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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. பர த உண  ச ைத ப த  ெதாழி  கிய வ ைத 

விாிவாக விவாி க. 
Briefly explain the importance of vast food marketing industry. 

2. அ) ச ைதயிய  ெகா ைககைள விாிவாக ஆரா க.  
Discuss the principles of marketing. 

(அ ல ) 

ஆ) உண  சி லைற வி பைனயி  பய கைள விாிவாக விவாி க.  
Briefly explain the benefits of food retailing. 

3. அ) உண  சி லைற வி பைன நி வன களி  வைககைள 

விள க.  
Explain the different types of food retail institutions. 

(அ ல ) 

ஆ) சி லைற வ வ தி  ேநா க கைள எ ைர க. 
State the objectives of retail format. 

 

 

 

 

 

 

4. அ) உண  மதி  ச கி யி  ேமலா ைம  பணிகைள விவாி க.  
Explain the functions of food value chain. 

(அ ல ) 

ஆ) உண  ேதைவைய மா வத  அ பைடயி  STP யி  

பணிகைள விவாி க.  
Explain the functions of STP based on changing food demand. 

5. அ) உண   சி லைற ச ைத ப த  உ திகைள விாிவாக 

ஆரா க. 
Discuss the different food retail marketing strategy. 

(அ ல ) 

ஆ) உண  சி லைற ெதாட பி  சிற பிய கைள விள க. 
Explain the various characteristics of food retail communication. 

6. அ) வி பைன கவ களி  கிய வ ைத விள க.  
Explain the importance of sales agents. 

(அ ல ) 

ஆ) ச ைதயிய  உண  உ ப தி  காரணிகைள விாிவாக 

எ ைர க.  
State the different factors of food marketing manufacture. 
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