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CCOOUURRSSEE  OOBBJJEECCTTIIVVEESS  &&  OOVVEERRVVIIEEWW  
  
BByy  mmaarrkkeettiinngg  ssttrraatteeggyy  wwee  mmeeaann  tthhee  lloonngg--tteerrmm  mmaannaaggeerriiaall  gguuiiddaannccee  ffoorr  aa  ccoommppaannyy  aanndd  iittss  pprroodduuccttss..      
SSuucchh  ssttrraatteeggiicc  gguuiiddaannccee  hhaass  ttoo  iinnccoorrppoorraattee  ccoommppeettiittiivvee  AANNDD  ccoonnssuummeerr  ccoonndduucctt..    IImmppoorrttaannttllyy,,  bbootthh  cchhaannggee  aatt  
aann  iinnccrreeaassiinngg  rraattee,,  ppoossiinngg  nneeww  cchhaalllleennggeess  ttoo  tthhee  mmaarrkkeettiinngg  mmaannaaggeerr..  
TToo  iilllluussttrraattee,,  nneeww  ccoommppeettiittoorrss  oofftteenn  ccoommee  ffrroomm  sseeeemmiinnggllyy  uunnrreellaatteedd  mmaarrkkeettss  lliikkee  GGooooggllee  MMaappss  ssuuddddeennllyy  
cchhaalllleennggeedd  pprroovviiddeerrss  ooff  nnaavviiggaattiioonn  sseerrvviicceess  ((ee..gg..TToommTToomm))  oorr  AAmmaazzoonn  cchhaalllleennggeess  WWaallmmaarrtt..    AAllssoo,,  
ccoommppeettiittoorrss  ccoommee  ffrroomm  aann  iinnccrreeaassiinngg  nnuummbbeerr  ooff  ppllaacceess  aarroouunndd  tthhee  gglloobbee,,  oofftteenn  wwiitthh  uunniiqquuee  ccoommppeettiittiivvee  
bbaacckkggrroouunnddss,,  ccaappaabbiilliittiieess,,  ddeessiirreess,,  rreessoouurrcceess,,  eettcc..          
SSiimmiillaarrllyy,,  ccoonnssuummeerrss''  pprreeffeerreenncceess  aanndd  ccoonndduucctt  iiss  cchhaannggiinngg  rraappiiddllyy  aass  ccoonnssuummeerrss  eevvaalluuaattee  pprroodduuccttss  aalloonngg  
ddiimmeennssiioonnss  ooff  ppoolliittiiccaall  ccoorrrreeccttnneessss,,  ccuullttuurraall  aapppprroopprriiaattiioonn,,  ccoonnssuummppttiioonn  eexxppeerriieennccee,,  ssttrruuccttuurree  ooff  vvaalluuee  
cchhaaiinn——iinn  aaddddiittiioonn  ttoo  ttrraaddiittiioonnaall  ddiimmeennssiioonnss  ssuucchh  aass  pprriiccee,,  qquuaalliittyy,,  eettcc..    FFoorr  eexxaammppllee,,  DDoollccee  &&  GGaabbbbaannaa  
ssuuffffeerreedd  uunneexxppeecctteeddllyy  iinn  CChhiinnaa  dduuee  ttoo  aann  aaddvveerrttiisseemmeenntt  tthhaatt  wwaass  dduubbbbeedd  ccuullttuurraallllyy  iinnaapppprroopprriiaattee  aanndd  BBeennttlleeyy  
ccoonnssuummeerrss  lliikkee  ttoo  kknnooww  aabboouutt  tthhee  lliiffee  ttoo  tthhee  ccoowwss  tthhaatt,,  eevveennttuuaallllyy,,  ddeelliivveerr  tthhee  hhiiddeess  ffoorr  tthheeiirr  ccaarrss..    NNoottaabbllyy,,  
ccoonnssuummeerr  rreeaaccttiioonnss  ssuucchh  aass  tthhee  oonnee  ttoo  DD&&GG  iinn  CChhiinnaa  ooccccuurrrr  aatt  aann  aassttoonniisshhiinnggllyy  ffaasstt  ssppeeeedd..  
TThheessee  ddeevveellooppmmeennttss  ccoommbbiinnee  iinnttoo  aa  pprreevviioouussllyy  uunnsseeeenn  cchhaalllleennggee  ffoorr  tthhee  mmaarrkkeettiinngg  mmaannaaggeerr  wwhheenn  ss//hhee  ttrriieess  
ttoo  ddeecciiddee  oonn  tthhee  bbeesstt  mmaarrkkeettiinngg  ssttrraatteeggyy..  
  
TThhuuss,,  tthhee  oovveerraallll  oobbjjeeccttiivvee  ooff  tthhee  ccoouurrssee  iiss  ttoo  iinnttrroodduuccee  yyoouu  ttoo  tthhee  ssuubbssttaannttiivvee  aanndd  pprroocceedduurraall  aassppeeccttss  ooff  
ssttrraatteeggiicc  mmaarrkkeettiinngg  mmaannaaggeemmeenntt,,  ttoo  sshhaarrppeenn  yyoouurr  sskkiillllss  ffoorr  ccrriittiiccaall  aannaallyyttiiccaall  tthhiinnkkiinngg,,  ttoo  ttrraaiinn  eeffffeeccttiivvee  
ccoommmmuunniiccaattiioonn  wwiitthh  ccoommppeettiittoorrss,,  ccoonnssuummeerrss//ccoossttuummeerrss,,  ffeellllooww  mmaannaaggeerrss  iinn  yyoouurr  ccoommppaannyy  aass  wweellll  aass,,  ffiinnaallllyy,,  
ttoo  ootthheerr  ssttaakkeehhoollddeerrss  ooff  yyoouurr  ffiirrmm——aallll  iinn  aann  eeffffoorrtt  ttoo  pprroodduuccee  tthhee  bbeesstt  mmaarrkkeettiinngg  ssttrraatteeggyy  oovveerr  ttiimmee..    
  
