Q. P. Code: 51171

Duration: 3 Hours

Maximum Marks: 100

Section I

Marks: 50

Note:- 1) Question No. I is Compulsory.
2) Attempt any two out of the remaining four questions.
Q1a

Q1b
Q 2.
Q 3.
Q 4.
Q 5.

Explain the following:
i). Customer perceived value (CPV).
ii). Measuring customer satisfaction.
iii). Customer base.
iv). Customer satisfaction and loyalty.
OR
Discuss the macro environmental trends with specific
reference to India?
What are the functional strategies that a company has to
formulate?
Explain the criteria for choosing brand elements.
What are the three levels of strategy?
What are the steps in the marketing research process?
Section II
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Marks: 50

Note:- 1) Question No. 6 is Compulsory.
2) Attempt any two out of the remaining four questions.
Q6a

Q6b
Q 7.
Q 8.
Q 9.
Q 10.

Discuss the strategies adopted at each stage of the product
life cycle.
OR
Explain retailing and wholesaling in detail.
What are the steps in setting the price?
Discuss the role of sales promotion, publicity and personal
selling in IMC.
Discuss the factors contributing to new product
development.
Explain the types of marketing control.
________________________________________
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मराठी रुपाांतर
वेळ: ३ तास
ववभाग १
सचू ना - १) प्रश्न क्र. १ सक्तीचा आहे.
२) उर्वरित चाि प्रश्नाांपैकी कोणतेही दोन प्रश्न लिहा.
३) इग्रां जी प्रश्न प्रमाण मानार्ेत

एकूण गुण: १००
गुण: ५०

प्र. १ अ) खािीि स्पष्ट किा:
i). ग्राहक ज्ञात मल्ू य (सीपीव्ही)
ii) ग्राहकाांचे समाधान मोजणे
iii) ग्राहक आधाि
iv) ग्राहक समाधान आलण लनष्ठा

(२०)

वकांवा
प्र.१ ब) भािताच्या सदां भावत स्थि
ु पयावर्िणीय प्रर्ाहाच
ां ी चचाव किा.
प्र. २ एखाद्या कांपनीिा कोणत्या प्रकािचे कामकाजात्मक डार्पेच तयाि किार्े िागतात?
प्र. ३ मद्रु ा घटक लनर्डण्यासाठीचे लनकष स्पष्ट किा.
प्र. ४ डार्पेचाांचे तीन स्ति कोणते आहेत?
प्र. ५ लर्पणन सश
ां ोधन प्रलक्रयेतीि टप्पे कोणते आहेत?

(२०)
(१५)
(१५)
(१५)
(१५)

ववभाग २
गुण: ५०
सचू ना : - १) प्रश्न क्रमाक
ां ६ अलनर्ायव आहे.
२) उर्वरित चाि प्रश्नाांपैकी कोणतेही दोन प्रश्न लिहा.
प्र. ६ अ) उत्पादन जीर्नचक्राच्या प्रत्येक टप्प्यार्ि अर्िांलबल्या जाणाऱ्या डार्पेचाांची चचाव किा.
(२०)
वकांवा
प्र. ६ ब) लकिकोळ लर्क्री आलण घाऊक लर्क्री सलर्स्ति स्पष्ट किा
(२०)
प्र. ७ लकांमत लनलित किण्यासाठीचे टप्पे कोणते आहेत?
(१५)
प्र. ८ एकालत्मक लर्पणन सांज्ञापनमध्ये लर्क्री र्ृद्धी, प्रलसद्धी आलण र्ैयलक्तक लर्क्रीच्या भलू मके ची चचाव किा. (१५)
प्र. ९ नर्ीन उत्पादनाच्या लर्कासात योगदान देणाऱ्या घटकाांची चचाव किा.
(१५)
प्र. १० लर्पणन लनयांत्रणाचे प्रकाि स्पष्ट किा.
(१५)
_____________________________
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