
PRATİK 
AKTIVITELER

ÇOKLU SEÇENEK SORULARI

M O D Ü L  7

S Ü R D Ü R Ü L E B İ L İ R L İ K

Bu proje, Avrupa Komisyonu'nun desteğiyle finanse edilmiştir. Bu yayın, yalnızca yazarın
görüşlerini yansıtmaktadır ve komisyon, burada yeralan bilgilerin herhangi birşekilde
kullanılmasından sorumlu değildir.

Tüm açıklamalar için lütfen makaleyi ve kılavuzu
okuyunuz.

SOSYAL GİRİŞİMDE ETNİK AZINLIKLARDAKİ KADINLAR
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Aktivite Kaynaklar
Belirlenen 

Zaman
Sonuç

1. Her katılımcı aşağıdaki
soruyu cevaplayacaktır.-

Pazarlamada yenilikçi 7P 
nedir?

Her katılımcı için
kağıt ve kalem

15 dk.

Katılımcılar, 7P'lerinizi ve
diğer ticari faaliyetlerinizi

değerlendirmek ve
yenilemek için "Yedi P 

Formülü" nü
değerlendiriyorlar.

2. Her katılımcı aşağıdaki
soruyu cevaplayacaktır.- -

SE ürünlerinizin
(hizmetlerinizin) güçlü ve
zayıf yönleri nelerdir?

Yok 15 dk.

Katılımcılar, SE ürünlerinin
(hizmetlerinin) güçlü ve

zayıf yönlerini
değerlendiriyorlar.

3. Yukarıdaki 1. ve 2. 
soruları ikili olarak tartışın

(partnerler):
İş ortağınızın benzersiz

satış noktası (USP) nedir?

Yok 15 dk.

Katılımcıların birbirlerinin
ürünlerini (hizmetlerini) 

değerlendirmeleri ve
birbirlerinin USP'sini

bulmaları gerekir.

AKTIVITE 1: ÜRÜN YENİLİĞİ 1
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Aktivite Kaynaklar
Belirlenen 

zaman
Sonuç

1. Her katılımcı aşağıdaki
soruyu cevaplayacaktır.
- SE'nizin temel ürünleri

veya hizmetleri nelerdir?

Her katılımcı için kağıt ve
kalem

15 dk.

Katılımcılar, ürün veya
hizmetlerini, ne kadar

gelir üretildiği açısından
önem sırasına göre

listeliyorlar.

2. Her katılımcı aşağıdaki
soruyu cevaplayacaktır.-

En yakın rakiplerinizi
bulabilir misiniz?

Yok 10 dk.

Katılımcılar, rakiplerle
rekabet edebilmek için

yenilikçi bir ürünün
(hizmetin) nasıl

tasarlanacağını düşünüyor.

3. Yukarıdaki soruları ikili
gruplar halinde tartışın

(partnerler):İş ortağınızın
ürünlerini (hizmetlerini) 
müşteriler için daha yeni

veya daha çekici hale 
getirmek için yenileyebilir

misiniz?

Yok 15 dk.

Bu tür bir yeniliğin neden
işe yarayıp yaramadığı
konusunda başkalarına

meydan okumalısınız. Bu 
etkinlik aynı zamanda bir

inovasyon mücadelesi
olarak da bilinir.

AKTIVITE 2: ÜRÜN YENİLİĞİ 2
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Aktivite Kaynaklar
Belirlenen 

zaman
Sonuç

1. Her katılımcı aşağıdaki
soruyu cevaplayacaktır.
- SE'niz için yenilikçi bir

ürün veya yenilikçi bir
süreç veya başka bir

yöntem tasarlayabilir
misiniz?

Lütfen diğer YENİLİKÇİ 
7P'leri (ürün, fiyat, 

promosyon, yer, fiziksel
kanıt, insanlar ve süreç) 

tasarlamak için
alıştırmaları tekrarlayın.

Her katılımcı için kağıt ve
kalem

15 dk.

Grubunuzla paylaşmak
için günlük pazarlama

karışımı inovasyon
örnekleri bulmanız
gerekir. Bir örnek: 

Amazon'un başarısı, yeri
(kanalı) inovasyonundan

kaynaklanıyor.

