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AÇIKLAMALAR 
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ALAN Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri 

DAL Fuar Organizasyon Sorumlusu 

MODÜLÜN ADI Katılımcı Firma Fuar Öncesi Hazırlıkları 

MODÜLÜN 

TANIMI 

Katılımcı firma fuar öncesi hazırlıkları takip etme bilgi ve 

becerisinin kazandırıldığı bir öğrenme materyalidir. 

SÜRE: 40/32 

ÖNKÖŞUL Fuar pazarlama ve satış modülünü tamamlamış olmak 

YETERLİK Katılımcı firma fuar öncesi hazırlıkları takip etmek 

AMAÇLAR 
Genel Amaç 

Bu modül ile katılımcı firmanın fuar öncesi hazırlıklarını takip 

edebileceksiniz. 

Amaçlar  
1. Fuar planını eksiksiz takip edebileceksiniz. 

2. Fuar katılım amaçlarını eksiksiz belirleyebileceksiniz. 

3. Stant yerini ve personelini belirleyebileceksiniz. 

4. Tanıtım aktivitelerini takip edebileceksiniz. 

5. Destek alınacak ajans seçimini ve ürün transfer şekillerini 

araştırabileceksiniz. 

6. Bütçe kalemlerini eksiksiz araştırabileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Sınıf, fuar şirketleri 

Bilgisayar, internet, kütüphane, projeksiyon cihazı, kağıt, kalem 

ÖLÇME ve 

DEĞERLENDİRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra verilen 

ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı (çoktan seçmeli test, 

doğru-yanlış testi, boşluk doldurma, eşleştirme vb.) kullanarak 

modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek 

sizi değerlendirecektir. 
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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 fuar düzenlenmeye başlamıştır. 

 

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

düzenlendiği yerlerde ticari ve turistik hareketliliği sağlar. 

 

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 dilerim. 

 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYET-1 
 

 

 

Bu faaliyet sonunda katılımcı firma fuar planını eksiksiz takip edebileceksiniz. 

 

 

 

 

 Fuar hazırlıklarının planlanmasını araştırınız. 

 Stratejik fuar planının hazırlanması ve önemini araştırınız. 

 Araştırma için çevrenizde bu işle ilgili fuara katılımcı olacak firma yetkilileri ile 

görüşebilir, internetten araştırma yapabilirsiniz. 

 

1. FUAR HAZIRLIKLARININ STRATEJİK 

PLANLAMASI 
1.1. Tanımı 

 

Stratejik fuar planı; fuara katılım nedenlerinin, fuar stratejilerinin belirlenen amaçlara 

ulaşabilmesi için izlenecek tüm yolların ve fuar planlaması sonunda ulaşılması beklenen 

sonuçların yazılı olduğu bir dokümandır. Bu plan, katılmayı düşündüğümüz fuar 

organizasyonunun hazırlıkları konusunda her türlü ayrıntıyı içermektedir. Bu plan genellikle, 

işletmenin fuar ya da pazarlama departmanı tarafından hazırlanıp üst yönetim onayı ile 

uygulamaya konmaktadır. Bu tip stratejik planlar, katılınması düşünülen her fuar için 

yeniden hazırlanarak günün koşullarına uygun olarak düzenlenmelidir. 

 

1.2. Stratejik Fuar Kategorileri 
 

Stratejik fuar planının hazırlanmasında; katılmayı düşündüğümüz organizasyonun 

nitelikleri, organizasyon firma ile yapılan anlaşmanın özellikleri, pazarın o andaki durumu, 

rakiplerin yürüttükleri fuar hazırlıkları, firmanın finansal olanakları gibi pek çok iç ve dış 

faktörün etkisi göz önünde bulundurulmalıdır. 

 

Stratejik plan kategorileri şöyledir: 

1. Fuar ziyaretçi istatistikleri ve geçmiş yıllara ait performans raporları 

2. Fuara katılım amaçları 

3. Fuar için hazırlanan iletişim araç ve mesajları 

4. İletişim mesajını destekleyecek sergi planları ve özel grafikler 

5. Ürün sunum ve sergilemeleri, fuar alanında yapılacak gösteri, tanıtım ve 

sunumlar 

6. Söz konusu fuar için hazırlanmış tanıtım planları 

7. Bütçe tahminleri 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Bu kategorilere; katılımcı firmanın yapısına, içinde bulunulan sektörün özelliklerine, 

firmanın amaçlarına göre bazı ekleme ve çıkarmalar yapılabilir. 