MMoorree  pprreecciisseellyy,,  tthhee  ggooaallss  iinncclluuddee::  
TToo  ffaammiilliiaarriizzee  yyoouu  wwiitthh  tthhee  vviittaall  eelleemmeennttss  ooff  ssttrraatteeggiicc  mmaarrkkeettiinngg  mmaannaaggeemmeenntt,,  eessppeecciiaallllyy  mmaarrkkeett  eevvoolluuttiioonn,,  
ccoommppeettiittoorr  aannaallyyssiiss,,  ccoommppeettiittoorr  iinntteelllliiggeennccee,,  ccoommppeettiittiivvee  aaddvvaannttaaggee,,  ccoonnssuummeerr//ccoossttuummeerr  aannaallyyssiiss,,  eevvoolluuttiioonn  
ooff  ccoonnssuummeerr  pprreeffeerreenncceess  aanndd  mmaannaaggeemmeenntt  ooff  ccoommppeettiittiivvee  iinntteerraaccttiioonn..    SSppeecciiaall  ffooccuuss  wwiillll  bbee  oonn  tthhee  mmeerriittss  ooff  
ccoommppeettiittiioonn  aass  mmaarrkkeettiinngg  mmaannaaggeerrss  ffaaccee  mmuucchh  iinnccrreeaasseedd  ccrriittiicciissmm  aabboouutt  ccoommppeettiittiioonn,,  eesspp..  ffrroomm  yyoouunnggeerr  
ccoonnssuummeerrss..  
  
TToo  ffaammiilliiaarriizzee  yyoouu  wwiitthh  tthhee  eelleemmeennttss  ooff  tthhee  mmaarrkkeettiinngg  mmiixx  ((ssttrraatteeggiicc  pprriicciinngg,,  pprroodduucctt  ssttrraatteeggyy,,  pprroommoottiioonn  &&  
aaddvveerrttiissiinngg,,  cchhaannnneell  sseelleeccttiioonn,,  sseeggmmeennttaattiioonn,,  ppoossiittiioonniinngg,,  eettcc..  ))  aass  tthhee  bbaasseess  aanndd  ggaatteewwaayy  ttoo  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  
ooff  aa  mmaarrkkeettiinngg  ssttrraatteeggyy..  
  
TToo  eeffffeeccttiivveellyy  aanndd  ssyynneerrggeettiiccaallllyy  ccoommbbiinnee  ssoo--ccaalllleedd  bbrriicckk--aanndd--mmoorrttaarr  ccoonnsstteellllaattiioonnss  wwiitthh  tthhee  hhuuggee  
ooppppoorrttuunniittiieess  pprroovviiddeedd  bbyy  tthhee  iinntteerrnneett  oorr  eeccoommmmeerrccee  oorr  ddiiggiittaalliizzaattiioonn  ooff  bbuussiinneessss..  
  
TToo  ddeeeeppeenn  yyoouurr  sseennssiittiivviittiieess  ffoorr  tthhee  lloonngg--tteerrmm  ggeenneerraattiioonn  ooff  rreevveennuuee  aanndd  pprrooffiittss  vviiaa  tthhee  ssaattiissffaaccttiioonn  ooff  
ccoonnssuummeerrss''  eevveerr  eevvoollvviinngg  pprreeffeerreenncceess  ((ccuurrrreennttllyy  aalloonngg  lliinneess  ssuucchh  aass  ssuuffffiicciieenntt  ssuussttaaiinnaabbiilliittyy,,  ccrreeaattiivvee  
ccoonnssuummppttiioonn  eexxppeerriieenncceess,,  lliimmiitteedd  ffoooottpprriinnttss,,  eettcc..))  AANNDD  ccoommppeettiittoorrss''  ((oolldd  aanndd  nneeww))  ccoonnssttaannttllyy  eevvoollvviinngg  
ccoommppeettiittiivvee  ccoonndduucctt  iinn  aann  eeffffoorrtt  ttoo  ggaaiinn  ccoommppeettiittiivvee  aaddvvaannttaaggeess..  
  
TToo  pprroovviiddee  yyoouu  wwiitthh  aa  ffoorruumm  ((bbootthh  wwrriitttteenn  aanndd  oorraall))  ffoorr  pprreesseennttiinngg,,  jjuussttiiffyyiinngg  aanndd  ddeeffeennddiinngg  yyoouurr  
pprrooffeessssiioonnaall  aasssseessssmmeennttss,,  eevvaalluuaattiioonnss  aanndd  rreeccoommmmeennddaattiioonnss..  
  
TToo  pprroovviiddee  aa  ffoorruumm  ffoorr  ccrriittiiccaallllyy  aanndd  rreessppeeccttffuullllyy  eexxaammiinniinngg  aanndd  ddiissccuussssiinngg  aasssseessssmmeennttss,,  eevvaalluuaattiioonnss  aanndd  
rreeccoommmmeennddaattiioonnss  ooff  ootthheerrss..  
  
TToo  uunnddeerrssttaanndd  tthhee  lliimmiittaattiioonnss  ooff  mmaarrkkeettiinngg  tteecchhnniiqquueess  aanndd  ttoooollss——eevveenn  tthhoouugghh  tthheeyy  aarree  ssttaattee--ooff--tthhee--aarrtt..  
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FFOORRMMAATT  OOFF  TTHHEE  CCOOUURRSSEE  
  
TToo  hheellpp  aacchhiieevvee  tthhee  oobbjjeeccttiivveess  ooff  tthhee  ccoouurrssee,,  wwee  wwiillll  uussee  ttrraaddiittiioonnaall  lleeccttuurreess,,  ddiissccuussssiioonnss  aanndd  ccaasseess  bbuutt  aallssoo,,  
aass  aa  uunniiqquuee  ttooooll,,  eemmppllooyy  aa  ccoommppuutteerr  ssiimmuullaattiioonn  tthhaatt  iiss  uusseedd  iinn  mmaannyy  ooff  tthhee  bbeesstt  BB--sscchhoooollss  aarroouunndd  tthhee  wwoorrlldd,,  
ii..ee..  MMaarrkkssttrraatt..  TThhiiss  ssiimmuullaattiioonn  wwiillll  mmaakkee  yyoouurr  ccllaassssrroooomm  eexxppeerriieennccee  eevveenn  mmoorree  iinntteerraaccttiivvee  bbuutt  aallssoo  mmuucchh  
mmoorree  cchhaalllleennggiinngg..      
  
