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AÇIKLAMALAR 
KOD 

342PR0055 

ALAN Halkla ilişkiler ve Organizasyon Hizmetleri  

DAL/MESLEK Fuar Organizasyonu Sorumlusu 

MODÜLÜN ADI Fuar Pazarlama ve Satışı 

MODÜLÜN TANIMI 
Fuar pazarlama ve satışının nasıl yapılması gerektiğini bilgi ve 

becerisinin kazandırıldığı öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖN KOŞUL 
Organizatör Firma Fuar Hizmetleri modülünü tamamlamış 

olmak 

YETERLİK 
Fuar pazarlama ve satışını yapmak. 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

 

Bu modül ile gerekli ortam sağlandığında, fuar pazarlama ve 

satışını eksiksiz yapabileceksiniz. 

 

Amaçlar 

 

1. Pazar belirleme çalışmalarını eksiksiz yapabileceksiniz. 

2. Fuar pazarlaması çalışmalarını eksiksiz yapabileceksiniz. 

3. Fuar satışını eksiksiz yapabileceksiniz. 
 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

 

Ortam: Sınıf, kütüphaneler, fuar şirketleri 

Donanım: TV, DVD, VCD, projeksiyon, İnternet, projeksiyon 

cihazı 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

 

Modülün içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme soruları, kendinize ilişkin gözlem ve 

değerlendirmeniz yoluyla kazandığınız bilgi ve becerileri 

ölçerek kendi kendinizi değerlendireceksiniz.  

 

Öğretmeniniz modül sonunda size ölçme teknikleri 

uygulayarak modül uygulamaları ve kazandığınız bilgi ve 

becerileri ölçerek değerlendireceksiniz. 
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GİRİŞ 
 

Sevgili Öğrenci, 

 

Küreselleşen dünya içinde sanayileşme sürecinin hızlanması sonucu mal ve hizmet 

arzının artması, tüm sektörlerde fuarcılık çalışmalarının önemini artırmıştır. 

 

Ülkemizde son yıllarda yaygınlaşan ve gelişen fuar organizasyonu her alanda ve tüm 

yaşamın içinde hem ticari hem de sosyal hayatta geniş bir yer tutmaktadır. 

 

Fuarlar, çağdaş tanıtım ve pazarlama açısından etkin ve katılımcı firmalar açısından 

iyi bir iletişim organizasyonudur. Günümüzde dünyanın hemen her ülkesinde ulusal ve 

uluslararası boyutlarda farklı sektörde binlerce fuarlar düzenlenmeye başlamıştır. 

 

Fuarlar, dünyanın dört bir yanından gelen yüzlerce katılımcı ve binlerce ziyaretçisi ile 

düzenlendiği yerlerde ticari ve turistik hareketliliğe yol açar. 

 

Bu alanda rekabet koşullarına ayak uydurabilmek için sektörün istediği yeterlikleri 

kazanmış dünya standartlarında hizmet verecek kaliteli insan gücüne ihtiyaç duyulmaktadır. 

 

Bu modülde kazandırılacak yeterliliklerle fuar organizasyonu sektörünün istediği 

insan gücünün yetiştirilmesinde bir adım atılmış olacaktır. 

 

Modülün size katkıda bulunması dileğiyle, başarılar.. 

 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

 

 
 

Bu faaliyet sonunda fuarların pazar belirleme çalışmalarını eksiksiz yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Pazarlamayı araştırınız. 

 Pazarlama karması ve tutundurma çalışmalarını araştırınız. 

 Ticari fuarlar ve diğer tutundurma araçları ile ilişkisini araştırınız.  

 

1. PAZARLAMA 
 

Günümüzde globalleşen dünya, ülkeleri birbirlerine yaklaştırarak uluslararası ticaretin 

gelişmesini sağlamıştır. 

 

Gelişen iletişim olanakları ile tüketici istek ve ihtiyaçları değişirken, işletmeler arası 

rekabet de her geçen gün artmaktadır. Bu sebeple işletmelerle tüketiciler arasında köprü 

görevi gören pazarlamanın önemi artmaktadır. 

 

İşletmeler – tüketici istek ve ihtiyaçlarını doğru belirleyebilmek için – müşteri 

memnuniyetini sağlayıp devam ettirmek için pazarlama faaliyetlerine ihtiyaç duyar. 

Günümüzde pazarlama faaliyetleri tüketiciye yönelik yapılmaktadır. Müşteri istek ve 

ihtiyaçlarını karşılamayan işletmelerin hayatta kalması zordur. 

 

Pazarlama faaliyetlerinin en önemli amacı; müşteri tatminini sağlamak ve memnun 

müşteriler oluşturmaktır.  

 

Çeşitli aşamalardan geçen pazarlamada ilk önceleri üretim daha sonra satış anlayışı 

hakimken, günümüzde modern pazarlama anlayışı ön plandadır. 

 

Modern pazarlama anlayışı; pazarların, tüketicilerin istek ve gereksinimlerine göre 

farklı pazar dilimlerine ayrılabileceğini ve tüketicilerin bunlardan kendi istek ve 

gereksinimlerini en iyi karşılamaları tercih edecekleri görüşünden kaynaklanır. 

 

Modern pazarlama anlayışının unsurları şunlardır: 

 

 Pazar / müşteri odaklılık 

 Tüketici yönlülük ve müşteri tatmini 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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 Bütünleşik pazarlama çabaları 

 Tüketiciyi tatmin ederek çıkar sağlama 

 

İşletmelerin bütün pazara birden hitap etmeleri ve bu konuda başarılı olmaları zordur. 

İşletmeler pazarı bölümleştirerek kendilerine uygun hedef pazar seçip bu pazardaki 

tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarını belirleyip tatmin ederek daha başarılı olur. Modern 

pazarlama anlayışında tüketicileri kandırarak ve başkalarını zor durumda bırakarak, kâr 

etmek değil, tüketiciyi tatmin ederek kâr sağlamak anlayışı ön plandadır. Modern pazarlama 

anlayışı sadece üst yönetim tarafından değil, işletmenin tüm birimleri ve çalışanlarca 

benimsenip, uygulanmalıdır. 

 

1.1. Pazarlama Tanımı  
 

Pazarlamanın çok çeşitli tanımları vardır. 

 

Pazarlama; kişisel ve örgütsel amaçlara ulaşmayı sağlayacak mübadeleleri 

gerçekleştirmek üzere malların, hizmetlerin ve fikirlerin geliştirilmesi, fiyatlandırılması, 

tutundurulması ve dağıtılması sürecidir. 

 

İşletmeler, yoğun rekabetle başa çıkabilmek ve tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarını 

öğrenebilmek için pazarlamaya ihtiyaç duyulmaktadır. İşletmeler tüm pazarda birden faaliyet 

göstermesi zor olduğundan işletmeler kendi hedef pazarlarını belirleyip bu pazarlara yönelik, 

pazarlama karması uygular. 

 

1.2. Pazarlama Karması ve Tutundurma 
 

Pazarlama karması işletmenin hedef aldığı pazardan istediği tepkiyi alabilmek için bir 

araya getirdiği kontrol edilebilir pazarlama değişkenleridir. 

 

Pazarlama Karması: (4P) 

 

 Mamul (Product) 

 Fiyat (Price) 

 Dağıtım (Place) 

 Tutundurma (Promotion) oluşmaktadır. 

 

Mamul: Pazara sunulacak olan mal, hizmet ve fikirleri ifade eder. 

 

Tüketicinin istek ve ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sunulan, ambalajı, rengi, fiyatı, 

üretici ve satıcı işletmenin saygınlık ve hizmetlerini de içeren soyut ve somut öğelerini 

birleşmesinden oluşur. 

 

Fiyatlandırma: İşletmenin mamul için tam belirlediği değeri ifade eden; ödeme 

şartlarını, kredileri ve ürün fiyatların oluşturulmasını içerir. 
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Dağıtım: Bir mal ya da hizmetin üreticisinin satış birimlerine ulaşmasından 

tüketicilerin eline geçinceye kadar yapılan işlem ve faaliyetler bütünüdür. 