 

Stratejik planlar, genellikle fuarın misyon ve amaçlarını tanımlayıp bunların 

gerçekleşmesi sonucu şirketin uzun vadede büyümesine katkı sağlamaktadır. Stratejik 

planlar, şirketin pazarlama, tanıtım ve genel amaçlarını gösteren planlardır. 

 

Stratejik fuar planlaması; gerek katılımcı firmaların bir fuar organizasyonundan 

beklentileri ortaya çıkarma gerekse satış, bayiler edinme, ürün tanıtımı yapma gibi pazarlama 

amaçları ile kurum kimliğini, kurum imajını, müşterilerle ilişkileri geliştirme, yeni müşteri 

gruplarının özelliklerini tanıma gibi iletişim amaçlarının gerçekleştirilmesi konusunda da 

önemli katkılar sağlar. 

 

Resim 1. 1: Fuar planlama 

1.3. Fuar Planı Hazırlanması ve Önemi 
 

İşletmelerin fuar katılımlarından yarar sağlayabilmeleri için fuar planlamalarını 

profesyonelce yapmaları gerekmektedir. İşletmeler fuarla ilgili hedeflerini belirleyip 

hedeflerine uygun fuarı seçtikten sonra fuar katılımı ve promosyon faaliyetleri ile ilgili bütün 

hazırlıkları önceden planlayıp belli bir düzen içerisinde hedefe uygun olarak 

gerçekleştirmelidir. 

 

İyi bir planlama, fuar katılımının başarıya ulaşmasında etkilidir. İşletmelerin normal 

çalışma düzeni içinde yaptığı veya yapması gereken birçok iş vardır. Özellikle küçük ölçekli 

işletmelerde veya fuarcılık işleri için ayrı bir departmanı olmayan işletmelerde, fuar katılım 

faaliyetlerini yürüten çalışanlar, aynı zamanda diğer işleri de yürütmekte ve muhtemelen çok 

yoğun bir tempo ile çalışılmaktadır. Bu durum fuar katılımlarına yeterli zamanın 

ayrılamamasına yol açmaktadır. 



 

 5 

Fuar katılımına ilişkin stratejik planın hazırlanması fuar katılım kararının verilmesiyle 

birlikte başlamalı ve bu süre içinde hiçbir basamağı göz ardı etmeden ayrıntılı bir çalışma 

yapılmalıdır. 

 

1.3.1. Stratejik Fuar Planı Hazırlamanın Faydaları 
 

 Fuar hazırlıklarının planlanmasına fuar organizasyon tarihinden belli bir süre 

önce başlanmasıyla fuar alanı yer seçimi zamanında yapılarak son dakika 

değişiklikler ve masraflarından kaçınılmış olunur. 

 Planlamanın önceden yapılması, organizatör firmalara fuar katılımına ilgi 

gösteren ve yer kiralama kararını erken veren firmalara indirim ve ödeme 

kolaylığı sağlar. Böylece katılımcı firmalar, ekonomik açıdan rahatlarlar. 

 Fuar organizasyonunun başarısı firmanın birçok biriminin koordineli çalışması 

ile mümkündür. Planlamaya erken başlanması, firmanın diğer bölümlerinden 

elde edilmesi gereken bilgilere daha rahat ulaşılmasında etkili olur. 

 Katılmayı düşündüğümüz fuarın hangisi olacağının belirlenmesi, kesin katılım 

kararının verilmesi, firmanın araştırma geliştirme biriminin yapacağı araştırma 

sonuçlarıyla elde edileceğinden, tüm bu araştırmaların yapılmasında 

planlamanın erken başlaması önem taşır. 

 Stratejik planlamanın ve katılım kararının erken verilmesi, fuar standının 

kiralanması, dekorasyonun yapılması, tanıtım aktivitelerinin yürütülmesi ve 

bütçe oluşturulması vb. çalışmalarının önceden ve daha özenli yapılmasına 

olanak sağlar. 

 Stratejik planlamayı erken yapmak, yönetimin istediği değişiklikleri yapmak, 

katılım planında olabilecek aksaklık ve değişimlere çözüm bulmak açısından da 

önemlidir. 