LLeeccttuurree//DDiissccuussssiioonn::  OOnnee  ppoorrttiioonn  ooff  tthhee  ccoouurrssee  sseessssiioonnss  ffoolllloowwss  aa  lleeccttuurree//ddiissccuussssiioonn  ffoorrmmaatt..  TThheessee  sseessssiioonnss  
aarree  ddeevvootteedd  ttoo  tthhee  pprreesseennttaattiioonn  aanndd  ddiissccuussssiioonn  ooff  tthheeoorriieess,,  ccoonncceeppttss,,  aannaallyyttiiccaall  tteecchhnniiqquueess  aanndd  eemmppiirriiccaall  
ffiinnddiinnggss  uusseeffuull  ffoorr  mmaarrkkeettiinngg  ssttrraatteeggyy..    TThhee  lleeccttuurree//ddiissccuussssiioonn  sseessssiioonnss  aarree  oofftteenn  ssuuppppoorrtteedd  bbyy  aassssiiggnneedd  
rreeaaddiinngg  mmaatteerriiaallss,,  wwhhiicchh  wwiillll  bbee  cchhaapptteerrss,,  nnootteess,,  nneewwss  aarrttiicclleess,,  eettcc..  CCllaassss  sseessssiioonnss  wwiillll  bbee  ddeevvootteedd  ttoo  
ccoonnssoolliiddaattiinngg  aanndd  eexxtteennddiinngg  tthhee  ttooppiiccss  ddeelliinneeaatteedd  iinn  tthhee  rreeaaddiinngg  mmaatteerriiaallss..    NNaattuurraallllyy,,  iitt  iiss  eexxppeecctteedd  tthhaatt  
ssttuuddeennttss  ssttuuddiieedd  tthhee  aassssiiggnneedd  mmaatteerriiaallss  pprriioorr  ttoo  ccllaassss..  
  
MMaarrkkssttrraatt::  AAss  aa  mmaajjoorr  ppoorrttiioonn  ooff  tthhee  ccoouurrssee,,  wwee  wwiillll  ttaacckkllee  tthhee  MMaarrkkssttrraatt  ssiimmuullaattiioonn..  MMaarrkkssttrraatt  iiss  tthhee  mmoosstt  
ssoopphhiissttiiccaatteedd  aanndd  mmoosstt  rreeaalliissttiicc  ssiimmuullaattiioonn  ffoorr  ddeevveellooppiinngg  mmaarrkkeettiinngg  ssttrraatteeggiieess..  MMaarrkkssttrraatt  iiss  aallssoo  aa  gglloobbaall  
mmaarrkkeett  lleeaaddeerr  bbeeiinngg  uusseedd  aatt  aapppprrooxx..  8800%%  ooff  tthhee  ttoopp  bbuussiinneessss  sscchhoooollss  wwoorrllddwwiiddee..  MMaarrkkssttrraatt  hhaass  bbeeeenn  
ccoonnttiinnuuoouussllyy  rreeffiinneedd  aanndd  uuppddaatteedd  ffoorr  oovveerr  4400  yyeeaarrss..  
DDuurriinngg  oouurr  ddeecciissiioonn  rruunnss,,  wwee  wwiillll  ssiimmuullaattee  aa  ffuullll  ddeeccaaddee  ooff  ccoommppeettiittiivvee  iinntteerraaccttiioonn..  TThhee  lleennggtthh  ooff  tthhiiss  
ssiimmuullaattiioonn  aalllloowwss  tthhee  rreeppeeaatteedd  ddeevveellooppmmeenntt  aanndd  mmaarrkkeettiinngg  ooff  nneeww  pprroodduuccttss  uupp  ttoo  tthhee  eexxiitt  ffrroomm  ddiiffffeerreenntt  
pprroodduucctt//mmaarrkkeett  ccoommbbiinnaattiioonnss——aass  tthhee  rreessuulltt  ooff  tteeaammss''  iinnddiivviidduuaall  mmaarrkkeettiinngg  ssttrraatteeggiieess..  TThhiiss  ttrraaiinnss  ccoonnssiisstteenntt  
aanndd  ccoonnttiinnuuoouuss  ssttrraatteeggiicc  ddeevveellooppmmeenntt  uunndd  ssttrraatteeggiicc  uuppddaattiinngg  aass  wweellll  aass  ttaaccttiiccaall  aanndd  ssttrraatteeggiicc  mmaarrkkeettiinngg  
ddeecciissiioonn--mmaakkiinngg  aanndd,,  ooff  ccoouurrssee,,  tthhiinnkkiinngg..  
TThhaatt  iiss,,  mmuucchh  ooff  wwhhaatt  hhaass  bbeeeenn  pprreesseenntteedd  ttoo  yyoouu  ssoo  ffaarr  iinn  vvaarriioouuss  lleeaarrnniinngg  uunniittss  ccoommeess  ""aalliivvee::""  AAss  aa  
MMaarrkkssttrraatt  tteeaamm,,  yyoouu  wwiillll  sseett  pprriizzeess,,  llaauunncchh  aaddvveerrttiissiinngg  ccaammppaaiiggnnss,,  hhiirree  ssaalleessppeeooppllee,,  ddeevveelloopp  aanndd  llaauunncchh  nneeww  
oorr  iimmpprroovveedd  pprroodduuccttss,,  mmaakkee  ppoossiittiioonniinngg  ddeecciissiioonnss——aallll  aass  aa  rreessuulltt  ooff  yyoouurr  mmaarrkkeettiinngg  ssttrraatteeggyy..      
  
YYoouu  wwiillll,,  hhooppeeffuullllyy  oonnllyy  rraarreellyy,,  mmaakkee  ssoo--ssoo  ddeecciissiioonnss——bbuutt,,  ffoorr  ssuurree,,  yyoouu  aallwwaayyss  lleeaarrnn  eevveenn  ffrroomm  tthhoossee  tthhaatt  
ttuurrnneedd  oouutt  ssoo--ssoo....  
AAllssoo  yyoouu  wwiillll  mmaakkee  qquuiittee  ppaaiinnffuull  eexxiitt  ddeecciissiioonnss  aass  aa  pprroodduucctt  mmaayy  eevveenn  ssttiillll  bbee  pprrooffiittaabbllee  bbuutt  mmaayy  nnoo  lloonnggeerr  ffiitt  
yyoouurr  uuppddaatteedd  mmaarrkkeettiinngg  ssttrraatteeggyy..    
FFoorr  aallll  ooff  tthhiiss  ddeecciiddiinngg,,  yyoouu  wwiillll  ccoonnssttaannttllyy  ddiissccuussss  aanndd  eevveenn  ""aarrgguuee""  wwiitthhiinn  yyoouurr  tteeaamm——aanndd,,  aaggaaiinn,,  lleeaarrnn  tthhaatt  
wwaayy..  
  
