..............................................................
Név

osztály: ..........................

I. Írja le a következő fogalmakat.
16 pont
telepengedély: ....................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
működési engedély:............................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
cégfelirat.............................................................................................................................
............................................................................................................................................
kirakat: ...............................................................................................................................
............................................................................................................................................
kirakat csoportosítása:

II. A helyes megállapítás kiválasztására irányuló rövid feladatok.
6 pont
A telephelyválasztás földrajzi szempontjai
A vállalat irányítását
közé tartozik
A) a telephelyen végzik
A) a vevőkör nagysága
B) a székhelyen végzik
B) a település lakosságának kor szerinti
C) mindkét válasz igaz
összetétele
C) a település mérete és elhelyezkedése
A telephely és a székhely
A portál része
A) lehet egy helyen
A) a bolthoz tartozó parkoló
B) nem lehet egy helyen
B) az áruátvevő zsilip
C) csak külön településen lehet
C) az üzlet bejárata
Az infrastruktúrához hozzátartozik
A kirakat fontos előnye, hogy
A) a vevő ki- és bemenet közben látja
A) az üzlet bérleti díja
B) az üzlet vízellátása
C) az üzlet vevőköre

B) akkor is hat, ha a bolt zárva tart
C) nem változik, így jelzi a bolt
hagyományait

III. Válassza ki az alábbi megállapításokból, hogy melyek az igazak és melyek a hamisak!
Választását mindegyik megállapítás után röviden indokolja meg!
20 pont
Egy vállalkozásnak egy székhelye és számos telephelye lehet
Egy üzletet csak ott érdemes megnyitni ahol nincs konkurencia.

.......................... .
.......................

Egy telephely akkor kerül jó helyre, ha a legolcsóbbak a telepítési költségek .....................
A gyártó cégnek működési engedélyt kell kérnie.

..........................

A napilap értékesíthető közterületen is.

..........................

A telepengedélyt a jegyző adja ki, míg a működési engedélyt a cégbíróság. .......................
A külső portálnak nem része a bejárat.

.......................

A cégfelirat anyaga lehet üveg, fém, fa, műanyag vagy ezek kombinációja. .......................
A kirakatban nem csak árut helyezhetünk el.

.......................

Minden üzletnek van kirakata.

. ......................

IV. Esettanulmány

8 pont

Ön egy ruházati üzletet szeretne nyitni, mely a „Mona” exkluzív márka forgalmazója, ez az üzlet
neve is. Termékeit elsősorban a 30 feletti, az átlag felett kereső nőknek szánja.

1. Milyen engedély kell kérnie és kitől? .....................................................................................
..................................................................................................................................................
2. Válasszon földrajzi helyet az üzlethelyiség számára. Válaszát indokolja: ..............................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
3. Hogyan oldaná meg a ki és bejáratot. .....................................................................................
..................................................................................................................................................
4. Hogyan oldaná meg a cégfeliratot............................................................................................
..................................................................................................................................................