 

Tutundurma: Belli görüş, düşünce mal ve hizmetlerin tüketicilere benimsetilmesi 

faaliyetidir. 

 

 
Resim 1. 1:Pazarlama 

 

1.2.1. Tutundurmanın Önemi ve Çeşitleri 
 

Pazarlama karmasının iletişim halkasını oluşturan tutundurma, gerek işletmeler, 

gerekse tüketiciler açısından büyük önem taşır. İşletmeler tutundurma çabalarıyla ürün ve 

hizmetlerini tüketiciye tanıtmaya çalışırken, tüketicilerde bu faaliyetler sayesinde ürün ve 

hizmetleri tanıyıp doğru seçim yapma imkânı bulurlar. 

 

Pazarlama karması olarak bildiğimiz 4P’nin unsurlarından biri olan tutundurma, 

pazarlama çabalarının işletme ile pazarda yer alan tüketiciler arasındaki iletişimine 

yöneliktir. 

 

Tutundurma: Hedef kitleyi üründen, işletmeden, hizmetlerden, yapılan çalışmalardan 

haberdar etmek için ve olumlu bir imajın doğmasını sağlamak, var olan imajı pekiştirmek, 

kötü imajı değiştirmek yönünde yapılan bilinçli, planlanmış, değişik kanallar aracılığıyla 

yürütülen faaliyetler bütünüdür. 

 

Tutundurma çabalarının önemi her geçen gün artmaktadır. İşletme ve pazarlamacıları 

tutundurma çabalarına önem vermeye zorlayan temel gelişmeler şöyle sıralanabilir: 

 

 Üreticiler ve tüketiciler arasında mesafenin artması 

 Tüketici istek, ihtiyaç ve beklentilerindeki değişim 

 İkame ürünlerin çoğalması ile pazarda artan rekabet 

 Gelir artışı sonucu tüketici sayısının artması 

 Aracı kurumların artması ve dağıtım kanallarının genişlemesi 

 Perakendecilerin büyümesi ve zincirler oluşturması 
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Tüm bu gelişmeler işletmelerin tutundurma karması kararlarının önemini ortaya 

koymaktadır. Bilgi verme, ikna etme, etkileme eylemleri olarak işletmelerin tutundurma 

faaliyetleri temelde dört değişik yöntemle yürütülür. Bunlar reklam, kişisel satış, satış 

geliştirme, tanıtım ve halkla ilişkilerdir. 

 

1.2.1.1.Reklam 
 

Bir ürün ya da hizmetin, bir kurumun bir kişinin ya da fikrin kimliği belli 

sorumlusunca tarifesi önceden belirlenmiş bir bedel ödenerek iletişim araçları ile kamuya 

olumlu bir biçimde tanıtılıp benimsetilmesine reklam denir. 

 

Reklam çok kullanılan bir tutundurma çeşididir. 

 

Reklamın Amaçları 

 

 Yeni ürünü tüketicilere sunmak ya da pazarda yeni bölümlere girmek 

 Talebi artırarak, ürünü daha geniş kitlelerin satın almasını sağlamaya çalışmak 

 Kurumsal imaj ve marka bağımlılığı oluşturmaya çalışmak 

 Tüketicilere bilgi verilerek onları belirli bir düşünüş ve davranışa yönlendirmek 

 

Reklamın İşlevleri 

 

 Bilgilendirme işlevi: Yeni ürünler hakkında bilgi verilerek talep oluşturulur, 

ürünün kullanım alanları tanıtılır. Yeni ödeme koşulları ve ürünü hemen satın 

almanın yararları açıklanır. 

 

 İkna etme işlevi: Rekabetin yoğun olduğu ortamlarda marka tercihi 

geliştirmeye, rakip markalara olan tutumu değiştirmeye, ürün algılamalarını 

geliştirme ve değiştirmeye, markanın denenmesini sağlamaya yöneliktir. 

 

 Hazırlatma işlevi: Bu işlev bir örgütü ya da onun mal ve hizmetlerini tüketici 

belleğinde canlı tutmaya mal ve hizmetin unutulmuş bir özelliği, bu özelliğin 

sağladığı yararı hatırlatmayı hedefler. 

 

 Destekleme işlevi: Tüketicileri, yaptıkları satın almanın en iyi satın alma 

olduğuna inandırmaya yönelik reklamlar onları desteklemeyi hedefler. 

 

 Değer katma işlevi: Reklam bir ürüne, hizmete ya da örgüte değer katar. 
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Resim 1. 2: Reklam 

 

Reklamlar çeşitli bakımlardan sınıflandırılabilir. 

 

REKLAM ÇEŞİTLERİ 
 

 

 

  Reklâmı yapanlar açısından Hedef Pazar açısından Amaçları açısından 

   Üretici reklâmlar                                     Tüketicilere yönelik  Birincil talebi 

yaratmak  Aracı reklâmlar reklamlar                                  Seçici talebi 

yaratmak 

 Hizmet işletmesi reklâmları  Aracılara yönelik    

  Reklamlar   

      

 

 

           İşlenen konu açısından       Mesaj açısından

  

           Doğrudan davranış          Mal reklamı 

 yaratan reklam           Kurum reklamı 

           Dolaylı davranış  

                   yaratan reklam     

                                                                 Ödeme açısından 

                                                 Bireysel reklam 

           Ortaklaşa reklam           Coğrafi açıdan 

              Yerel reklam 

              Ulusal reklam 

Şekil 1. 1:Reklam çeşitleri 
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1.2.1.2. Halkla İlişkiler 
 

Halkla ilişkiler; bir mal, bir fikir ya da kurum hakkında iletişim araçları vasıtasıyla 

halkın ya da kamunun ilgisini çekmek, onu harekete geçirmek ve istenilen yöne yöneltmek 

amacıyla gerekli olan faaliyet ve politikaların belirlenip yürütülmesidir. Diğer bir ifade ile 

halkla ilişkiler, kamuoyunu etkileme ve etkilenme sürecidir. Halkla ilişkiler halkın neyi 

sevdiğini öğrenip onu daha çok yapmak, neden hoşlanmadığını bilip onu yapmamaktır. 

İşletmeler açısından halkla ilişkiler doğru olanı yapıp tüketici tarafından beğenilmektir. 

 

Uluslararası pazarlama faaliyetlerine katılan tüm firmalar hedef aldıkları dış pazarlara 

girebilmek ve buralarda sürekli olarak faaliyet gösterebilmek için her şeyden önce olumlu bir 

firma imajı yaratmak zorundadır. Bu bakımdan halkla ilişkiler ve tanıtma, yurt dışında yurt 

içine göre çok daha fazla önem taşır. 

 

Halkla ilişkilerde kullanılan araçların tamamı, görüntü oluşturma ve kanaat değiştirme 

amacına yöneliktir. Halkla ilişkiler araçları halkla ilişkiler mesajlarını hedef kitleye taşır. 

Fuar ve sergiler de halkla ilişkiler araçlarındandır. Fuarlar, işletmelerin ürünlerini kişi ve 

kuruluşlara tanıtmak için birer iletişim ortamlarıdır. Fuarlar halkla ilişkilere hizmetin 

ötesinde müşterilere mal ve hizmeti tanıtma amacını taşır. Fuarlarda, halkla ilişkilerde 

kullanılan kişisel ilişkiler, basılı araçlar, yayın araçları gibi halkla ilişkiler araçları da 

kullanılmaktadır. 

 

Halkla ilişkilerde başlıca hedefler şunlardır: 

 

 Belirli ürünleri ve hizmetleri halka bildirmek için ürün duyurusundan 

yararlanılır. 

 Basınla iyi ilişkilerden yararlanılarak işletme ve işletme ürünleri ve hizmetleri 

işletme yetkilileri ile ilgili haber değeri olan bilgilerin yayınlanması ve bunlara 

dikkatin çekilmesi sağlanır. 

