QP Code: 51204

(3 Hours)

[Total marks: 100]

Please check whether you have got the right question paper
N.B.

1. Q. 1 is compulsory
2. Attempt any four questions from Q.2 to Q.7
3. Answer to each question must begin on a new page
4. All questions carry equal marks

Q1 Explain any four of the following concepts:
a) Marketing strategy.
b) Personal selling.
c) Mission.
d) Break even pricing.
e) Customer satisfaction.
f) Brand.
g) Goods v/s service.

(20)

Q2. A) Explain various levels of strategy.
Q2. B) Explain BCG model with the help of a diagram.

(10)
(10)

Q3. A) Discuss the model of strategic positioning developed by Miles and Snow (10)
Q3 B) What are the essentials of a good marketing plan?
(10)
Q4 A) Discuss Porter’s five forces model of industry attractiveness
Q4 B) Discuss the various levels of customer loyalty.

(10)
(10)

Q5. A) Define positioning. Explain the different positioning strategies that can be adopted by
the firms
(10)
Q5 B) What are the various causes of product failure?
(10)
Q6. A) What are the functions performed by a wholesaler?
Q6. B) Explain various evaluation techniques for operational control.

(10)
(10)

Q7. Case study
The traditional fish market is shifting to digital space with online order of fish and doorstep
delivery slowly becoming the norm in the Kolkota city. Besides the West Bengal government's
'Smartfish' app for online shopping of fish, six engineering students from different premier
institutions have launched an online retail shop ‘Delybazar’, where one can get fresh fish and
meat along with groceries and some other food stuff.
The West Bengal government's 'Smartfish' app to book fish online was launched earlier this
year by the State Fisheries Development Corporation and is offering 25 varieties of fishes and
will add more variety in next one year. It has a base of around 10000 customers right now.
Delybazar application is providing 75-80 types of fish and different varieties of chicken and
mutton. The only thing consumer need to do is to place the order by 9 PM the day before and
the order will be delivered the next day within two hours of procurement from the market,"
'Delybazar' has around 22,000 registered customers with an annual turnover close to Rs four
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crore. It can be availed through website and application on mobile. The USP of 'Delybazar' is
to get fresh, unprocessed and unpreserved fish and meat to the consumers.
Questions:
a) According to you, are both organizations correct in adopting the strategy to sell fish online?
What challenges will both face, while selling fish online?
(10)
b) As a marketing manager, what strategies would you suggest to promote this application
among consumers?
(10)
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(मराठी रुपाांतर)
वेळ: ३ तास

गण
ु : १००
कृपया योग्य प्रश्नपत्रिका त्रमळाली आहे का ते तपासा.

सचू ना: १) प्र. १ अननवार्य आहे.
२) प्र. २ ते प्र. ७ मधील कोणतेही चार प्रश्न नलहा.
३) प्रत्र्ेक प्रश्नाचे उत्तर नवीन पृष्ठावर सरू
ु होणे आवश्र्क आहे.
४) सवय प्रश्नानां ा समान गणु असतात.
५) इग्रां जी प्रश्न प्रमाण मानावेत.
प्र. १

खालीलपैकी कोणत्र्ाही चार सांकल्पना स्पष्ट करा:

(२०)

अ) नवपणन डावपेच
ब) वैर्निक नवक्री
क) जीनवत कार्य
ड) ना नफा ना तोटा नकांमत धोरण
ई) ग्राहकाांचे समाधान
फ) मद्रु ा
ग) वस्तू नवरुद्ध सेवा
प्र. २ अ) डावपेचाचे नवनवध स्तर स्पष्ट करा.

(१०)

प्र. २ ब) आकृ तीचा उपर्ोग करून बीसीजी प्रनतकृ ती स्पष्ट करा.

(१०)

प्र. ३

अ) माईल आनण स्नो र्ाांनी नवकनसत के लेल्र्ा डावपेच प्रनतमा नवकास प्रनतकृ तीची
चचाय करा.

(१०)

प्र. ३ ब) चाांगल्र्ा नवपणन र्ोजनेसाठी कोणत्र्ा बाबी आवश्र्क आहेत?

(१०)

प्र. ४ अ) उद्योग आकर्यकतेचे पोटयरच्र्ा पाच स्त्रोत प्रनतकृ तीवर चचाय करा

(१०)

प्र. ४ ब) ग्राहक ननष्ठेच्र्ा नवनवध स्तराांची चचाय करा.