IInn  aaddddiittiioonn,,  yyoouu  wwiillll  ddeevveelloopp  ssttrraatteeggiieess  aanndd  ccoonnssttaannttllyy  ddiissccuussss  aanndd  uuppddaattee  tthheemm  dduuee  ttoo  mmaarrkkeettss  aanndd  ccoonnssuummeerrss  
cchhaannggiinngg  aallll  tthhee  ttiimmee..    YYoouu  wwiillll  --  ssoommeettiimmeess  ttoo  yyoouurr  vveerryy  ssuurrpprriissee  --  ssuuddddeennllyy  sseeee  cchhaannggeess  iinn  ccoonnssuummeerr  
pprreeffeerreenncceess  aanndd  lleeaarrnn  tthhaatt  ""wwhhaatt  wwoorrkkeedd  wweellll  yyeesstteerrddaayy  iiss  oolldd  ttooddaayy..""      
NNoott  oonnllyy  ccoonnssuummeerrss  wwiillll  ccaauussee  ssuurrpprriisseess  bbuutt  ccoommppeettiittoorrss  wwiillll  ddoo  ssoo  aass  wweellll::  PPrroodduuccttss  oofftteenn  aaggee  ffaasstteerr  tthhaann  
eexxppeecctteedd  bbeeccaauussee  ccoommppeettiinngg  tteeaammss  ccoouulldd  rreeaalliizzee  ccrreeaattiivvee  pprroodduucctt  llaauunncchheess——wwhhiicchh  mmaayy  mmaakkee  yyoouurr  pprroodduucctt  
aass  oolldd  aass  yyeesstteerrddaayy''ss  nneewwssppaappeerr..  AAss  aa  rreessuulltt,,  yyoouu  wwiillll  hhaavvee  ttoo  rreetthhiinnkk  yyoouurr  ccuurrrreenntt  pprroodduucctt  aanndd  mmaarrkkeettiinngg  
ssttrraatteeggyy,,  mmaakkee  mmooddiiffiiccaattiioonnss  oorr  iinnvveesstt  iinn  eennttiirreellyy  nneeww  rreesseeaarrcchh  ttoo  hhaavvee  bbeetttteerr  pprroodduuccttss  iinn  tthhee  ffuuttuurree..    
FFuurrtthheerrmmoorree,,  iitt  iiss  iimmppoorrttaanntt  ttoo  rreeccooggnniizzee  tthhaatt  tthhee  mmaarrkkeett  ffoorrmm  wwee  aarree  ssiimmuullaattiinngg  rreepprreesseennttss  aann  oolliiggooppoollyy  aanndd  
tthhuuss  ccoorrrreessppoonnddss  ttoo  tthhee  ddoommiinnaattiinngg  mmaarrkkeett  ssttrruuccttuurree  ffoouunndd  iinn  AAmmeerriiccaa,,  EEuurrooppee  aanndd  AAssiiaa..  
  
AAllll  ooff  tthheessee  cchhaalllleennggeess  aarree  ffaacceedd  bbyy  yyoouurr  ccllaassssmmaatteess  iinn  ootthheerr  tteeaammss,,  ttoooo..  AAnndd,,  aass  yyoouu  kknnooww,,  tthheessee  ccoommrraaddeess  
aarree  vveerryy  aammbbiittiioouuss,,  ccoommppeettiittiivvee  aanndd  ccoonnssttaannttllyy  eeyyee  pprrooffiittaabbiilliittyy..  IInn  ootthheerr  wwoorrddss,,  eevveerryyoonnee  wwiillll  bbee  eexxppoosseedd  ttoo  
""hhoott""  ccoommppeettiittiivvee  iinntteerraaccttiioonn,,  aanndd  aatt  tthhee  ssaammee  ttiimmee  tthhiiss  eexxppoossuurree  wwiillll  aallssoo  ffuueell  ccoommppeettiittiioonn..    
  
CCaassee  SSttuuddiieess::  AAnnootthheerr  mmaajjoorr  ppoorrttiioonn  ooff  tthhee  sseessssiioonnss  ffoolllloowwss  aa  ccaassee  ddiissccuussssiioonn  ffoorrmmaatt..  TThhee  ccaassee  mmeetthhoodd  iiss  aann  
eeffffeeccttiivvee  mmeeaannss  ooff  sshhaarrppeenniinngg  yyoouurr  ddeecciissiioonn--mmaakkiinngg  aabbiilliittiieess,,  rreeqquuiirriinngg  yyoouu  ttoo  bbee  aann  aaccttiivvee  ppaarrttiicciippaanntt  wwhheenn  
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wwee  ddeevveelloopp  aa  ccaassee--rreellaatteedd  mmaarrkkeettiinngg  ssttrraatteeggyy..  TThhee  aassssiiggnneedd  ccaasseess  lleett  yyoouu  pprraaccttiiccee  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  
mmaarrkkeettiinngg  ssttrraatteeggiieess  aanndd  ttoo  ssuuppppoorrtt  tthhee  ddeevveellooppmmeennttaall  ppaatthh  tthhaatt  yyoouu  pprreeffeerr..    
FFuurrtthheerr,,  tthhee  ccaassee  mmeetthhoodd  pprroovviiddeess  aa  vveehhiiccllee  bbyy  wwhhiicchh  ttoo  aappppllyy  tthhee  tthheeoorriieess,,  ccoonncceeppttss,,  aanndd  aannaallyyttiiccaall  ddeevviicceess  
ddiissccuusssseedd  iinn  aa  ccllaassss  aass  wweellll  aass  iinn  tthhee  rreeaaddiinngg  mmaatteerriiaallss..  FFiinnaallllyy,,  tthhee  ddiissccuussssiioonn  ffoorruumm  pprroovviiddeess  aann  ooppppoorrttuunniittyy  
ttoo  aarrgguuee  yyoouurr  ppoossiittiioonn  aanndd  ttoo  ddiissccuussss  pprroobblleemmss  ppeerrttiinneenntt  ttoo  yyoouurr  ppaarrttiiccuullaarr  jjoobb  oorr  iinndduussttrryy  eexxppeerriieennccee..    IInn  
ggeenneerraall,,  tthhee  lleessssoonnss  ttoo  bbee  lleeaarrnneedd  ffrroomm  tthhee  ccaasseess  aarree  eexxppeecctteedd  ttoo  bbee  uunniivveerrssaallllyy  rreelleevvaanntt  aanndd  ttrraannsscceenndd  
ppaarrttiiccuullaarr  ssiittuuaattiioonnss,,  tthhuuss  hheellppiinngg  yyoouu  ttoo  iimmpprroovvee  aanndd  sshhaarrppeenn  yyoouurr  ssttrraatteeggiicc  mmaarrkkeettiinngg  sskkiillllss  ffoorr  yyoouurr  ffuuttuurree  
ccaarreeeerr..  
  