 Sponsorluk yapma, bilimsel toplantı ve seminerler, kamu kurum ve kuruluşlarına 

yardım ve destek faaliyetleri, çevreci katılımlar, kamuoyuna açık şölen ve 

eğlence programları düzenleyerek kurum hakkında olumlu imaj oluşturulması 

sağlanır. 

 Danışmanlık, işletme konumu ve kamuyu ilgilendiren hususlarla ilgili olarak 

yönetime danışmanlık edilir. 

 Bir işletmenin halkla ilişkilerde ne derece başarılı olduğunu, kamuoyunun 

işletme ve ürünü hakkında sahip olduğu olumlu yargıdan anlaşılır. 

 

1.2.1.3. Kişisel Satış 
 

Satış pazarlama faaliyetlerinden sadece biri olmakla birlikte işletmeye para akımını 

sağlayan yegâne pazarlama faaliyetidir; bu nedenle yöneticiler kişisel satışa öteki pazarlama 

faaliyetlerinden daha fazla ağırlık verme eğilimdedir. Kişisel satış; satış yapmak amacıyla bir 

ya da birçok satın alıcı ile konuşarak sözel sunuşta bulunmak olarak tanımlanabilir. 
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Kişisel satışta satış elemanları, olası alıcıları araştırır ve bulur; müşterilerin 

ihtiyaçlarını ve davranışlarını saptar ve müşterilerin malı satın almalarına yardımcı olur ya 

da onların ihtiyaçlarına en uygun, en iyi teklifi sunar. 

 

Diğer tutundurma eylemlerinden en önemli farkı; alıcıyla doğrudan iletişim 

kurmasıdır. Kişisel satışta sunulan mesaj, reklama göre daha esnektir; çünkü satış elemanı, 

alıcının her türlü tereddüdü giderecek açıklamaları yapabilmekte, yüz yüze ilişkilerin 

yarattığı samimi hava ile alıcı birçok konuda ikna edilebilmektedir. Buna karşılık kişisel 

satış, reklama göre daha yüksek maliyetli bir tutundurma eylemidir. 

 

Özellikle sanayi mallarında "yüz yüze satış" vazgeçilmesi mümkün olmayan bir 

tutundurma yöntemidir. 

 

 
Resim 1. 3: Yüz yüze satış 

 

1.2.1.4. Satış Geliştirme 
 

Satış geliştirme; kişisel satış, reklam ve tanıtma çabaları dışında kalan, genellikle 

sürekli olarak yürütülmeyen, fuarlara katılma, sergiler, devamlılığı olmayan diğer satış 

çabalarıdır. 

 

Günümüzde artan rekabet ve tüketicilerin sürekli değişen istek ve ihtiyaçları, 

işletmeleri daha kaliteli, daha ucuz ürünler sunmaya ve mevcut ürünlerini daha etkin ve 

yaygın bir biçimde tanıtmaya itmektedir. İşletmeler tutundurma faaliyetlerine ve özellikle de 

reklam ve kişisel satış faaliyetlerini daha da etkinleştiren satış geliştirme faaliyetlerine 

verdikleri önem her geçen gün artmaktadır. 

 

Reklamdan daha çabuk sonuç veren satış geliştirme çabaları günümüzde artan rekabet 

nedeniyle sıklıkla kullanılmaya başlanmıştır. Rakip firmaların pazarlama çabaları karşısında 

işletmenin ayakta durmasını sağlayabilmektedir. Bunun yanı sıra satış geliştirme çabaları 

tüketicilere olduğu kadar aracılara yönelik olarak da etkin bir biçimde uygulanabilmekte ve 

ürünün bulunabilirliğini ve dağıtımını artırmaktadır. 

 

Satış geliştirme faaliyetleri genelde sürekli olmayan faaliyetler olarak kabul edilmekte 

ve kısa sürede satışlara etki etmektedir. Satış geliştirme, tüketicileri bir ürünü derhal satın 

almaya ikna etmekte ve harekete geçirmekte, diğer tutundurma araçlarına göre daha etkili 
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olmaktadır. Tüketiciler ve aracılar satış geliştirme faaliyetleri ile elde edebilecekleri ödül ve 

fırsatları görerek ürünü satın alma kararlarını hızlandırabilmektedir. Bunun yanı sıra satış 

geliştirme faaliyetleri, firmanın imajının veya markanın güçlendirilmesi amacıyla 

uygulandığında uzun süreli bir etki sağlayabilmektedir. 

 

Satış geliştirme faaliyetleri reklam, kişisel satış gibi diğer tutundurma araçlar ile 

uyumlu bir şekilde yürütüldüğü takdirde, bu araçların tutundurma etkisini artırmaktadır; 

ancak, satış geliştirme etkinliği ile reklam birbirine karıştırılmamalıdır. 

 

Bir firmanın kupa dağıtması satış geliştirme iken, bunun kitle iletişim araçları ile halka 

duyurulması reklamdır. Satış geliştirme faaliyetleri reklama göre daha kısa sürede satışlara 

yansımaktadır. Reklam, satın alma nedeni oluşturmaya çalışırken; satış geliştirme, satın alma 

dürtüsü oluşturmayı amaçlar. Ayrıca satış geliştirme reklam kadar geniş bir gruba değil, iyi 

seçilmiş belli bir hedef kitleye yönelir.  

 

Satış geliştirme faaliyetleri ürünün ilk tanıtım ve olgunlaşma aşamasında yoğun, 

gelişme ve gerileme aşamalarında daha az kullanılır. 

 
1.2.2. Tutundurma Karması Parçası Olarak Ticari Fuarlar ve Diğer 

Tutundurma Araçları ile İlişkileri 
 

Fuarların en önemli özelliği tüm tutundurma araçlarının aynı ortamda ve aynı 

zamanda çok daha az bir maliyetle kullanılabilmesidir. 

 

Bu nedenle fuarların tüm tutundurma araçları ile olan ilişkilerini ayrı ayrı incelemek 

gereklidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1. 2: Ticari fuarların tutundurma karması araçları ile ilişkisi 

 

1.2.2.1. Ticari Fuarların Halkla İlişkiler ile İlişkisi 
 

Fuar katılım başarısını etkileyen, sergilenen ürünün ve firmanın tanıtımına ve 

satışların artırılmasına yardımcı olan halkla ilişkilerin uygulamasının fuar personeli 

tarafından koordineli bir şekilde yerine getirilmesi gerekir. 

KİŞİSEL 

SATIŞ 

 

 

 

 

 

SATIŞ 

GELİŞTİRME 

REKLAM HALKLA 

İLİŞKİLER 

TİCARET 

FUARLARI 
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Fuarlara katılan firmalar tarafından çeşitli halkla ilişkiler yöntemleri kullanılabilir. 

Bunlar; ziyaretçilere dağıtılacak broşürler, doğrudan yazılan mektuplar, basına verilen 

reklamlar, çeşitli dillerde basılan kapsamlı kataloglar, basın toplantıları, fuar alanının içine 

ve dışına asılmak üzere hazırlanan posterler, basına verilecek haberler, açılış günü 

davetiyeleri, ticaret sektörünü ve halkı ilgilendirecek özel programlar vb. olarak sayılabilir. 

Bu araçlar arasında en etkili olanlar gazete ve dergilerde firma hakkında yazılan yazılar, 

verilen haberler, radyo ve televizyonda aynı amaçla yer alan röportajlar ile firma ve ürünler 

hakkındaki haberlerdir. Özellikle uluslararası fuarlara katılan firmalar mümkün olduğunca 

bu yöntemleri kullanarak fuara katılımı ve fuarda tanıtımını yapacağı ürünler hakkında bilgi 

vermelidir. 

