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ტურიზმი 

 

1.ტურისტულიმომსახურებისხარისხი არის: 

ა) კვების დონისშესაბამისობატურისტთამოლოდინთან; 

ბ) განთავსების დონისშესაბამისობატურისტთამოლოდინთან; 

გ) მომსახურებისდონისშესაბამისობატურისტთამოლოდინთან; 

დ) ტრანსპორტირების დონისშესაბამისობატურისტთამოლოდინთან; 

 

2. ტურისტის მოგზაურობის მიზნებია: 

ა) ახალი კულტურის, ცხოვრების წესის, ეროვნული კერძებისა და ა.შ. გაცნობა;  

ბ) ახალი ბიზნესსაქმიანობის წამოწყება; 

გ) ეკონომიკური შემოსავლის მიღება; 

დ) პროფესიის შეცვლა. 

 

3. „კემპინგი“ არის: 

ა) მცურავი სასტუმრო წყალზე: 

ბ) ავტო, მოტო, ველო ტურისტებისათვის განკუთვნილი განთავსების საშუალება; 

გ) მოძრავი სასტუმრო, რომელიც შედგება ვაგონებში მოწყობილი ნომრებისაგან; 

დ) გემი, რომელიც გამოიყენება სასტუმროდ. 

 

4. სასტუმროთა რომელ ტიპს განეკუთვნება „ჰოსტელი“? 

ა) მცირე ზომის სასტუმროს წყალზე; 

ბ) კურორტზე განთავსებულ  სასტუმროს; 

გ) ხუთვარსკვლავიან სასტუმროთა ტიპს; 



დ) ახალგაზრდული ტიპის სასტუმროს მინიმალური კომფორტით. 

 

5. სასტუმროში ნახევარ პანსიონი ნიშნავს: 

ა) ორჯერად კვებას; 

ბ) სამჯერად კვებას; 

გ) ოთხჯერად კვებას; 

დ) ერთჯერად კვებას. 

 

მენეჯმენტი 

 

 

6. რასნიშნავსტერმინი ,,ფუნქცია”? 

ა) ახსნას, განმარტებას; 

ბ) დაქვემდებარებას; 

გ) საქმიანობას, მოვალეობას; 

დ) გაგებას, დაზუსტებას. 

 

7. რამდენისუბიექტისაგანშედგებაა. მასლოუსიერარქიულიპირამიდა? 

ა) 4; 

ბ) 5; 

გ) 6; 

დ) 7. 

 

8. რაარისკომუნიკაცია? 

ა) საქონლისგაცვლისპროცესი: 

ბ) ინფორმაციისგაცვლისპროცესი; 

გ) გამოცდილებისგაცვლისპროცესი; 

დ) ტექნოლოგიისგაცვლისპროცესი. 

 

9. რომელიარმიეკუთვნებამენეჯმენტისელემენტს? 

ა) მენეჯმენტისთეორია; 

ბ)მენეჯმენტისმეთოდები; 

გ) მენეჯმენტისორგანიზაცია; 

ე) მენეჯმენტისკანონები. 

 

10.გადაწყვეტილებებს, რომელიცგანსაზღვრავენორგანიზაციისასპექტებსეწოდება: 

ა) პრიორიტეტული; 



ბ) კონცეპტუალური; 

გ) ავტორიტეტული; 

დ) ფუნდამენტური. 

 

მარკეტინგი 

 

11. რომელმა მარკეტინგულმა კონცეფციამ დააკავშირა ერთმანეთთან  საწარმოს, 

მომხმარებლების და საზოგადოების ინტერესები? 

ა) სოციალურ-ეთიკურმა მატკეტინგის კომცეფციამ; 

ბ) საქონლის სრულყოფის კონცეპციამ; 

გ) უშუალოდ მარკეტინგის კონცეფციამ; 

დ) წარმოების სრულყოფის კონცეფციამ. 

 

12. მარკეტინგის გეგმა  უნდა მოიცავდეს: 

ა) ბაზრის მიმდინარე მდგომარეობას; 

ბ) SWOT ანალიზს; 

გ) მარკეტინგის სტრატეგიას; 

დ) სამივე პასუხი სწორია. 

 

13. მარკეტინგულ ეთიკაში იგულისხმება  მარკეტოლოგების და ბიზნესში დასაქმებული 

ყველა ადამიანის: 

ა) ქცევის სტანდარტები, მორალური ფასეულობები; 

ბ) მორალური ფასეულობები და მოთხოვნილებები; 

გ) ქცევის სტანდარტები და შემოსავალი; 

დ) ცხოვრების წესი. 

 

14. პანელური მარკეტინგული კვლევა გულიხმობს: 

ა) პერიოდულ კვლევას; 

ბ) მეორად ინფორმაციაზე დამყარებულ კვლევას; 

გ) განსხვავებულ პრობლემათა ერთდროულ კვლევას; 

დ) პირველად მარკეტინგულ ინფორმაციაზე დამყარებულ კვლევას. 

 

15. მარკეტინგულიკვლევის კონკრეტული მეთოდია: 

ა) დედუქცია; 

ბ) დაჯგუფება; 

გ) ანალიზი; 

დ) სინთეზი. 