FFoorr  aa  ttyyppiiccaall  ccaassee  ssttuuddyy,,  oonnee  oorr  mmoorree  ppaarrttiicciippaannttss  mmaayy  bbee  aasskkeedd  ttoo  ssttaarrtt  ccllaassss  bbyy  aannsswweerriinngg  aa  ssppeecciiffiicc  qquueessttiioonn  
oorr  sseerriieess  ooff  qquueessttiioonnss..    EEaacchh  ppaarrttiicciippaanntt  iiss  eexxppeecctteedd  ttoo  hhaavvee  tthhoorroouugghhllyy  pprreeppaarreedd  tthhee  ccaassee  aanndd,,  tthhuuss,,  sshhoouulldd  bbee  
aabbllee  ttoo  hhaannddllee  tthhiiss  lleeaadd--ooffff  aassssiiggnnmmeenntt..  AAfftteerr  aa  ffeeww  mmiinnuutteess  oorr  ssoo  ooff  iinniittiiaall  aannaallyysseess  wwee  wwiillll  bbuuiilldd  aann  iinniittiiaall  
ssttrraatteeggiicc  aannaallyyssiiss  ooff  tthhee  ssiittuuaattiioonn  aanndd  aaddddrreessss  tthhee  ssttrraatteeggiicc  pprroobblleemmss  aanndd  cchhaalllleennggeess  eemmbbeeddddeedd  iinn  tthhee  ccaassee..  
DDuurriinngg  tthheessee  ddiissccuussssiioonnss,,  eeaacchh  ppeerrssoonn  iiss  eexxppeecctteedd  ttoo  bbee  pprreeppaarreedd  ttoo  sshhaarree  hhiiss  oorr  hheerr  iinnddiivviidduuaall  vviieewwss  wwiitthh  tthhee  
ccllaassss..  TThhee  pprriinncciippaall  oobbjjeeccttiivvee  ooff  tthhee  ddiissccuussssiioonnss  iiss  ttoo  eexxaammiinnee  aallll  aassppeeccttss  ooff  tthhee  ssiittuuaattiioonn::  ffaaccttss,,  ssuuppppoossiittiioonnss,,  
ttaaccttiiccss,,  aalltteerrnnaattiivvee  ooppttiioonnss,,  ffiinnaall  aaccttiioonnss  ttoo  pprroodduuccee  aa  mmaarrkkeettiinngg  ssttrraatteeggyy..  
  
AA  ttyyppiiccaall  rreeqquueesstt  aatt  tthhee  eenndd  ooff  aa  ccaassee  ddiissccuussssiioonn  iiss::  WWhhaatt  iiss  tthhee  bbiiggggeesstt  pprroobblleemm  oorr  cchhaalllleennggee  tthhaatt  yyoouu  
iiddeennttiiffiieedd??    OOrr  wwhhaatt  ccoouulldd  bbee  tthhee  bbeesstt  ssoolluuttiioonn  oorr  ssttrraatteeggyy  aanndd  wwhhyy??    AAnndd,,  iimmppoorrttaannttllyy,,  wwhhaatt  aarree  ppootteennttiiaall  
ppiittffaallllss  ooff  tthhee  pprrooppoosseedd??  TThhee  eemmpphhaassiiss  hheerree  eennttaaiillss  tthhaatt  tthhee  ccaassee  mmeetthhoodd  ooff  lleeaarrnniinngg  ttyyppiiccaallllyy  ddooeess  nnoott  
pprroovviiddee  aa  ssiimmppllee  aanndd  uunniiqquuee  aannsswweerr——ccaassee  cchhaalllleennggeess  oofftteenn  aammoouunntt  ttoo  ""sshhaaddeess  ooff  ggrreeyy""  aass  ooppppoosseedd  ttoo  cclleeaarr--
ccuutt  ssoolluuttiioonnss..    IInn  mmoosstt  ccaassee  ddiissccuussssiioonnss  sseevveerraall  vviiaabbllee  aannsswweerrss  wwiillll  eemmeerrggee  aanndd  bbee  ssuuppppoorrtteedd  bbyy  ddiiffffeerreenntt  
ppaarrttiicciippaannttss  wwiitthhiinn  tthhee  ttoottaall  ggrroouupp..    IItt  iiss  iimmppoorrttaanntt  tthhaatt  yyoouu  kknnooww  wwhhaatt  yyoouu  wwoouulldd  hhaavvee  ddoonnee  iinn  tthhaatt  ssppeecciiffiicc  
mmaarrkkeettiinngg  ssiittuuaattiioonn..  
  
AAss  oofftteenn  iinn  aaccttuuaall  pprraaccttiiccee,,  ccaasseess  mmaayy  nnoott  hhaavvee  aallll  tthhee  ddaattaa  yyoouu  wwoouulldd  lliikkee..  NNeevveerrtthheelleessss,,  iitt  iiss  ccrriittiiccaall  
tthhaatt  yyoouu  ddeevveelloopp  aa  rreeaassoonneedd  ssttrraatteeggyy  oonn  tthhee  bbaassiiss  ooff  tthhee  ddaattaa//iinnffoorrmmaattiioonn  aavvaaiillaabbllee  iinn  tthhee  ccaassee..    TThhee  
iinnffoorrmmaattiioonn  ccoonnttaaiinneedd  iinn  tthhee  ccaassee  iiss  tthhee  rreelleevvaanntt  iinnffoorrmmaattiioonn  aass  iitt  iiss  rreefflleeccttiivvee  ooff  tthhee  kknnoowwlleeddggee  aatt  
tthhee  ppooiinntt    iinn  ttiimmee  tthhee  ccaassee  wwaass  wwrriitttteenn..  GGeenneerraallllyy,,  tthhuuss,,  yyoouu  sshhoouulldd  bbee  ccaarreeffuull  uussiinngg  ""ccuurrrreenntt""  
iinnffoorrmmaattiioonn  wwhheenn  ddiissccuussssiinngg  tthhee  ccaassee..    TThhaatt  ssaaiidd,,  yyoouu  nneeeedd  ttoo  ccoommee  uupp  wwiitthh  aa  pprreettttyy  ggoooodd  ccoommmmeenntt  
ttoo  ggeett  aann  eexxcceeppttiioonn  ttoo  tthhaatt  rruullee..          
  