 

Halkla ilişkiler ihracatçı veya yatırımcı bir firmanın yurt dışındaki faaliyetlerinin 

sürekliliği açısından büyük önem taşır. Tüm işletmeler, hedef pazarlarda ve katıldıkları 

uluslararası fuarlarda iyi bir firma imajı yaratmaya çalışmalıdır. Aksi halde hedef pazarda 

yeterince etkili olamaz ve dolayısıyla da tutunmaları mümkün olmaz. Bu nedenle işletmeler 

katılacakları uluslararası fuarlarda hedef alınan kitleye yönelik ve fuarları ziyarete 

gelebilecek muhtemel alıcılar hakkında-iyi bir araştırma yapmalı ve halkla ilişkiler 

yöntemlerini bu kitleleri etkilemek ve ikna etmek için kullanmalıdır. 

 

Uluslararası ticaretin geliştirilmesinde, sürekli ve düzenli bir halkla ilişkilerin 

kurulmasında, ticari promosyonun yanı sıra ülke tanıtımının yapılmasında ticaret fuarlarının 

önemi oldukça fazladır. 

 

1.2.2.2. Ticari Fuarların Reklam ile İlişkisi 
 

İşletmeler uluslararası fuarlara katılarak aynı anda büyük kitlelere ulaşabilmektedir. 

Üstelik kitlelere ulaşabilmek için çok özel bir gayret göstermelerine de gerek yoktur. 

Fuarlarda çok miktarda potansiyel tüketici, fuara katılan işletmeleri tanımak, ürün ya da 

hizmetlerini ve bunların niteliklerini öğrenmek istemekte, işletmeler de bu sayede ürünlerini 

ve hizmetlerini potansiyel alıcılara tanıtma, gösterme ve bilgi verme imkânına kavuşup 

reklam yapmaktadır. Fuarın niteliği ve popülerliği de işletmenin reklamını kolaylaştırıcı bir 

etken olabilmektedir. Mesela bir fuarın uluslararası tanınırlığı, katılan işletmelerin kurumsal 

imajına da olumlu yönden katkı sağlamaktadır. 

 

Fuarlar reklam yapmak amacıyla kullanılabilecek birçok aracı bir arada kullanma 

imkanı tanır. Reklam yapmada kullanılan bazı aktiviteleri ve araçları kendi stantlarında 

kullanarak, potansiyel müşterilerin dikkatini çekip ürünleri ve hizmetleri hakkında kişileri 

bilgilendirebilir. Bu amaçla stantta TV, video gibi görsel ve işitsel araçların yanında afiş ve 

el ilanı gibi yazılı materyaller de kullanılarak insanların firma ve ürünler hakkında haberdar 

edilmesi sağlanabilir. 

 

1.2.2.3.Ticari Fuarların Kişisel Satış ile İlişkisi 
 

Ticaret fuarları çok önemli imkânlar sunan nadir yerlerden biridir. Soyut izlenim ya da 

etki sunan gazete reklamları, promosyon mektupları, broşür veya katalogların aksine 

fuarlarda ürünün kendisi ilginin tam ortasındadır. Ürünler sergilenmekte, üretici, tüketici ya 
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da pazarlamacı doğrudan ilişki kurmakta, ürünlerin teknik ve diğer özellikleri ziyaretçilere 

direk olarak anlatılmakta ve gösterilmektedir. Bu bakımdan fuarların tutundurma araçları ile 

ilişkisi düşünüldüğünde en iç içe olduğu tutundurma aracının kişisel satış olduğu 

söylenebilir. 

 

Firma temsilcileri potansiyel alıcılarla bire bir iletişime girerek ürün ya da hizmet 

hakkında onları birincil elden bilgilendirir. Satış elemanları ile temas etme imkânına kavuşan 

alıcı daha kolay satın alma yapabilmekte, alış kararını oluşturma süreci daha da hızlı 

olabilmektedir. 

 

Fuar mekânları, firmalar için kendi normal çevresi ya da ülkesi dışına çıkarak 

ürünlerini sergilediği bir mekân olmanın yanı sıra, aynı zamanda bir satış bürosu 

konumundadır. Satıcı firma bu yolla alıcının ofisine gitmemekte aksine alıcı satıcının 

mesajını almak ve ürünler hakkında bilgilenmek amacıyla gönüllü olarak fuarda firmanın 

standını ziyaret etmektedir. Belli bir süreyle kısıtlı da olsa alıcıya kendi standında hitap 

etmek satıcı açısından büyük bir şans olmaktadır. Standı ziyaret eden kişi o anda iş bağlantısı 

için karar verecek pozisyonda olmayabilir. Ancak stant sahibi ya da stanttaki firma 

temsilcileri bu kişiyi ürünler konusunda etkileyerek vermek istediği mesajın asıl karar 

vericiye ulaşmasını sağlayabilir. Bunun yanı sıra fuarlar normal zamanlarda hiç 

düşünülemeyen ya da tespit edilmesi oldukça zor olan birçok alıcıyla iletişim imkânı da 

sağlar. 

 

 
Resim 1. 4: Kişisel satış 

 

1.2.2.4.Ticari Fuarların Satış Geliştirme ile İlişkisi 
 

Fuarlar, pazarlamanın tutundurma çalışmaları içerisinde yer alan satış geliştirme 

faaliyetleri arasında yer almaktadır. Günümüzde firmalar arası rekabet son derece artmıştır. 

İşletmelerin hedef pazarlara ulaşması, tüketiciler ile iletişim kurarak istek ve ihtiyaçlarını 

giderecek ürünlerini tanıtmaları son derece önemli hale gelmiştir. Bunu en iyi gerçekleştiren 

araçlardan birisi de ticari fuarlardır. 
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Fuarların ürün tasarımından fiyatlandırmaya, dağıtım, reklam, satış ve tanıtıma kadar 

süreçleri içeren pazarlama karması içerisinde özel bir yeri vardır. Çünkü 4 P denilen 

pazarlama karmasının tüm unsurlarını kapsayan tüm diğer iletişim imkânlarını bir arada 

sunabilen ve üstelik etkileşimli ortamlardır. Bir fuarda ürünün tanıtım ve reklam 

etkinliklerinin yanı sıra ürünün kendisi de ziyaretçilerin ilgisine sunulabilir hatta satılabilir. 

 

Fuarların ayırt edici bir özelliği de hedef tüketicilerle yüz yüze iletişim imkânı 

sunmasıdır. Bunun sonucu olarak da tüketicilerin kendi ürünlerimize ve diğer ürünlere karşı 

olan davranışlarını gözlemleyebiliriz. Bu açıdan fuarlar aynı zamanda bir araştırma 

laboratuarı olarak hizmet verir. 

 

Satış geliştirme, kişisel satış, reklam ve tanıtma çabaları dışında kalan, genellikle 

sürekli olarak yürütülmeyen, fuarlara katılma, sergiler, teşhirler vb. devamlılığı olmayan 

satış çabalarıdır. Ancak fuarların işlevleri düşünüldüğünde ve özellikle yeni pazarlara girme, 

pazar araştırması yapma, ürün hakkında tüketicilerin fikirlerini öğrenme, marka imajı 

güçlendirme gibi satış dışı amaçlar göz önüne alındığında, satış geliştirmenin uzun dönemli 

bir işletme faaliyeti olduğu ortaya çıkmaktadır yani fuarlara katılım sadece kısa dönemli ve 

fuar süresini kapsayan bir etkinlik olarak düşünülmemeli, aksine uzun vadede de çok olumlu 

sonuçlar doğurabilen ve çok faydalı bir tutundurma aracı olarak kabul edilmelidir. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Aşağıda hazırlanan uygulamalı faaliyette, pazar belirleme çalışmalarını eksiksiz 

yapabilmek için neler yapılmalıdır? Araştırarak arkadaşlarınızla tartışınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Pazarlamayı araştırınız. 
 Konumunuzla ilgili yazılı ve görsel 

kaynaklar bulmaya özen gösteriniz. 

 Pazarlama karması ve tutundurma 

çalışmalarını araştırınız. 
 Zamanınızı iyi kullanınız. 

 Ticari fuarlar ve diğer tutundurma 

araçları ile ilişkisini araştırınız. 

 Uygulama çalışması için bilgisayar 

ortamında dosya hazırlayınız. 

