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Note:- Attempt any 4 from given questions. 

Q-1) Why marketing is important for business organizations? Explain the nature 

 and scope of the marketing. 

Q-2) Write detail note on:- 

 a) Skimming pricing 

 b) Packaging 

Q-3) What are the components of product mix? Give your detail views. 

Q-4) "Advertisement and sales promotions are inevitable in marketing? 

 Evaluate with example. 

Q-5) How segmentation and targeting are interrelated with each other? Explain 

 the process of targeting the market. 

Q-6) How advertising is more important for new company in market? Explain 

 with example.  

Q-7) Discuss the process of designing marketing channel? How is it different 

from designing a physical distribution system? 

Q-8) What is meant by market segmentation? 

Q-9) Discuss the difference between direct and indirect distribution channel. 

What are the decisions which effect the choice of a channel? 
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     ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ 

ਨ ਟ- ਕੋਈ ਚਾਰ ਪ�ਸ਼ਨ ਹ� ਲ ਕਰੋ। 

1. ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵ� ਲਈ ਮਾਰਕੀਿਟੰਗ ਿਕ# ਮਹ� ਤਵਪੂਰਨ ਹੈ? ਮਾਰਕੀਿਟੰਗ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਅਤੇ ਸਕੋਪ 

ਬਾਰੇ ਦ� ਸੋ ? 

2. ਇਸ ਤ ੇਿਵਸਥਾਰ ਨ ਟ ਿਲਖੋ- 

 ਓ) ਸਕੀਿਮੰਗ ਕੀਮਤ (Skimming Pricing) 

 ਅ) ਪੈਕਿਜੰਗ (Packaging) 

3. ਉਤਪਾਦ ਿਮਸ਼ਰਣ (Product mix ) ਦੇ ਭਾਗ ਕੀ ਹਨ? ਆਪਣੇ ਵੇਰਵੇ ਿਵਚਾਰ ਿਦਓ। 

4. ਇ4ਿਤਹਾਰਬਾਜੀ ਅਤੇ ਿਵਕਰੀ ਦੀਆਂ ਤਰ� ਕੀਆਂ ਮਾਰਕੀਿਟੰਗ ਿਵ�ਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ? ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ 

 ਨਾਲ ਮੁਲ�ਕਣ ਕਰੋ। 

5. ਿਵਭਾਜਨ (Segmentation ) ਅਤੇ ਿਨਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ (Targeting ) ਿਕਵ8 ਇ� ਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ 

 ਰ� ਖਦੇ ਹਨ? ਮਾਰਕੀਟ ਨੰੂ ਿਨਸ਼ਾਨਾ (ਟਾਰਗੇਟ) ਕਰਨ ਦੀ ਪ�ਿਕ�ਆ ਨੰੂ ਸਮਝਾਉ। 

6. ਬਾਜਾਰ ਿਵ�ਚ ਨਵ< ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਇਸ਼ਿਤਹਾਰਬਾਜੀ ਿਕਵ8 ਵਧੇਰੇ ਮਹ� ਤਵਪੂਰਨ ਹੈ? ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ 

 ਨਾਲ ਸਮਝਾਉ। 

7. ਮਾਰਕੀਿਟੰਗ ਚੈਨਲ ਨੰੂ ਿਡਜਾਇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪ�ਿਕ�ਆ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰੋ? ਇਹ ਭੌਿਤਕ 

 ਿਡਸਟਰੀਿਬਉਸ਼ਨ ਿਸਸਟਮ ਿਡਜਾਈਨ ਕਰਨ ਤ@ ਿਕਵ8 ਵਖਰਾ ਹੈ? 

8. ਬਾਜਾਰ ਿਵਭਾਜ਼ਨ (ਮਾਰਕੀਟ ਸੀਗਮBਨਟੇਸ਼ਨ) ਤ@ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਸਫ਼ਲ ਬਾਜਾਰ ਿਵਭਾਜਨ ਦੇ 

 ਮਾਪਦੰਡ ਕੀ ਹਨ ? 

9. ਿਸ� ਧੇ ਅਤੇ ਅਿਸ� ਧੇ ਿਡਸਟ�ੀਿਬਊਸ਼ਨ ਚੈਨਲ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਬਾਰੇ ਗ� ਲ ਕਰ।ੋ ਉਹ ਿਕਹੜੇ ਫੈਸਲੇ 

 ਹਨ ਜੋ ਚੈਨਲ ਦੀ ਚੋਣ ਨੰੂ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਕਰਦੇ ਹਨ? 