CCOOUURRSSEE  RREEQQUUIIRREEMMEENNTTSS  //  GGRRAADDIINNGG  
  
EEaacchh  ssttuuddeenntt''ss  oovveerraallll  ccoouurrssee  ggrraaddee  wwiillll  bbee  bbaasseedd  uuppoonn  tthhee  ffoolllloowwiinngg::  
  
CCllaassss  PPaarrttiicciippaattiioonn              4400%%  
MMaarrkkssttrraatt                      4400%%  
FFiinnaall  EExxaammiinnaattiioonn                2200%%  
        TToottaall    110000%%  
  
CCllaassss  PPaarrttiicciippaattiioonn..    AAlltthhoouugghh  ggrraaddiinngg  ccllaassss  ppaarrttiicciippaattiioonn  ccaann  bbee  vviieewweedd  ttoo  bbee,,  ttoo  aa  ddeeggrreeee,,  aass  
ssuubbjjeeccttiivvee,,  sseevveerraall  ccrriitteerriiaa  ffoorr  eevvaalluuaattiinngg  ccllaassss  ppaarrttiicciippaattiioonn  oobbjjeeccttiivveellyy  aanndd  eeffffeeccttiivveellyy  ddoo  eexxiisstt..  
TThheessee  ccrriitteerriiaa  iinncclluuddee::  
  
DDoo  ccoommmmeennttss  sshhooww  eevviiddeennccee  ooff  ssttrraatteeggiicc  ppeerrssppeeccttiivvee  ooff  aa  ccaassee//rreeaaddiinngg??    
DDoo  ccoommmmeennttss  aadddd  ttoo  oouurr  uunnddeerrssttaannddiinngg  ooff  tthhee  ccaassee''ss//rreeaaddiinngg''ss  ssttrraatteeggiicc  aassppeeccttss??    
DDooeess  tthhee  ppaarrttiicciippaanntt  ggoo  bbeeyyoonndd  ssiimmppllee  rreeppeettiittiioonn  ooff  ccaassee''ss//rreeaaddiinngg''ss  ffaaccttss??    
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DDoo  ccoommmmeennttss  sshhooww  aann  uunnddeerrssttaannddiinngg  ooff  tthheeoorriieess,,  ccoonncceeppttss  aanndd  aannaallyyttiiccaall  ddeevviicceess  pprreesseenntteedd  iinn  ccllaassss  
lleeccttuurreess  oorr  rreeaaddiinngg  mmaatteerriiaallss??  
IIss  tthhee  ppaarrttiicciippaanntt  aa  ggoooodd  lliisstteenneerr??    
AArree  tthhee  ppooiinnttss  mmaaddee  rreelleevvaanntt  ttoo  tthhee  ddiissccuussssiioonn??    
AArree  tthhee  ppooiinnttss  lliinnkkeedd  ttoo  tthhee  ccoommmmeennttss  ooff  ootthheerrss??    
DDooeess  tthhee  ppaarrttiicciippaanntt  iinntteerraacctt  wwiitthh  ootthheerr  ccllaassss  mmeemmbbeerrss  ssyynneerrggeettiiccaallllyy  aanndd  rreessppeeccttffuullllyy??  
IIss  tthhee  ppaarrttiicciippaanntt  aann  eeffffeeccttiivvee  ccoommmmuunniiccaattoorr??    
DDooeess  tthhee  ppaarrttiicciippaanntt  aappppeeaarr  ttoo  bbee  ooppeenn,,  ccuurriioouuss  aanndd  rreecceeppttiivvee  ttoo  nneeww  ccoommmmeennttss  aanndd  iiddeeaass??    
AArree  ccoonncceeppttss  oorr  iiddeeaass  pprreesseenntteedd  iinn  aa  ccoonncciissee  aanndd  ccoonnvviinncciinngg  ffaasshhiioonn??  
DDoo  tthhee  ppaarrttiicciippaanntt''ss  ccoommmmeennttss  mmoovvee  tthhiinnggss  ttoowwaarrdd  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  aa  ssttrraatteeggyy??  
    
  
KKeeeepp  iinn  mmiinndd  tthhaatt  yyoouurr  ggrraaddee  ffoorr  ccllaassss  ppaarrttiicciippaattiioonn  iiss  nnoott  ssiimmppllyy  aa  ffuunnccttiioonn  ooff  tthhee  aammoouunntt  ooff  ""aaiirr  
ttiimmee""  yyoouu  ttaakkee  uupp..  IInn  ggeenneerraall,,  II  wwiillll  eevvaalluuaattee  yyoouu  oonn  hhooww  wweellll  yyoouu  rreessppoonndd  ttoo  qquueessttiioonnss  aanndd  oonn  hhooww  
eeffffeeccttiivveellyy  yyoouu  ttaakkee  iinnttoo  aaccccoouunntt  tthhee  ccoommmmeennttss  aanndd  aannaallyysseess  ooff  yyoouurr  ccllaassssmmaatteess  aanndd  mmoovvee  tthhiinnggss  
ffoorrwwaarrdd..    
  
GGrroouuppss..  AAss  ppaarrtt  ooff  yyoouurr  pprreeppaarraattiioonn  ffoorr  lleeccttuurreess,,  ccaasseess  aanndd  MMaarrkkssttrraatt,,  II  ssuuggggeesstt  tthhaatt  yyoouu  ffoorrmm  
ddiissccuussssiioonn  ggrroouuppss..  TThhee  ppuurrppoossee  ooff  tthheessee  ggrroouuppss  iiss  ttoo  aassssiisstt  eeaacchh  ppaarrttiicciippaanntt  iinn  ddeevveellooppiinngg  hhiiss  oorr  hheerr  
uunnddeerrssttaannddiinngg  ooff  tthhee  ttooppiiccss  rraaiisseedd..    TThhee  ddiissccuussssiioonn  ggrroouupp  iiss  aa  uusseeffuull  aanndd  iinnffoorrmmaall  ffoorruumm  iinn  wwhhiicchh  ttoo  
tteesstt  yyoouurr  iiddeeaass..  FFuurrtthheerr,,  yyoouurr  ddiissccuussssiioonn  ggrroouupp  sshhoouulldd  aallssoo  bbee  tthhee  ssaammee  ggrroouupp  yyoouu  wwoorrkk  wwiitthh  oonn  yyoouurr  
aassssiiggnnmmeennttss,,  tthhuuss  aalllloowwiinngg  yyoouu  ttoo  bbuuiilldd  yyoouurr  pprroobblleemm  ssoollvviinngg  sskkiillllss  aass  aa  ggrroouupp..    EExxppeerriieennccee  
iinnddiiccaatteess  tthhaatt  tthhee  ooppttiimmuumm  ggrroouupp  ssiizzee  iiss  44--66  ppeerrssoonnss..    