 Kaynak bilgilerini değerlendirerek, 

düzenleme yaparak bilgi dosyası 

oluşturunuz. 

 Dikkatli ve özenli olunuz 

 Raporunuzu dosyada toplayıp 

öğretmenlerinize ve arkadaşlarınıza 

sununuz. 

 Sunum sırasında güler yüzlü olunuz. 

Gelebilecek sorulara hazırlıklı olunuz. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Aşağıda hazırlanan değerlendirme ölçeğine göre kendiniz ya da arkadaşlarınızın 

yaptığı çalışmayı değerlendiriniz. Gerçekleşme düzeyine göre “Evet” / “Hayır” 

seçeneklerinden uygun olanı kutucuğa işaretleyiniz. 

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ Evet Hayır 

1. Pazarlamayı araştırdınız mı? 
  

2. Pazarlama karması ve tutundurma çalışmalarını araştırdınız 

mı? 

  

3. Ticari fuarlar ve diğer tutundurma araçları ile ilişkisini 

araştırdınız mı? 

  

4. Kaynak bilgilerini değerlendirerek düzenleyip bilgi dosyası 

oluşturdunuz mu? 

  

5. Raporunuzu dosyada toplayıp öğretmenlerinize ve 

arkadaşlarınıza sundunuz mu? 

  

 

Değerlendirme sonucunda eksik olduğunu tespit ettiğiniz konuları tekrar ederek 

eksiklerinizi ilgili konudan tamamlayınız. Öğretmeninize danışınız. 
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ÖLÇME DEĞERLENDİRME 
 

OBJEKTİF TESTLER (ÖLÇME SORULARI) 

 
1. Aşağıdakilerden hangisi pazarlama açısından doğru bir ifadedir? 

A) Pazarlama faaliyetlerinde satış, müşteri memnuniyetinden önemlidir. 

B) Günümüzde pazarlamada, üretim sonra satış anlayışı yaygındır. 

C) Yoğun rekabetle başa çıkabilmek ve tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarını 

öğrenebilmek için işletmelerin pazarlamaya ihtiyacı vardır. 

D) Müşteri memnuniyetini gözetmeksizin çıkar sağlama çabası günümüz pazarlama 

çalışmalarının bir boyutudur. 

2. Aşağıdakilerden hangisi modern pazarlama anlayışının unsurlarından değildir? 
 

A) Tüketici yönlülük ve müşteri tatmini 

B) Bütünleşik pazarlama çabaları 

C) Tüketiciyi tatmin ederek çıkar sağlama 

D) Tüm pazara hitap etme 

3. Aşağıdakilerden hangisi pazarlama karmasını doğru ifade eder? 

A) Mamul, fiyat, dağıtım, tutundurma 

B) Fiyat, tutundurma, pazar, dağıtım 

C) Pazar, fiyat, mamul, dağıtım 

D) Tutundurma, pazar, fiyat, mamul 

4. Aşağıdaki ifadelerden hangisi mamulün tanımıdır? 

A) İşletmenin mamul için tam belirlediği değeri ifade eden, ödeme şartları, krediler 

ve ürün fiyatlarının oluşturulmasını ifade eder. 

B) Pazara sunulacak olan mal, hizmet ve fikirleri ifade eder. 

C) Bir mal ya da hizmetin üreticinin satış birimlerine ulaşmasından tüketicilerin eline 

geçinceye kadar yapılan işlem ve faaliyetler bütününü ifade eder. 

D) Belli görüş, düşünce mal ve hizmetlerin tüketicilere benimsetilmesi faaliyetlerini 

ifade eder. 

5. Ticari fuarların tutundurma karması araçlarından değildir? 

A) Kişisel satış 

B) Satış geliştirme 

C) Reklam 

D) Uluslararası işletmeler 

 
DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarlarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevaplarınız için faaliyetin 

ilgili konularını tekrar ediniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

 

 

Bu faaliyet sonunda fuar pazarlaması çalışmalarını eksiksiz yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Pazarlama çalışmalarını araştırınız. 

 İlgili pazarlama dokümanlarını araştırınız. 

 Potansiyel katılımcı firmalara ulaşma yollarını araştırınız. 

 

2. PAZARLAMA ÇALIŞMALARI 
 

2.1. Pazarlama Çalışmalarının Önemi 
 

Fuar organizasyonunun en önemli basamağı, pazarlama çalışmalarıdır. Fuarın 

gerçekleşmesi belli sayıda ilgili firmaların ve ziyaretçilerin fuara katılımları ile mümkündür. 

 

Pazarlama araçları arasında fuarın önemli bir yer tutması, fuarların günümüzdeki 

önemini bir kat daha artırmaktadır. 

 
Resim 2. 1: Pazarlama çalışmalarının önemi 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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2.1.1. Organizatör Firmanın Yürüteceği Pazarlama Çalışmalarının Bağlı 

Olduğu Faktörler 
 

Organizatör firmanın yürüteceği pazarlama çalışmaları, aşağıdaki faktörlere bağlı 

olarak değişiklik gösterir: 

 

 Düzenlenecek fuarın türü 

 Organizatör firmanın ekonomik yapısı 

 Organizatör firmanın pazarlama stratejileri 

 Ülkenin ekonomik durumu 

 Fuarın yeni düzenlenen bir fuar mı yoksa geleneksel bir fuar mı olduğu 

 Fuarın düzenleneceği sektörün yapısı ve o dönemdeki durumu 

 

2.1.2. Organizatör Firmaların Fuar Pazarlama Çalışmaları  
 

Organizatör firmaların fuar pazarlama çalışmaları şöyle sıralanabilir: 

 

 Potansiyel katılımcı firmaların belirlenmesi 

 İlgili pazarlama dokümanlarının hazırlanması 

 Potansiyel katılımcı firmalara ulaşılması 

 Sonuçların değerlendirilmesi 

 

2.1.3. Potansiyel Katılımcı Firmaların Belirlenmesi 
 

Organizatör firmalar, fuar pazarlama çalışmalarının bu ilk basamağını 

gerçekleştirirken öncelikle düzenlenecek fuara daha önceki yıllarda katılımcı olan firmalarla 

bağlantıya geçerek firmaları fuara davet eder. Bu, en pratik yöntemdir; çünkü daha önceki 

katılımcıların irtibat telefon ve adresleri organizatör firmada vardır. Daha sonraki aşamada 

fuara katılımı olabilecek diğer firma bilgilerine ulaşılmaya çalışılır. Bu çalışmalar fuar 

düzenlenmeden hemen önce değil, yıl boyunca yapılmalıdır. Yeterli sayıda katılımcıya ve 

her fuar için veri tabanları oluşturulabilir. 

 

Organizatör firma; sektörel rehberlerden, fuar kataloglarından, sanayi ve ticaret odası 

üye kayıtlarından fuarın yapılacağı ilgili sektörde faaliyet gösteren dernek ve birliklerin üye 

kayıtlarından potansiyel katılımcı firma bilgilerine ulaşılabilir. Ayrıca başka şehir ve 

ülkelerde yapılan fuarlara yapılan ziyaretlerle buradaki katılımcılarla yapılan görüşmeler 

yoluyla da katılımcılara ulaşmak mümkündür. 
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2.1.4. Pazarlama Dokümanlarının Hazırlanması 
 

Potansiyel katılımcılarla bağlantı kurma, fuar, fuarın tarihi, yeri özellikleri vb. 

konularda bilgi verme amacıyla dokümanlara ihtiyaç vardır. 

 

Pazarlama dokümanları; katılımcı firmaların fuarla ilgili sorularına cevap verecek, 

fuarı en iyi şekilde tanıtacak ve firmaların katılımlarını teşvik edecek bilgileri içerir. 

