
СТРАТЕГИЈСКИ МАРКЕТИНГ И МЕНАЏМЕНТ 

ПИТАЊА ЗА ПРИПРЕМУ КОЛОКВИЈУМА 

 

Глава IV - Маркетинг стратегија 

1. Дефинисање маркетинг стратегије. 

2. Врсте маркетинг стратегија (однос способности предузећа и потреба тржишта). 

3. Шта је ефективност и ефикасност маркетинг стратегије? 

4. Објаснити тржишну (маркетинг) оријентацију предузећа. 

5. Објаснити маркетинг стратегију диверсификације производа. 

6. Објаснити маркетинг стратегију диверсификације тржишта. 

7. Објаснити матрицу примене маркетинг стратегије. 

Глава XI - Стратегије одржавања и повећања тржишног учешћа 

1. Шта је тржишно учешће? 

2. Навести и објаснити врсте тржишног учешћа. 

3. Објаснити релативно тржишно учешће. 

4. Приказати и објаснити индекс тржишног учешћа. 

5. Објаснити маркетинг стратегију повећања примарне тражње. 

6. Објаснити маркетинг стратегију селективне тражње. 

7. Навести и објаснити фазе развоја гране и могуће позиције предузећа у грани. 

8. Навести и објаснити маркетинг стратегије предузећа у фазама развоја гране. 

9. Навести и објаснити стратегијске опције за производе са различитом тржишном 

позицијом. (реактивна и проактивна маркетиг стратегија). 

10. Навести и објаснити маркетинг стратегије предузећа за проширење производног 

програма.   

Глава XII - Стратегија сегментације тржишта 

1. Шта је сегменатција тржишта? 

2. Навести и објаснити нивое сегментације тржишта. 

3. Навести и приказати (нацртати) нивое сегменатције тржишта. 

4. Навести и објаснити стратегије сегментације тржишта. 

5. Објаснити стратегије сегментације домаћег и међународног тржишта. 

Глава XIII - Стратегија диференцирања понуде 

1. Објаснити диманзије диференцирања понуде. 

2. Објаснити значај стратегије диференцирања понуде. 

3. Навести и објаснити начине диференцирања производа. 

4. Објаснити разлику између диференцирања производа, персонала и имиџа 

предузећа. 

5. Објаснити однос стратегије диференцирања производа и стратегије сегментације 

тржишта. 



Глава XIV - Стратегија позиционирања производа 

1. Објаснити стратегију позиционирања производа. 

2. Објаснити фазе процеса позиционирања производа/услуга. 

3. Објаснити однос позиционирања, диференцирања производа и сегментације. 

4. Навести и објаснити стратегије позиционирања производа. 

5. Објаснити стратегију репозиционирања производа. 

Глава XVI - Маркетинг стратегије у глобалној привреди 

1. Објаснити карактеристике међународне маркетинг стратегије. 

2. Навести и објаснити маркетинг стратегије у глобалној привреди. 

3. Објаснити процес сегментације међународног тржишта. 

4. Објаснити матрицу глобалне маркетинг стратегије. 

5. Објаснити стратегију раста у међународном маркетингу. 

6. Објаснити стратегију експанзије тржишта. 

7. Навести карактеристике маркетинг програма у глобалној привреди. 

Глава XVIII - Контрола и ревизија маркетинг активности 

1. Навести и објаснити типове маркетинг контроле. 

2. Објаснити процес маркетинг контроле. 

3. Објаснити ревизију маркетинг активности. 

4. Шта обухвата ревизија маркетинг активности предузећа? 

 


