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Résumé
Beaucoup sont les citriques qui sont attribuées au Marketing ces
derniers année, car selon les spécialistes, les effets négatifs du
marketing ne touche pas seulement les consommateurs a travers
les publicités mensongères et les prix exagérés, mais aussi les
entreprises concurrentes, et ceci par des pratiques concurrentiels
absolument immoraux, et enfin ces pratiques n’épargne pas aussi
la société en général, et ceci travers la pollution et les produits
dangereux pour la santé, et beaucoup d’autres critiques qu’on va
essayer – plus au moins- de démontré a travers cette article.
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