 

2.2. Fuar Tanıtım Broşürü 
 

Organizatör firma tarafından hazırlanan bu broşürde, organizatör firmanın adı, 

geçmişi, irtibat telefonları, yapılacak fuar ile ilgili kısa bilgiler, fuar takvimi ayrıntılı bilgi 

alınacak yetkilinin ismi, telefonu, e-mail adresleri vb. bilgiler yer alır. 
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Resim 2. 2:Fuar tanıtım broşürü 
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2.2.1. Fuar Davet Mektubu 
 

Bu mektupta organizatör firma; fuar için özel hazırlanmış, antetli kağıda fuarın tarihini 

yerini, fuara destek verecek kuruluşları, fuarın önemini belirterek; katılımcı olabilecek 

firmaları fuara davet eder. 

 

2.2.2.Fuar Alan Planı 

 
Fuarın yapılacağı alan hakkında genel özellikleri ve teknik özellikleri belirten ve fuar 

alanının bir taslağının bulunduğu plandır. Genel özellikler, fuar alanının özelliği açık sergi 

planı, ulaşım imkânları, teknik alt yapı, şehir merkezine yakınlık durumu vb. bilgilere yer 

verilir. Teknik özellikler ise, hol sayıları, kafeterya ve diğer hizmetlerin yer aldığı bölümlerle 

ilgili bilgiler toplam vergileme alanının metrekare ölçüleri vb. bilgileri içerir. 

 

Fuarın yapılacağı alanın yerleşim planı taslağı da ilgili katılımcılara gönderilir. 

 

 
Resim 2. 3: Fuar alan planı 
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2.2.3. Geçmiş Fuarlara Ait Bilgiler 
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Organizatör firma tarafından hazırlanan fuar tanıtım broşüründe, geçmiş fuarlara ait 

bilgiler, katılımcı sayıları, yabancı katılımcı sayısı, katılımcı ülkeler, toplam ziyaretçi sayısı, 

yabancı ziyaretçi sayısı, yurt içi ziyaretçi sayısı, ziyaretçi ülkeler, toplam tahsis alanı (m
2
) 

vb. istatistiki bilgiler ve yurt içi ve yurt dışı tanıtımda çalışan dergi, gazete ve yaygın 

kuruluşları ile ilgili bilgiler verilebilir. 

 

2.2.3. Fuarda Sunulacak Hizmetlere İlişkin Dokümanlar 

 
Organizatör firmanın katılımcı firmalara sunacağı hizmetleri içeren dokümanlardır. 

Bunlar, konaklama, ulaşım, hostes, çeviri hizmetleri, danışma hizmetleri, özel çalışma ortamı 

oluşturma, multimedya hizmetleri, vestiyer, banka, araç kiralama, nakliye, gümrük, seminer, 

toplantı salonları yeme içme alanları, catering hizmetleri vb. hizmetlerden hangileri 

sunacaksa onlarla ilgili katılımcı firmalara form doldurtur. 

 

Fuarda sunulacak hizmetlere ilişkin formlar şöyle sıralanabilir: 

 

Ekstra talep formu 

Fuar katoloğu bilgi formu 

Fuar katoloğu reklâm sözleşmesi 

Yaka kartı formu 

Otopark kartı talep formu 

Elektrik ve hava talep formu 

Temizlik hizmetleri talep formu 

Güvenlik elemanı talep formu 

Nakliye, gümrük, işçi talep formu 

Hostes talep formu 

Ekstra malzeme listesi ve talep formu 

Fuar alanı reklam talep formu 

Davetiye, afiş, poster, talep formu 

 

NOT: Bu formlara “Organizatör Firma Fuar Hizmetleri Modülü”nde yer verilmiştir. 

 

2.3. Potansiyel Katılımcı Firmalara Ulaşılması 
 

Fuar pazarlama çalışmalarında ilk basamak; firmalara ilişkin bilgilerin derlenerek, 

bunlara ilişkin pazarlama dokümanlarının hazırlanıp firmalarla bağlantıya geçilmesidir. 

 

2.3.1. Fuar Dosyası Gönderme 
 

Potansiyel katılımcı firmalara ulaşılmasında kullanılan ilk yöntem, veri tabanında 

bulunan firmalara, içinde pazarlama dokümanlarının bulunduğu fuar dosyasının 

gönderilmesidir. Böylece firmalar fuardan haberdar edilerek, firmaların organizatör firmayla 
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iletişime geçmesi sağlanır. 

 

Ayrıca satış elemanlarınca, potansiyel katılımcılara telefonla ulaşılarak veya faks 

yoluyla bilgilendirme yapılabilir. Bu tür bilgilendirmelerde zaman çok önemlidir. En uygun 

zaman, firmaların yıllık bütçelerini yaptıkları bir yıl sonranın tüm bütçelerinin karara 

bağlandığı aralık ayıdır. 

 

Organizatör firma satış elemanları, katılımcı firma elemanları ile müşteri ziyaretleri 

yolu ile yüz yüze iletişim kurarak, onları katılım için ikna etmeye çalışırlar. 

 

2.3.2. Benzer Nitelikli Fuarları Ziyaret Etmek 
 

Potansiyel katılımcılara ulaşmada bir diğer yöntem; yurt içi ve yurt dışında benzer 

nitelikteki fuarları ziyaret ederek, katılımcı firmalarla ve ziyaretçilerle görüşmektir. 

 

Yapılan tüm bu görüşmelerde standart formlar kullanılır. Bu formların tutulması daha 

sonraki görüşmelerin takibinin yapılması ve bilgilerin organizatör firma tarafından 

saklanarak veri tabanı oluşturulması açısından önemlidir. 

 

 
Resim 2. 4:Fuar ziyareti 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Aşağıda hazırlanan uygulamalı faaliyetle fuar pazarlamasını eksiksiz olarak 

yapabilmek için neler yapılmalıdır? Dokümanlarınızı dosyada toplayıp öğretmeninize ve 

arkadaşlarınıza sununuz. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Fuar için pazarlama çalışmalarını 

araştırınız. 

 İnternetten ve fuar pazarlama ile ilgili 

kurum ve kuruluşlardan yararlanınız. 

 İlgili pazarlama dokümanlarını 

toplayınız. 

 Konunuzla ilgili yazılı ve görsel 

kaynaklar bulmaya özen gösteriniz. 

 Kaynak bilgilerini değerlendirerek, 

düzenleme yaparak bilgi dosyası 

oluşturunuz. 

 Zamanınızı iyi kullanınız. 

 Raporunuzu dosyada toplayıp 

öğretmeninize ve arkadaşlarınıza 

sununuz. 

 Sunum sırasında güler yüzlü olunuz. 

Gelebilecek sorulara hazırlıklı olunuz. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Aşağıda hazırlanan değerlendirme ölçeğine göre kendiniz ya da arkadaşlarınızın 

yaptığı çalışmayı değerlendiriniz. Gerçekleşme düzeyine göre “Evet” / “Hayır” 

seçeneklerinden uygun olanı kutucuğa işaretleyiniz. 

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ Evet Hayır 

1. Pazarlama çalışmalarını araştırdınız mı? 
  

2. İlgili pazarlama dokümanlarını topladınız mı? 
  

3. Kaynak bilgilerini değerlendirip düzenleyip bilgi dosyası 

düzenleyip  

4. bilgi dosyası oluşturdunuz mu? 

  

5. Raporunuzu dosyada toplayıp öğretmeninize ve arkadaşlarınıza 

sundunuz mu? 

  

 

Değerlendirme sonucunda eksik olduğunu tespit ettiğiniz konuları tekrar ederek 

eksiklerinizi ilgili konudan tamamlayınız. 
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ÖLÇME DEĞERLENDİRME 
 

OBJEKTİF TESTLER (ÖLÇME SORULARI) 

 
1. Fuar organizasyonunun en önemli basamağı _______________ çalışmalarıdır. 

 

2. Organizatör firmanın fuar pazarlama çalışmaları şöyle sıralanabilir: 

 

A) _______________ 

B) _______________ 

C) _______________ 

D) _______________ 

 

3. Organizatör firmaların fuar pazarlama çalışmalarında potansiyel katılımcı firmalarını 

belirlerken kullanılan en pratik yöntem  _______________. 

