Vânzării personale 
b. Marketingului direct 
c. Marketingului la distanță 
d. Comerțului la distanță 
 
5.  Element care dă conținut imaginii firmei:        4p 
a. cupoanele 
b. pliantele 
c. broșura 
d. emblema 
 
B. Apreciaţi cu A (adevărat) sau cu F (fals) următoarele afirmaţii:     
 
1.Mixul promoțional constă în selectarea și combinarea principalelor instrumente cu caracter 
promoțional             2p 
2.Promovarea vânzărilor reprezintă ansamblul de activități prin care firma creează și întreține un 
climat de cooperare între ea și publicul ei        2p 
3. Reducerile de preț sunt cea mai evidentă modalitate de atragere a consumatorilor către produsele 
care fac obiectul acestor tehnici         2p 
4.  Tehnica de promovare ,,vânzări grupate" este utilizată cu succes in faza de lansare a produsului 
pe piață            2p 
5. Merchandising-ul reprezintă o tehnică de promovare       2p 
 

 
Subiectul II                                                                      30 puncte 

Completaţi spaţiile libere astfel încât să obţineţi o afirmaţie corectă                         
1.Promovarea reprezintă acea parte a .........................de comunicație al firmei prin care aceasta, 
utilizând .........................................................specifice, incearcă sa influențeze comportamentul de 
cumparare și consum al clienților.          6p 



  

 
2. Publicitatea este ..................principal care asigură legătura între produse sau servicii și 
.............................           6p 
 
3. ........................................constă în rambursarea unei părți sau a întregului preț al unui produs la 
prezentarea unei ..............................................       6p 
 
4. Imaginea de marcă este reprezentarea mentală a ...............................................sau a agentului 
economic, la care se adaugă o serie de .......................................................   6p 
 

5. Aria de atracție a unui punct de vânzare este acel spațiu ............................................................din 

care iși atrage ................................. o firmă.        6p 

Subiectul III                                                                      30 puncte 
A. Asociați elementelor din coloana A, caracteristicile corespunzătoare din coloana B       

 

A. Structura mesajului publicitar B.                         Caracteristici 

1. Titlul a. Este partea care nu se ,,citește" din mesaj 

2. Sloganul b. Poate îmbrăca forma unei mărturii 

3. Textul c. Îl determină pe cumparător să acorde atenție mesajului 

4. Argumentarea d. Este avantajul obținut de client 

5. Beneficiul e. Partea principal a mesajului 

6. Grafica f. Este alcătuit din cuvinte memorabile și atragătoare  

 

Rezolvare:           2px6 

  

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

 

B. Completați casetele libere cu elementele care dau conținut imaginii firmei: 2px9  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Imaginea 
firmei 



  

     Barem de corectare  
Analiza Pieței 

Subiectul I                                                                        30 puncte 
  A.  

1. b. Mostre  
2. c. Publicitate la locul de vânzare 
3. c. Imagine recepționată; 
4. b. Marketingului direct 
5  d. Emblema 
Pentru răspuns corect se acordă 4 puncte – 4x5 =20 puncte 
Pentru răspuns incorect sau lipsă se acorda 0 puncte 
B. 1 A; 2 F; 3 A; 4 F; 5 A   
Pentru răspuns corect se acordă 2 puncte -  2x5 = 10 puncte 
Pentru răspuns incorect sau lipsă se acorda 0 puncte  
 

Subiectul II                                                                      30 puncte 
1. procesului, metode și tehnici 

2. liantul, oameni 

3. oferta de rambursare, probe de cumpărare (etichetă, ambalaj, capac, etc.) 

4. valorii unui produs, valori și convingeri 

5. delimitat geografic, clienții 
 
Pentru răspuns corect se acordă 3 puncte -  3x10 = 30 puncte 
Pentru răspuns incorect sau lipsă se acorda 0 puncte  
         

        

Subiectul III                                                                      30 puncte 
 

Rezolvare:           2px6 

  

1.c 2.f 3.e 4.b 5.d 6.a 

 
Pentru răspuns corect se acordă 2 puncte -  2x6 = 12 puncte 
Pentru răspuns incorect sau lipsă se acorda 0 puncte  
 

 

A. Completați casetele libere cu elementele care dau conținut imaginii firmei: 2px9  
 
Numele, emblema, amplasarea, aria de atracție, disponibilitatea produselor și serviciilor, ambianța, 
atitudinea personalului, comportamentul personalului, ținuta personalului 
 
Pentru răspuns corect se acordă 2 puncte -  2x9 = 18 puncte 
Pentru răspuns incorect sau lipsă se acorda 0 puncte  

 
 
 
 
 
 
  

 