  
  
EExxaammiinnaattiioonn::    TThhiiss  ccoouurrssee  wwiillll  hhaavvee  aa  ffiinnaall  eexxaammiinnaattiioonn..    TThhee  eexxaamm  wwiillll  bbee  aapppplliieedd  iinn  ffooccuuss  bbuutt  
ccoommbbiinnee  oouurr  lleeccttuurreess,,  ccaassee  aannaallyysseess  aanndd  MMaarrkkssttrraatt..    TThhee  eexxaamm  mmaayy,,  ffoorr  eexxaammppllee,,  eennttaaiill  aa  WWSSJJ  
aarrttiiccllee  pprriinntteedd  iinn  DDeecceemmbbeerr  22001199  ddeeaalliinngg  wwiitthh  aa  nneeww  mmaarrkkeettiinngg  ssttrraatteeggyy  cchhaalllleennggee  oorr  ddeevveellooppmmeenntt  
iinn  tthhee  rreeaall  wwoorrlldd  aanndd  yyoouu  wwiillll  bbee  eexxppeecctteedd  ttoo  aaddddrreessss//ssoollvvee  tthhiinnggss..    
  
CCOOUURRSSEE  MMAATTEERRIIAALLSS  
  
RReeaaddiinngg--ppaacckk  ffoorr  MMaarrkkeettiinngg  SSttrraatteeggyy    
  sseelleecctteedd  nneewwss  aarrttiicclleess  
  sseelleecctteedd  rreesseeaarrcchh  aarrttiicclleess  
  sseevveerraall  ccaasseess  
  MMaarrkkssttrraatt  MMaannuuaall    
  MMaarrkkssttrraatt  LLeeccttuurree  11  
  MMaarrkkssttrraatt  LLeeccttuurree  22  
((aallll  mmaatteerriiaallss  aavvaaiillaabbllee  oonnlliinnee))  
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""AAtt  aa  GGllaannccee””  CCllaassss  SScchheedduullee  MMaarrkkeettiinngg  SSttrraatteeggyy——PPrrooff..  OOlliivveerr  PP  HHeeiill  
  

WWeeeekk    TTooppiicc  
11    FFuunnddaammeennttaallss  ooff  mmaarrkkeettiinngg  ssttrraatteeggyy,,  mmaarrkkeett--  &&  mmaarrkkeettiinngg  ccoommppeettiittiioonn..      

LLoonnggtteerrmm  33CCss  aanndd  hhooww  sseellffiisshh  mmaarrkkeetteerrss  &&  sseellffiisshh  ccoonnssuummeerrss  ccoo--ccrreeaattee  ggrreeaatt  
pprroodduuccttss  &&  sseerrvviicceess..  
EEvvoolluuttiioonn  ooff  mmaarrkkeettss,,  ccoommppeettiittoorrss,,  ccoonnssuummeerrss  aanndd,,  tthhuuss,,  mmaarrkkeettiinngg  ssttrraatteeggyy..  
IIlllluussttrraattiioonnss,,  ee..gg..  rriisskkss  dduuee  ttoo  ccuullttuurraall  aapppprroopprriiaattiioonn..  
BBrriicckk--aanndd--mmoorrttaarr  oorr  bbrriicckk  oorr  iinntteerrnneett??  
SSttrraatteeggiicc  rriisskkss  dduuee  ttoo  nneeww//hhyybbrriidd  tteecchhnnoollooggiieess,,  tteessttiimmoonniiaallss,,  iinnfflluueenncceerrss,,  eettcc..    
SSppeecciiaall  ffooccuuss::  RRiisskkss  wwhheenn  uussiinngg  iinnfflluueenncceerrss  ttoo  bbuuiilldd  ccoommppeettiittiivvee  aaddvvaannttaaggee——
ee..gg..  TTiiggeerr  vvss  FFeeddeerreerr..  
OOvveerrvviieeww  oonnlliinnee  ddiissppllaayy  aaddvveerrttiissiinngg,,  ssppoonnssoorreedd  sseeaarrcchheess,,  sseeaarrcchh  eennggiinnee  
ooppttiimmiizzaattiioonn,,  ssoocciiaall  mmeeddiiaa  aass  bbaasseess  ffoorr  aa  mmaarrkkeettiinngg  ssttrraatteeggyy..  IIss  tteecchh  mmaattuurriinngg??  
  
PPlluuss  ssttrraatteeggiicc  bbaassiiccss::  lloonngg--tteerrmm  sseeggmmeennttaattiioonn  ((ee..gg..  eevvoolluuttiioonn  ooff  ggeennddeerrss)),,  
MMDDSS  &&  ppoossiittiioonniinngg  ((ee..gg..  wwoorrlldd  ggooiinngg  ggrreeeenn)),,  ccoonnssuummeerr  eexxppeerriieennttiiaallss  ((ee..gg..  
WWaallMMaarrtt  vvss  AAmmaazzoonn  vvss  LLVV))  aanndd  ssaattiissffaaccttiioonn  ((ee..gg..  FFeerrrraarrii  bbrraanndd  vvss  qquuaalliittyy)),,  
SSWWOOTT  ((ee..gg..  llooccaall  vvss  gglloobbaall)),,  ggeenneerriicc  ssttrraatteeggiieess  rreevviisseedd  ((ee..gg..  ccoosstt??))..    
  

22    SSttaarrbbuucckkss  CCaassee  22001199::  DDeevveellooppiinngg  aa  nneeww  sseerrvviiccee  ssttrraatteeggyy  ttoo  eennhhaannccee  
ccoonnssuummeerrss''  eexxppeerriieennccee  aanndd  ssaattiissffaaccttiioonn..    
  
DDiissrruuppttiivvee  iinnnnoovvaattiioonn  aanndd  ssttrraatteeggiicc  rreessppoonnsseess  ((oorr  llaacckk  tthheerreeooff))..  CCoommppeettiittiioonn  
aammoonngg  nnaattiioonnss,,  rreeggiioonnss,,  ccuullttuurreess  ((tthhrreeaatt  ooff  aapppprroopprriiaattiioonn))..    
FFaaiirrnneessss  ooff  ccoommppeettiittiioonn  aanndd  gglloobbaall  ccoommppeettiittiioonn——tthhrreeaattss  ttoo  ssttrraatteeggiicc  
mmaarrkkeettiinngg??    
  
  

33    AAccccoorr  22001177::  DDeeaalliinngg  wwiitthh  ccoonnttiinnuuoouuss  aanndd  ddiissrruuppttiivvee  cchhaalllleennggeess  iinn  aa  sseerrvviiccee  
bbuussiinneessss..  
  