 

4. Pazarlama dokümanları; 

 

___   _______________ 

___   _______________ 

___   _______________ 

bilgileri içerir. 

 

5. Veri tabanında bulunan katılımcı firmalara içinde pazarlama dokümanlarının 

bulunduğu _______________ gönderilir. 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarlarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevaplarınız için faaliyetin 

ilgili konularını tekrar ediniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3 
 

 

 

 

Bu faaliyet sonunda fuar satışını eksiksiz olarak yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 

 Satış çalışmalarını araştırınız 

 Sonuç değerlendirme çalışmalarını araştırınız. 

 Araştırma için çevrenizde bu işle ilgili organizatör firma yetkilileri ile 

görüşebilir, internette araştırma yapabilirsiniz. 

 

 

3. SATIŞ ÇALIŞMALARI 

 
3.1. Müşteri Görüşme Formu 

 
Organizatör firma satış elemanları, katılımcı firma elemanları ile müşteri ziyaretleri 

yolu ile yüz yüze iletişim kurarak onları fuara katılım için ikna etmeye çalışırlar. Potansiyel 

katılımcılarla yapılan tüm bu görüşmelere ilişkin değerlendirme ve sonuçlar müşteri bilgi 

formlarına kaydedilmelidir. Bu noktalar diğer görüşmelere ışık tutar. 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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MÜŞTERİ GÖRÜŞME FORMU 

 

                                                                                                                                  

TARİH 

 

Görüşülen Firma: Fuar Adı: 

Sektör: Unvanı: 

Yetkili: E. Posta: 

Tel No:  

Faks: 

Talep Edilen 

Görüşmeyi Yapan İmza 

 

Yönlendirilen Birim 

 

Sonuç 

 Takip  İptal 

 Katılıyor  Katılmıyor 

 İşlemlerini takip edelim lütfen 

 

Not: 

 Birim Yetkilisi 

İmza 

 

 

3.2. Fuar Katılım Formu ve Sözleşmesi 
 

Müşteriler ile yapılan görüşmeler sonunda firma katılımı kararı verdiyse başvuru 

formu doldurmalı ve organizatör firma ile katılımcı arasında katılım sözleşmesi 

imzalanmalıdır. 

 

Başvuru formunda; 

 

 Başvuru şekli, 

 Başvuru koşulları, 

 Sergilenen malların sigorta değerleri, 

 Hasar durumlarında uygulanacak esaslar, 

 Fuar alanına yerleşim, toplanma, ayrılma kuralları, 

 Reklam ve tanıtım etkinlikleri, 

 Gümrük ve depolama koşulları, 

 Katılımcılara sağlanacak temel hizmetler vb. bilgiler bulunur. 

 

Katılım sözleşmesinin imzalanmasından sonra, katılım koşulları çerçevesinde 

hazırlıklar başlar. 
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3.3. Sonuçların Değerlendirilmesi 
 

Fuar pazarlama çalışmalarının son basamağını oluşturmaktadır. Bu basamakta 

organizatör firmanın yapmış olduğu tüm görüşmeler ve gerçekleştirdiği tüm pazarlama 

faaliyetleri değerlendirilmekte, sözleşme imzalanmamış firmalara geri dönülüp katılıp 

katılmama konusundaki son fikirleri alınarak sözleşme imzalanan firmalarla hazırlık sürecine 

ilişkin görüşmeler başlatılmaktadır. 

 

ÖRNEK 
 

FUAR PAZARLAMA VE SATIŞ SÜRECİ 

 

1. AMAÇ 
Sektörümüzde lider olabilmek için ANFA Ankara Altınpark İşletmeleri Ltd. Ş. 

bünyesinde düzenlenen fuarların satış ve pazarlama ve organizasyon sürecinin sürekli 

iyileştirilmesini sağlamak. 

 

2. SÜREÇ SORUMLUSU 
Fuar Müdürü 

 

3. SÜREÇ BAŞLANGICI 
Fuar konu ve tarih tespitinin yapılarak fuar bütçesinin oluşturulması 

 

4. SÜREÇ SONU 
Fuar ziyaretçi istatistiklerinin, ziyaretçi anket sonuçlarının, katılımcı anket sonuçları 

ve fuar geneli değerlendirilerek Fuar Sonuç Raporu’nun oluşturulması, fuar resmi ve 

görüntülerinin bilgisayar ortamına aktarılması ve arşivlenmesi 

 

5. TANIMLAR 
Teknik Dosya (Katılımcı El Kitabı): Sözleşmesi yapılmış, fuara katılımı kesinleşen 

firmalar ve yapılacak fuarla ilgili bilgilerin bulunduğu kitapçık. 

 

6. GİRDİLER 
Müşteri ile yapılan sözleşme 

Teknik dosya 

Katılımcı adresleri 

Yıllık fuar programı 

 

7. KAYNAKLAR 
 Fuar Pazarlama ve Satış Portföyü 

 Fuar Ziyaretçi Portföyü 

 Davetiyeler 

 Katılımcı Anketleri 
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 Firma Görüşme Raporları 

 Yazılı, Görsel, İşitsel Reklam Materyalleri (Broşür, Afiş, Billboard, Gazete, 

Radyo TV Reklamları …) 

 Fuar Kataloğu 

 Yerleşim Plânı 

 Katılımcı Firma Listesi 

 

8. ÇIKTILAR 

 
 Sözleşmeler 

 Yerleşim Planı 

 Katılımcı Firma Listesi 

 Fuar Kataloğu 

 Katılımcı ve Ziyaretçi Anket Sonuçları 

 Fuar İstatistikleri [katılımcı, ziyaretçi (gün ve meslek gruplarına göre) 

 Fuar Sonuç Raporları 

 

9. SÜREÇ ÖLÇÜM PARAMETRELERİ (YGG Toplantısı 

Çıktıları) 

 
Katılımcı Adres Portföyü’nün zamanında güncellenmesi, katılımcı firmaların ve 

ziyaretçilerin hedeflenen düzeyde   olması, rezervasyon formlarının belirtilen son başvuru 

tarihine uygun yollanması, fuar sonuç raporu. 

 

T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü Fuar Düzenleme 

Yetki Belgesi, 27.12.1995 yılı 22566 sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan “Yurt İçinde 

Fuar, Sergi, Panayır Düzenlenmesine Dair Yönetmelik,  

 

T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı Uluslar arası Fuar ve Sergi 

Organizasyonu Geçici Yeterlilik Belgesi. 

 

10. PROSES DETAYI 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

 

Aşağıda hazırlanan uygulamalı faaliyette  fuar satışını eksiksiz olarak yapabilmek için 

neler yapılmalıdır? Araştırarak arkadaşlarınızla tartışınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Satış çalışmalarının belirlenmesini 

araştırınız. 

 Konunuzla ilgili yazılı ve görsel 

kaynaklar bulmaya özen gösteriniz. 

 Satış sonuçlarını değerlendirme nasıl 

olmalıdır? Araştırınız. 

 Modül sonunda belirtilen 

kaynaklardan yararlanabilirsiniz. 

Zamanınızı iyi kullanınız. 

 Kaynak bilgilerini değerlendirerek 

düzenleme yapıp bilgi dosyası 

oluşturunuz. 

 Uygulama çalışması için bilgisayar 

ortamında dosya hazırlayınız. 

 Raporunuzu dosyada toplayıp 

öğretmeninize ve arkadaşlarınıza 

sununuz. 

 Sunum sırasında güler yüzlü olunuz. 

Gelebilecek sorulara hazırlıklı 

olunuz. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Aşağıda hazırlanan değerlendirme ölçeğine göre kendiniz ya da arkadaşınızın yaptığı 

çalışmayı değerlendiriniz. Gerçekleşme düzeyine göre “Evet” / “Hayır” seçeneklerinden 

uygun olanı kutucuğa işaretleyiniz. 

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ Evet Hayır 

1. Satış çalışmalarının belirlenmesini araştırdınız mı? 
  

2. Satış sonuçlarını değerlendirme nasıl olmalıdır araştırdınız mı? 
  

3. Kaynak bilgilerini değerlendirerek düzenleme yapıp, bilgi 

dosyası oluşturdunuz mu? 

