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[Old Course]  

[Time: 3 Hours] [ Marks:100] 

Please check whether you have got the right question paper. 
N.B: 1. Q.1 is compulsory  

2. Attempt any four question from Q.2 to Q.7 
3. Answer to each question must being on a new page  
4.  All questions carry equal marks.  

 

Q.1  Explain any four of the following concepts (20) 
 a) Functional Strategy   
 b) Mission   
 c) Marketing plan   
 d) Marketing Environment  
 e) Customer Value  
 f) Potential product  
 g) Logistics 

 
 

Q.2 a) Define strategy. Explain the essentials of a good strategy. (10) 
 b) Explain the techniques of resource allocation. 

 
(10) 

Q.3 a) Explain the business strategies of a prospector and defender as proposed by Miles and Snow. (10) 
 b) What are the guidelines for forming a SBU? 

 
(10) 

Q.4 a) Describe the impact of socio-cultural and economic environment on the marketing decisions of a company. (10) 
 b) Suggest competitive strategies to deal with competitors in India. 

 
(10) 

Q.5 a) What is meant by product Positioning? Explain the different positioning strategies. (10) 
 b) Define Services. Explain the features of services. 

 
(10) 

Q.6 a) Enumerate the steps in Integrated Marketing Communication. (10) 
 b) Explain significance of marketing metrics. 

  
(10) 

Q.7  Case Study: 
 

Reliance Jio, by extending the deadline for subscriptions by April, 17 to Jio Prime, has intensified a brutal 
price war with other telecom operators. 
Jio’s six months free service offer from September, 16 to March,17 has resulted in 100 million users for itself 
and in the process hurt the industry’s revenue and profitability of big players such as Vodafone, Airtel, Idea. 
The Latest offer of Jio Prime offering for continuation of services for one more year has forced other 
telecom operators to take a relook at their strategies. For next 10-12 months, it will be tough for Telco 
companies. At one side other telecom operators need to invest in data, and on the other side their revenue 
will see a downward trend. 
Questions: 

a) What according to you, will be the trend in the near future in the industry? 
b) If you were a marketing manager working in a competition firm, what would be your strategy to 

counter Jio-Prime membership offer? 
   

(20) 

___________________________ 
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[मराठी रुपाांतर]  

[Time: 3 Hours] [ Marks:100] 

Please check whether you have got the right question paper. 
N.B: १.  प्रश्न १ अननवार्य आहे. 

२. प्रश्न क्र. २ त े७ मधिल कोणतहेी ४ प्रश्न सोडवा. 
३. प्रत्रे्क प्रश्नाचे उत्तर नवीन पानावर ललहा. 
४. सवय प्रश्नाांना समान गणु आहेत. 
५. इांग्रेजी प्रश्न प्रमाण मानावेत.   

 

प्र.१   खालीलपकैी कोणत्याही चार सांकल्पना स्पष्ट करा. २०  

 अ) कायाात्मक डावपेच   

 ब) जिववत काया   

 क) ववपणन योिना   

 ड) ववपणन पयाावरण   

 ई) ग्राहक मलू्य   

 फ) सांभाव्य वस्त ू  

 फ) मालपरुवठा व्यवस्थापन 

 
 

प्र.२  अ) डावपेच या सांज्ञचेी व्याख्या द्या. चाांगल्या डावपेचासाठी आवश्यक बाबी स्पष्ट करा. १०  

 ब) सामग्री ववतरणाची तांत्र ेस्पष्ट करा. 
 

१०  

प्र.३  अ) माईल्स आणण स्नो याांनी प्रस्ताववत केलले्या सांभाववत आणण प्रतीकारकरणारे याांच्याकडून वापरले िाणारे 
व्यवसाय डावपेच स्पष्ट करा.  

१०  

 ब) डावपेचयाांचे व्यावसाययक ययुनटची (एस.बी.य.ु) रचना करण्याची मागादर्ाक तत्वे कोणती आहेत? 

 
१०  

प्र.४  अ) कां पनीच्या ववपणन यनणायावर होणाऱ्या सामाजिक-साांस्कृयतक आणण आर्थाक पयाावरणाच्या पररणामाांचे वणान 
करा. 

१०   

 ब) भारतातील स्पर्ाकाांना समोरे िाण्यासाठी स्पर्ाात्मक डावपेच सचुवा. 
 

१०  

प्र.५  अ) वस्तचूी प्रयतमा म्हणिे काय? वस्तचूी प्रयतमा यनमााण करण्याचे ववववर् डावपेच स्पष्ट करा. १०  

 ब) ‘सेवा’ या सांज्ञेची व्याख्या द्या. सेवेची वशैर्ष््ये स्पष्ट करा. 
 

१०  

प्र.६  अ) एकाजत्मक ववपणन सांदेर्वहनाच्या पायऱ्या ववषद करा. १०  

 ब) ववपणन शमटर या सांकेल्पनेचे महत्त्व स्पष्ट करा. 
 

 

१०  

Turn Over 
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प्र.७   व्यष्टी अध्ययन 

ररलायन्स जिओने जिओ प्राईम सद्स्यत्वाची अांयतम मदुत एवप्रल, २०१७ पयतं वाढवनू इतर टेलीकॉम 
कां पन्याांबरोबर ककमांतीबाबतचे यदु्ध अर्र्क तीव्र केल ेआहे. 
जिओच्या सप्टेंबर २०१६ त ेमाचा २०१७ या कालावर्र्तील मोफत सेवा ऑफरच्या पररणामाम ेु जिओला १०० 
शमशलअन इतके वापरकत ेशम ाले परांत ुया प्रकियेमध्ये बािारातील वोडाफोन, एअरटेल, आयडडया याांसारख्या 
स्पर्ाकाांच्या उत्पन्न आणण लाभप्रदतलेा र्ोका पोहचला जिओप्राईमच्या नवीन ऑफर नसुार आणखी एक 
वषाासाठी त्याांची सेवा वाढववली आहे.या ऑफर म ेु इतर टेलीकॉम कां पन्याांना आपल्या डावपेचाांकड ेपनु्हा व ून 
पाहणे गरिचेे झाले आहे. पढुील १० त े१२ महहने इतर टेलीकॉम कां पन्याांना गुांतवणूक करायची आहे तर 
दसुऱ्या बािूला त्याांच्या उत्पनाचा कल घसरताना हदसत आहे. 
 

प्रश्न:    

अ) तमुच्या मतानसुार निीकच्या भाववष्यका ात टेलीकॉम इांडस्रीि मर्ील काल कसा असेल? 

आ) तमु्ही िर स्पर्ाक कां पनीमध्ये ववपणन व्यवस्थापक असाल तर जिओ प्राईम सदस्यत्व ऑफरला र्ह 
देण्यासाठी कोणत ेडावपेच वापराल? 

 

२०  

*************** 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________ 