EExxttrreemmee  aanndd  ddeessttrruuccttiivvee  ffoorrmmss  ooff  ccoommppeettiittiioonn,,  eesspp..  wwaarr--ttyyppee  ccoommppeettiittiioonn  ssuucchh  
aass  pprriiccee  wwaarrss::  
RReeaassoonnss  ffoorr  pprriiccee  wwaarrss  
CCoossttss  ooff  pprriiccee  wwaarrss  ffoorr  ccoonnssuummeerrss,,  ffiirrmmss  &&  iinndduussttrryy  
EEnnddiinngg  aa  pprriiccee  wwaarr  ((PPrriissoonneerr  DDiilleemmmmaa,,  NNaasshh,,  ppoowweerr  ooff  ccoouuppoonnss))  
CCoommppeettiittoorr  IInntteelllliiggeennccee::  TTrraaddiittiioonnaall  &&  iinntteerrnneett--bbaasseedd  aavveennuueess..  
  
  

44    WWaallmmaarrtt  vvss  AAmmaazzoonn  oonn  ccoolllliissiioonn  ccoouurrssee??  ((22001199))::  UUppddaattiinngg  aann  eexxttrreemmeellyy  
ssuucccceessssffuull  mmaarrkkeettiinngg  ssttrraatteeggyy  iinn  aa  ddiiggiittaall  wwoorrlldd  aanndd  rriisskkiinngg  ggooiinngg  hheeaadd--ttoo--
hheeaadd..  
  
CCoommppeettiittiivvee  iinntteerraaccttiioonn,,  ssiiggnnaalliinngg  ttoo  ccoommppeettiittoorrss,,  mmaannaaggiinngg  CCoommppeettiittiivvee  
iinntteerraaccttiioonn----eevvoolluuttiioonn  ooff  ccooooppeerraattiioonn..  
CCoorrrruuppttiioonn  aass  tthhee  ccaanncceerr  ooff  ccoommppeettiittiioonn  &&  mmaarrkkeettiinngg  ssttrraatteeggyy..  
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  55    HHaallff--tteerrmm  ssuummmmaarryy  ooff  ccoouurrssee  

  
IInnttrroodduuccttiioonn  ttoo  MMaarrkkssttrraatt  ((LLeecc11  &&  22))))  
  

66    MMaarrkkssttrraatt  DDeecc11  ((SSiimmppllee  ddeecciissiioonn))  
  
MMaarrkkssttrraatt  DDeecc22  ((LLeeaarrnniinngg  aabboouutt  MMaarrkkssttrraatt  mmaarrkkeettss,,  ccoommppeettiittoorrss  &&  ccoonnssuummeerrss))  
  
  

77    MMaarrkkssttrraatt::    IInniittiiaall  rreevviieeww  ((bbaassiiccss  ooff  ddeecciissiioonn  mmaakkiinngg,,  aaddvveerrttiissiinngg  vvss  
aaddvveerrttiissiinngg  rreesseeaarrcchh,,  RR&&DD  vvss  pprroodduucctt  mmooddiiffiiccaattiioonn,,  aallllooccaattiioonn  ooff  rreessoouurrcceess,,  
eettcc..))  
RReevviieewwiinngg  MMDDSS,,  CCoonnjjooiinntt  aanndd  ootthheerr  ttoooollss  
  
FFiirrsstt  eeffffoorrtt  ttoo  ddeevveelloopp  aa  ssttrraatteeggyy..  
  

88    MMaarrkkssttrraatt  DDeecc33  ((LLeeaarrnniinngg  aabboouutt  cclloossee,,  ddiissttaanntt  &&  ppootteennttiiaall  ccoommppeettiittoorrss))  
SShhoorrtt  lleeccttuurree  oonn  RR&&DD  aanndd  MMaarrkkeettiinngg  SSttrraatteeggyy..  
  
MMaarrkkssttrraatt  DDeecc44  ((NNeeww  ccoonnffiigguurraattiioonnss  ooff  tthhee  mmaarrkkeettiinngg  mmiixx))  
UUppddaattiinngg  ssttrraatteeggyy..  
  

99    MMaarrkkssttrraatt  DDeecc55  ((TThhiinnggss  aarree  iinn  ffuullll  sswwiinngg::  nneeww  pprriicceess,,  nneeww  pprroodduuccttss,,  iimmpprroovveedd  
pprroodduuccttss,,  nneeww  cchhaannnneellss,,  nneeww  ccoonnssuummeerr  &&  ccoommppeettiittoorr  ccoonndduucctt  eettcc..))  
SSeeaarrcchh  ffoorr  ccoommppeettiittiivvee  aaddvvaannttaaggeess??  
  
HHaallff--ttiimmee  rreevviieeww::  MMaarrkkssttrraatt  tteeaammss  pprreesseenntt  tthheeiirr  ssttrraatteeggiieess——rreeaall  oonneess  aanndd  
bblluuffffiinngg..  RReevviissiinngg  oowwnn  ssttrraatteeggyy..  
  

1100    MMaarrkkssttrraatt  DDeecc66  ((NNeeww  mmaarrkkeettss  vvss..  oolldd  oonneess——wwhhoo''llll  wwiinn??))  
  
MMaarrkkssttrraatt  DDeecc77  ((NNeeww  ccoonnffiigguurraattiioonnss  ooff  tthhee  pprroodduucctt,,  mmaarrkkeett  aanndd  mmaarrkkeettiinngg  
mmiixx))..  FFiinneettuunniinngg  ssttrraatteeggyy??  
  

1111      MMaarrkkssttrraatt  DDeecc88  ((WWhhiicchh  mmaarrkkeettss  wwiillll  aallllooww  ffoorr  vviiccttoorryy??))  
SShhoorrtt  lleeccttuurree  oonn  ssttrraatteeggyy  eevvoolluuttiioonn..  FFiinnaall  ssttrraatteeggiicc  ttuurrnn??    
  
MMaarrkkssttrraatt  DDeecc99  ((EEnndd  ooff  tthhee  ttuunnnneell  iiss  vviissiibbllee,,  llaasstt  ddiittcchh  eeffffoorrttss  aanndd  aa  bbiitt  ooff  ttuurrnn--
aa--rroouunndd  eeffffoorrttss))..  
  

1122    MMaarrkkssttrraatt  DDeecc1100  ((AAnndd  tthhee  wwiinnnneerr  iiss……))    
SSuummmmaarryy  ooff  CCoouurrssee  
  
FFiinnaall  EExxaamm  

      
  


