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SOLDAN SAĞA

2. Karlılık hesabı
5. Birim yüzeye uygulanan kuvvet
7. Lügat
9. Güzel el yazısı
11. Firmaların mallarının bedelini 
satıldıktan sonra perakendeciden 
almaları
14. Izdivaç
15. Gösterme, meydana çıkarma, sunma
18. Zihinsel işlevlerde, bilinçte bulanıklık 
olmaksızın, organik ve yaygın kötüleşme
21. Mülkiyet hakkı sahibi
22. Perakendede üreticiden doğrudan 
ürün getiren / dağıtan kişi.
23. Psikolojik olduğu kadar davranışsal 
ve bilişsel düzeyde de kişinin 
işlevselliğini büyük oranda bozan, kişide 
aşırı derecede güvensizlik, huzursuzluk 
ve kaygıya sebep olan bir duygu durum 
bozukluğu
24. Hotel - restoran - kafeterya 
sektörünün kısa ismi
25. Ölçü, ölçüt
28. Aydın Karacasu’da bulunan antik 
Yunan kenti
33. Yükümlülük
34. Yükümlü, ödevli, görevli
36. Açıklama, beyanat
37. Sergileme planı, perakendecilikte 
malların mağaza raflarındaki ideal 
sergisini tasarlamak için kullanılan ve 
bilgisayarda hazırlanan grafik.
38. Depolarda kolili malların üzerlerine 
konduğu tahta veya plastik taşıyıcılar
39. Bir ürünün piyasaya yeni sunulması, 
piyasaya tanıtılması.
40. Dışarıdan başka bir firmaya ürettilen 
ürün

YUKARIDAN AŞAĞIYA

1. Ayrı tutma, kural dışı sayma
3. Bayındır duruma getirme, bayındırlık
4. Açık, göze çarpan
6. Haber ve yorumlardan kurulu bir yayın 
ürünü
8. Müşterinin birbirlerinin yerine geçebilir 
olarak gördüğü ürünlerin çeşitlemesi.
9. Şirketlerin iflaslarını açıklamaları
10. Bir şeyi enjekte eden aparat
12. Koruma
13. Ürün veya hizmete yönelik satın 
alma isteği
16. Hafif ve açık yazlık ayakkabı
17. Su üzerinde batmadan duran ve 
farklı amaçlarla kullanılan araç
19. Gerçek olmayan, uydurulmuş haber
20. Tüketicilerin yaşam tarzı 
kategorilerine, aktivitelerine, ilgi 
alanlarına ve fikirlerine dayalı olarak 
yapılan pazar incelemesi
26. Canlı üzerinde beden ve ruh 
açısından önemli ve etkili yaralanma 
belirtileri bırakan yaşantı
27. İstemsiz, spazmodik kas hareketleri.
29. Bir malın stokta bulunduğu sürenin 
uzunluğu.
30. Teknik resimde kullanılan bir terim
31. Denk, eşit
32. Öngörü
35. Mağazadan satın alımlarda belirli 
ürünlerin fiyatında indirim sağlayan basılı 
kâğıt.