  

4. Raporunuzu dosyada toplayıp öğretmeninize ve arkadaşlarınıza 

sundunuz mu? 

  

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonucunda eksik olduğunu tespit ettiğiniz konuları tekrar ederek 

eksiklerinizi ilgili konudan tanımlayınız. 
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ÖLÇME DEĞERLENDİRME 
 

 

OBJEKTİF TESTLER (ÖLÇME SORULARI) 

 
1. Potansiyel katılımcılarla yapılan tüm görüşmelere ilişkin değerlendirme ve sonuçlar 

_______________  _____________________ kaydedilmelidir. 

 

2. Satış çalışmaları sırasında __________   __________    __________ mutlaka 

doldurulmalıdır. 

 

3. Müşteriler ile yapılan görüşmeler sonunda firma katılım kararı verdiyse 

____________________ doldurulmalıdır. 

 

4. Başvuru formunda 

 

A) ______________ 

B) ______________ 

C) ______________ 

D) ______________ 

E) ______________ 

F) ______________ 

G) ______________ 

H) ______________ 

 

5. Fuar pazarlama çalışmalarının son basamağı _______________. 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarlarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevaplarınız için faaliyetin 

ilgili konularını tekrar ediniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
 

Bu modülde kazanmış olduğunuz bilgileri aşağıda verilen soruları doğru (D), yanlış 

(Y) olarak cevaplandırarak değerlendiriniz. 

 

 

OBJEKTİF TESTLER (ÖLÇME SORULARI) Doğru Yanlış 

1 

Günümüzde globalleşen dünya, ülkeleri birbirlerinden 

uzaklaştırarak uluslararası ticaretin gelişmesine yardımcı 

olmuştur. 

  

2 

Modern pazarlama anlayışının unsurları 

 Pazar / müşteri odaklılık 

 Tüketici yönlülük ve müşteri tatmini 

 Bütünleşik pazarlama çalışmaları 

 Tüketiciyi tatmin ederek çıkar sağlamadır. 

  

3 
Modern pazarlama anlayışı sadece üst yönetim tarafından 

benimsenip uygulanırsa başarı kaçınılmazdır. 
  

4 
Tutundurma pazarlama karmasının iletişim halkası 

durumundadır. 
  

5 
Tüketicileri yaptıkları satın almanın en iyisi olduğuna 

inandırmaya yönelik reklamlar onları desteklemeyi hedefler. 
  

6 
Bir firmanın kupa dağıtması satış geliştirme iken bunun kitle 

iletişim araçları ile halka duyurulması reklamdır. 
  

7 

Ticari fuarlar kişisel satış ve satış geliştirme tutundurma karması 

araçları ile yakından ilişkili reklam ve halkla ilişkilerle ilişkili 

değildir. 

  

8 Fuar tanıtım broşürü katılımcı firma tarafından hazırlanır.   

9 

Fuarın yapılacağı alan hakkında genel ve teknik özellikleri 

belirten ve fuar alanının bir taslağının bulunduğu plan fuar alanı 

planıdır. 

  

10 
Fuar tanıtım broşüründe katılımcı ülkeler ziyaretçi sayısı, toplam 

tahsis alanı, istatistiki bilgiler yer alır. 
  

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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11 

Potansiyel katılımcılara ulaşmada bir diğer yöntem yurt içi ve 

yurt dışında benzer nitelikteki fuarları ziyaret ederek katılımcı 

firmalar ve ziyaretçilerle görüşmektir. 

  

12 

Katılımcı firma elemanları, organizatör firmaları ziyaret ederek 

müşteri ziyaretleri yolu ile iletişim kurarak onları fuara katılım 

için ikna etmeye çalışırlar. 

 

  

13 

Müşteriler görüşmeler sonunda fuara katılım kararı verdilerse 

organizatör firma ile katılımcı firma arasında katılım sözleşmesi 

imzalanmalıdır. 

  

14 
Katılım sözleşmesi imzalanmadan önce hazırlıklara 

başlanmalıdır. 
  

15 

Sonuç değerlendirme aşamasında katılımcı firmanın yaptığı tüm 

görüşmeler ve pazarlama faaliyetleri değerlendirilmekte ve 

sözleşme imzalanmamış firmalar bir daha aranmamaktadır. 

  

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Sorulara verdiğiniz cevaplarla cevap anahtarlarını karşılaştırınız, cevaplarınız doğru 

ise bir sonraki modüle geçmek için ilgili kişilerle iletişim kurunuz. Yanlış cevap verdiyseniz 

modülün ilgili faaliyetine dönerek konuyu tekrar ediniz. 

 

Ders öğretmeniniz sizin bu modüldeki yeterliliğinizi ölçen farklı değerlendirme 

ölçekleri kullanabilir. 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu modülde kazanmış olduğunuz bilgileri aşağıda verilen uygulamalı faaliyetle 

değerlendiriniz.  

 

Aşağıda hazırlanan uygulamalı faaliyeti yaparak arkadaşlarınızla tartışınız. 

Gerçekleştirme düzeyine göre “Evet” / “Hayır” seçeneklerinden uygun olanı kutucuğa 

işaretleyiniz. 

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ Evet Hayır 

1. Pazarlamayı açıklayabilir misiniz? 
  

2. Pazarlama karması ve tutundurma çalışmalarını açıklayabilir 

misiniz? 

  

3. Ticari fuarlar ve diğer tutundurma araçları ile ilişkisini 

açıklayabilir misiniz? 

  

4. Pazar belirleme çalışmalarını yapabilir misiniz? 
  

5. Pazarlama çalışmalarını açıklayabilir misiniz? 
  

6. İlgili pazarlama dokümanlarını açıklayabilir misiniz? 
  

7. Potansiyel katılımın firmalara ulaşma yollarını açıklayabilir 

misiniz? 

  

8. Fuar pazarlaması çalışmalarını yapabilir misiniz? 
  

9. Fuar satış çalışmalarını açıklayabilir misiniz? 
  

10. Fuar sonuç değerlendirme çalışmalarını açıklayabilir misiniz? 
  

11. 11. Fuar satış çalışmalarını yapabilir misiniz? 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALİYETİ 1 CEVAP ANAHTARI 

 

1. C 

2. D 

3. A 

4. B 

5. D 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ 2 CEVAP ANAHTARI 
 

1. Pazarlama 

2. 

A)Potansiyel katılımcı firmaların 

belirlenmesi 

B)İlgili pazarlama dokümanlarının 

hazırlanması 

C) Potansiyel katılımcı firmalara ulaşılması 

D) Sonuçların değerlendirilmesi 

3. 

Düzenlenecek fuara daha önceki yıllarda 

katılımcı olan firmalarla bağlantıya 

geçmektir. 

4. 

Katılımcı firmaların fuarla ilgili sorularına 

cevap verecek 

Fuarı en iyi şekilde tanıtacak 

Firmaların katılımlarını teşvik edecek 

5. Fuar dosyası 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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ÖĞRENME FAALİYETİ 3 CEVAP ANAHTARI 
 

1. Müşteri Bilgi Formu 

2. Müşteri Görüşme Formu 

3. Başvuru Formu 

4. 

A) Başvuru şekli 

B) Başvuru koşulları 

C) Sergilenen malların sigorta değerleri 

D) Hasar durumlarında uygulanacak 

esaslar 

E) Fuar alanına yerleşim, toplanma ayrılma 

kuralları 

F) Reklam ve tanıtım etkinlikleri 

G) Gümrük ve depolama koşulları 

H) Katılımcılara sağlanacak temel 

hizmetler vb. bilgiler 

5. Sonuç değerlendirme 

 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
 

 Y 

1 D 

2 Y 

3 D 

4 D 

5 D 

6 Y 

7 Y 

8 D 

9 D 

10 D 

11 Y 

12 D 

13 Y 

14 Y 

15 Y 
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