(१०)

प्र. ५ अ) प्रनतमा र्ा सांज्ञचे ी पररभार्ा द्या आनण प्रनतमा ननधायरणासाठी सस्ां ्ाक
ां डून वापरले जाणारे नवनवध
(१०)

डावपेच स्पष्ट करा.
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प्र. ५ ब) उत्पादन अपर्शी ठरण्र्ाची नवनवध कारणे कार् आहेत?

(१०)

प्र. ६ अ) घाऊक व्र्ापाऱ्र्ाकडून के ली जाणारी नवनवध कार्े कोणती आहेत?

(१०)

प्र. ६ ब) प्रनक्रर्ा ननर्ांत्रणाच्र्ा नवनवध मल्ू र्मापन तांत्राांचे वणयन करा.

(१०)

प्र. ७ व्र्ष्टी अध्र्र्न
कोलकाता शहरामध्र्े मासे ऑनलाईन ऑडयर करणे आनण घरपोच मच्छी परु नवणे हे हळूहळू सवयसामान्र् होत
आहे त्र्ामळ
ु े पारांपाररक मच्छी बाजार हा नडनजटल माके ट मध्र्े रुपाांतरीत होत आहे.
र्ानशवार् पनिम बांगाल सरकारचे “स्माटय नफश” हे माशाांच्र्ा ऑनलाइन शॉनपांग साठीचे अॅप आहे. भारतातील
नवनवध प्रनसद्ध सांस््ाांमधील सहा अनभर्ाांनत्रकी नवद्यार्थर्ाांनी 'डेनलबाझार' नावाचे एक ऑनलाइन नकरकोळ
खरे दीचे दक
ु ान लााँच के ले आहे, नज्े नकराणा सामान आनण काही इतर अन्न सामग्रीसह ताजे मासे आनण माांस
नमळू शकतात.
पनिम बगां ाल सरकारचे मासे ऑनलाईन बक
ु करण्र्ासाठीचे स्माटयनफश अॅप र्ा वर्ायच्र्ा सरू
ु वातीला राज्र्
मत्स्र्व्र्वसार् नवकास महामांडळाकडून सरुु के ले गेले आनण २५ नववध प्रकारच्र्ा माशाांचा र्ामध्र्े समावेश
आहे. पढु ील वर्ायत र्ा नवनवधतेत आणखी वाढ होईल. र्ा अॅप ची ग्राहक सांख्र्ा सध्र्ा समु ारे १०,००० इतकी
आहे.
'डेनलबाझार' र्ा अॅप द्वारे सध्र्ा ७५-८० प्रकारचे मासे आनण नवनवध प्रकारचे नचकन आनण मटन परु वले जात
आहे. उपभोिाने फि एक नदवस आधी रात्री ९ वाजेपर्ांत ऑडयर नोंदवावी लागते आनण दसु ऱ्र्ा नदवशी
बाजारपेठेतील खरे दीनांतर दोन तासात ऑडयर घरपोच होते. ‘डेनलबाझार’ चे जवळजवळ २२,००० नोंदणीकृ त
ग्राहक आहेत ज्र्ामळ
ु े त्र्ाचां ी वानर्यक उलाढाल ४ कोटी रुपर्ापां र्ांत होते. वेबसाइट आनण मोबाईल अॅप द्वारे र्ा
सेवचे ा लाभ घेतला जाऊ शकतो. ग्राहकानां ा ताजे, कोणतीही प्रनक्रर्ा न झालेले आनण साठवनू न ठे वलेले मासे
आनण माांस नमळवनू देणे हे डेलीबझारचे मख्ु र् उनिष्ट आहे.
प्रश्नः
अ) आपल्र्ा मते, ऑनलाइन मासे नवक्री करणाऱ्र्ा र्ा दोन्ही सांस््ाचे डावपेच र्ोग्र् आहेत का? मासे
ऑनलाईन नवक्री करताना त्र्ाांना कोणत्र्ा आव्हानाांना तोंड द्यावे लागेल?
(१०)
ब) एक नवपणन व्र्वस््ापक म्हणनू , ग्राहकाांमध्र्े र्ा अॅनललके शनला प्रोत्साहन देण्र्ासाठी आपण कोणते डावपेच
सचु वाल?

(१०)
_________________

Page 4 of 4

