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Циљ предмета
Циљ предмета је да студентима обезбеди теоријска и практична знања из области дистрибуције производа и услуга.
Трговина и укупна дистрибуција представљају значајан сегмент система маркетинга. Студенти се упознају са
комплексним односима између учесника у трговини и осталим каналима дистрибуције робе и услуга на домаћем и
међународном тржишту.
Исход предмета
Знања која стичу у оквиру овог предмета представљају основу за ефикасно управљање комерцијалним и
дистрибутивним активностима између свих учесника на тржишту. Студената се упознају са свим аспектима процеса
управљања каналима дистрибуције и оспособљавају за решавање практичних проблема који су везани за
дистрибутивне активности.
Садржај предмета
Теоријска настава
• Теоријска основа управљања каналима дисрибуције
• Институционална и функционална структура канала маркетинга
• Планирање канала маркетинга
• Кооперација и интеграција у каналима маркетинга
• Развој стратегијског партнерства и маркетинга дугорочних односа
• Електронски канали маркетинга
• Физичка дистрибуција у систему маркетинга
• Глобализација светског тржишта и интернационализација канала маркетинга
• Глобални токови у структури канала маркетинга Европске уније
• Основни елементи управљања ланцем снабдевања
Практична настава: Индивидуалне и групне презентације и решавање задатака и пословних примера.
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