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ப தி – அ 
I. வினா எ  1 க டாய வினா           (1x15 = 15) 

ம ற அைன  வினா க  விைடயளி க.  (5x12 = 60) 

1. ச ைத ப த  விள பர தி  ப ைக ைமயாக விள க. 
Explain the role of advertisement in marketing. 

2. அ) வி பைனயி  விள பர தி  திறைன விாிவாக விவாி க.  
Discuss the effectiveness of Advertisement on sales. 

(அ ல ) 

ஆ) விள பர தி  க ேவா  நட ைதயி  கிய வ ைத 

ஆரா க.  
Explain the importance of consumer behavior in advertising. 

3. அ) விள பர தினா  ஏ ப  பய பா ைன அளவி வத கான 

கிய வழிகா த கைள விவாதி க.  
Discuss the essential guidelines for evaluating the effectiveness of 

advertising. 

(அ ல ) 

ஆ) விள பர நி வன ைத  ேத ெத பதி  கவன  ெச த 

ேவ ய காரணிக  யாைவ?  
What are the factors to be considered in selecting an advertising agency? 

 

 

 

4. அ) தனியா  வி பைன வைரவில கண  த  அத  ேநா க கைள 

விவாி க. 
Define personal selling. What are the objectives of personal selling? 

(அ ல ) 

ஆ) வி பைன அைம பி  ப ேவ  ேநா க கைள  த க.  
Explain the purposes of sales organization. 

5. அ)  ஆ ேச த  உ ள ந ைமக  ம  தீைமக  யாைவ?  
What are the merits and demerits  of recruitment?  

(அ ல ) 

ஆ) வி பைன பிரதிநிதிகைள எ வா  பயி சி அளி  

சாதைனகைள ஏ ப க ?  
What are the training methods will you employ to motivate a high 

committed sales force? 

6. அ) வி பைன வர - ெசல  தி ட ைத  ெசய ப வைத 

விள க.  
Explain the process of making sales budget. 

(அ ல ) 

ஆ) விள பர ந பய  அளி க ய திறைன மதி பி வதி  

அட க பய பா  ப பா வி  கிய வ ைத த க.  
Explain the importance of cost benefit analysis in measuring advertising 

effectiveness. 
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