 Stratejik plan, katılımcı firmalar için fuara katılım süresince bir danışmanlık 

görevi görmektedir. Bu konuda firmada kullanılan her aktivitenin ve çalışan her 

elemanın stratejik olarak planlanması ve söz konusu planların, esnek ve ani 

gelişmelere tepki verecek nitelikte hazırlanmasına dikkat edilmelidir. 

 

1.3.2. Stratejik Fuar Planlama Basamakları 
 

Fuarlar sektör içinde iş yapılması ihtimali bulunan pek çok firmayı ve uygun hedef 

kitleyi aynı anda belli bir alanda toplayarak iş bağlantıları kurulmasını sağlayan 

organizasyonlardır. Bu organizasyonların başarısı da iyi bir stratejik planlama yapmayı 

gerektirir. 

 

Stratejik fuar planlaması dört temel basamaktan oluşur: 

 

1.3.2.1. Firmanın Gözden Geçirilmesi 
 

Bu aşamada fuara katılacak olan firmaların aşağıdaki sorulara cevap bulması gerekir. 
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 Firma Hangi İş Alanı İçindedir? 

İçinde bulunduğu iş alanını net olarak belirlemesi, firmanın doğru fuara katılmasını 

sağlar. Sınırlarını bilen firmalar rahatça faaliyet alanlarını da belirleyebilir. 

 

 Firmanın Pazardaki Konumu Nedir? 

Firmanın pazardaki mevcut durumunu bilmesi, ürettiği ürün ve hizmetin çeşitliliği ve 

sayısı, var olan imajını olumlu yönde etkileyebilecek organizasyonlara katılmasına yardımcı 

olur. 

 Firmanın Uzun Dönemli Amaçları Nelerdir? 

Firmanın günlük çalışmalarının dışında uzun dönemli amaçlarını, misyonunu ve 

vizyonunu bilmek fuar katılım planının başarılı bir şekilde gerçekleşmesi için gereklidir. 

 

1.3.2.2. Satış ve Pazarlama Stratejilerinin Gözden Geçirilmesi 
 

Fuarlar, firmanın yapmış olduğu satış pazarlama ve tanıtım çalışmalarının bir 

yansımasıdır. Bu yüzden stratejik fuar alanı hazırlanırken firmanın satış pazarlama ve 

pazarlama iletişimi durumunu da iyi analiz etmesi gerekir. Satış ve pazarlama stratejilerinde 

gözden geçirilmesi gereken dört ana başlık vardır. Bunlar: 

 

 Ürün ve Ürün Geliştirme 

Firmanın ürettiği ürün ve hizmetler hakkında bilgi sahibi olmak ve ürünlerin nasıl 

gelişim göstereceğini araştırmak, fuardaki potansiyel müşterilere ulaşmada ve gelecek yıllar 

içinde iş bağlantılarının kurulmasında, ürünün gerçek rakiplerinin belirlenerek firmanın 

doğru fuarlara katılımının sağlanmasında etkili olur. 

 

 Fiyat ve Konum 

Fuar sırasında rakiplerden farklı bir amaç ve mesaj belirlemek için fuar katılım 

hazırlıkları stratejik olarak planlanırken ürün veya hizmetin fiyat ve konumu, rakiplerle 

farkları ortaya konmalıdır. 

 

 Satış ve Dağıtım Kanalları 

Satış ve dağıtım fuarda ne tür satış stratejilerinin uygulanacağı, yapılan araştırmalarla 

satılacak ürünlerin müşteriye nasıl ulaştırılacağı konusunda planlar yapılmasını 

kolaylaştırmak açısından önemlidir. 

 

 Tanıtım 

Stratejik fuar planı açısından en güçlü öğe, tanıtımdır. Firmalar fuara katılım 

amaçlarını (tanıtım, kurum imajını oluşturmak, değiştirmek, geliştirmek vb.) iyi 

belirlemelidir ki tanıtım çalışmaları ürün sunumları, stant büyüklüğü, rengi, reklâmlar 

tanıtım amacına uygun şekillenebilsin. 

 

1.3.2.3. Fuar Misyonu Belirleme 
 

Firmaların kendilerine özgü, açık kesin ve kısa bir misyonları olmalıdır. 