2. Yukarıdaki soruları ikili
gruplar halinde tartışın

(partnerler):
Partnerinizin yeniliğini

değerlendirebilir misiniz?

Yok 30 dk.

Eleştirel bir arkadaş
olarak, yeniliğin neden
başarılı olacağına veya

başarısız olacağına
inandığınızı

açıklamalısınız.

AKTIVITE 3: PAZARLAMA KARİŞİMİ İNOVASYONU 3
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Ek Eğitim Alıştırmaları

Önceki etkinlikler 7P'lerin herhangi birine uygulanabilir.

Rekabet ve finansman eksikliği nedeniyle hayatta kalmak için mücadele eden
bir SE'ler senaryosu oluşturun. 

Tüm katılımcılara boş bir kağıt verin ve sorunu çözmek için bir fikir
yazmalarını sağlayın. (10 dakika) 

Bir katılımcı boş kağıdı aldığında, önceden yazılmış fikirleri üzerine fikir 
üretmelidir. (10 dakika)

Sonunda, fikirler grup içinde paylaşılmalıdır. (10 dakika)



Çoktan Seçmeli Sorular - 1

Aşağıdaki ifadelerden hangisi "inovasyonu" en iyi şekilde
tanımlar?

a. Müşterileriniz için yeni bir ürün ambalajı oluşturmak
(Fiziksel Kanıt).

b. Sosyal girişiminiz için daha iyi bir işlem sistemi sağlamak
(Süreç).

c. Müşterilere indirimli fiyat vererek, belirli bir üründen daha
fazlasını satın almalarını sağlamak. (Fiyat) 

d. Daha önce hiç var olmayan yeni bir ürün yaratmak (Ürün).

e. Mevcut hizmet sunumunu değiştirme (Süreç).

f. Daha fazla müşteri çekmek için halk için yeni promosyonları
değiştirmek (Promosyon).



Aşağıda listelenen kelimelerden, sosyal girişimleri daha
sürdürülebilir hale getirme ihtimali olan bir yenilikçiyi en iyi hangisi
tanımlar?

a) Adanmış
b) Nükteli, komik
c) Tutarlı
d) Eğitimli
e) Çalışkan
f) Meraklı

Çoktan seçmeli sorular- 2



Çoktan Seçmeli Sorular- 3

Özellikle ağır sanayi rekabeti ile karşı karşıya kaldığında, uzun vadede bir
destekli iş istihdamı firmasını daha sürdürülebilir kılmak için neler
gereklidir?
a) Her zaman şirketi son tüketicilere tanıtmak.
b) Sadakati teşvik etmek için halka sürekli indirimli fiyatlar sunmak.
c) Halk için daha iyi işleme sistemleri oluşturmak için sık sık değişmek.
d) Her zaman tüketicilerin geri bildirimlerini ve istek listelerini dinlemek.
e) Sürekli olarak teknolojilerini geliştirmeye çalışmak.
f) Sürekli olarak bir şeyler yapmanın yeni yollarını bulmaya çalışmak ve

tüm sosyal girişim şirketinin faaliyetleriyle ilgili yeni fikirler düşünmek.



Bir Destekli İstihdam firması, uzun vadede firmayı sürdürülebilir kılmak için
inovasyon stratejisine 7P'lerin hangi yönünü dahil etmelidir?

a) Fiyatlandırma - fiyat ne kadar düşükse, o kadar çok son müşteri satın alır.
b) Teşvik - çünkü tanıtım halkın bilinçlendirilmesini sağlar.
c) İnsanlar - çünkü tüm işletmeler ön planda olan, müşterilerle ilgilenen

insanlarla başlar.
d) Süreç - çünkü tüm müşteriler uzun bir bürokratik süreç yerine daha kısa

ve daha verimli bir süreci tercih eder.
e) Fiziksel Kanıt - çünkü halk her zaman güvende hissetmek ve firmanın

hizmet ve performansının kanıtlarını görmek ister.
f) Ürün - çünkü ürünler ve hizmetler herhangi bir işletmenin kalbi veya bir

işletmenin var olma nedenidir.

Çoktan Seçmeli Sorular- 4