 

Fuar katılımı için belirlenen misyon, firmanın katılacağı fuarda gerçekleştirmek 

istediği amaçları belirtmelidir. 
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1.3.2.4. Stratejik Planlama İçin Çalışma Dokümanı Oluşturma 

Firmanın faaliyete geçtiği günden itibaren yaptığı çalışmaların dokümanları ve fuar 

planının genel başlıklarından oluşur. 

 

1.4. Stratejik Fuar Katılım Planı Taslağı 
 

1.4.1. Giriş 
 

  Stratejik planlamanın amaçları 

  Fuar departmanı için bir misyon tanımlaması 

 

1.4.2. Ürün Hizmetleri 
 

 Tüm ürün ve ürün gruplarının tanımlanması, analiz edilmesi 

 Ürün hayat eğrilerinin belirlenmesi 

 Rakip ürünlerin konumlarının tanımlanması 

 Fiyat ve imaj araştırmaları yapılması 

 

1.4.3. Satış ve Pazarlama Kanalları 
 

 Satış ve pazarlama kanallarının durumunun tanımlanması 

 Her bir pazarlama-satış kanalının, fuarda tanıtımı yapılacak ürün gruplarıyla 

ilişkilendirilmesi, uyumlaştırılması 

 Söz konusu tüm kanalların, fuarda yapılması muhtemel iş bağlantıları ve satış 

aktivitelerini destekleyecek duruma getirilmesi 

 

1.4.4. Tanıtım Stratejileri 
 

 Her ürün ve ürün grubu için diğer medyalarda kullanılan tanıtım stratejilerinin 

tanımlanması 

 Var olan bu tanıtım stratejilerinin ve konularının fuar programına nasıl adapte 

edilip kullanılacağının belirlenmesi 

 

1.4.5. Uzun Dönemli Hedef ve Amaçlar 
 

 Fuar organizasyonu için belirlenmiş hedef-amaçların liste haline getirilmesi, 

bunların ürün grupları ile ilişkilendirilmesi 

 Bir önceki aşamada belirlenen fuar hedef-amaçlarının, uzun dönemli kurum 

hedeflerini nasıl destekleyip büyütebileceğinin belirlenmesi 
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1.4.6. Hedef Pazarlar 
 

 Fuar organizasyonu ile ulaşılmak istenen hedef pazarların özetlenerek 

tanımlanması 

 

1.4.7. Sonuç 
 

Yukarıda sayılan tüm işlerin kimler tarafından, ne zaman yapılacağının, işleri kimlerin 

destekleyeceğinin, denetleyeceğinin açığa kavuşturulması, ayrıntılı görev tanımlarının 

çıkarılıp çalışma aşamasına geçilmesini içerir. 

 

1.5. Fuar Planlama Aşamaları 
 

Fuar katılımı faaliyetleri üç ayrı zaman diliminde planlanabilir: 

 

 Fuar öncesinde yapılması gerekenler 

 Fuar sırasında yapılması gerekenler 

 Fuar sonrasında yapılması gerekenler 

 

Böylece fuar öncesinde, fuar esnasında ve sonrasında amaç ve hedefler çok iyi 

belirlenip planlanmalı, araştırılmalı, ayrıntılı çalışmalar yapılıp eylem programı hazırlanmalı 

ve katılımın performansı ölçülebilmelidir. Özellikle uluslararası bir fuara katılım kararı 

verildikten sonra fuarda değişiklik olabilmekle birlikte, firmaların fuar zamanından en az 6-8 

ay öncesinden hazırlıklara başlamaları gerekmektedir. 

 

Uluslararası boyutta yerleşik ve tanınan birçok fuarın başvuruları bir önceki fuarın 

bitimiyle birlikte başlar. Başvuru için doğrudan fuar yönetimi ile temasa geçilebileceği gibi 

ülkemizdeki temsilcileri ile de ilişki kurulabilir. Başvuru için gerekli formların talep 

edilmesinin yanı sıra fuarın ve salonların planları da istenmelidir. 

Fuara katılım konusundaki ilk başvuru gerçekleştirildikten sonra genelde firmadan 

aşağıda belirtilen bilgilerin yer alacağı bir formun doldurulması istenmektedir: 

 

 Ne büyüklükte bir stant alanı talep edilecektir? 

 Talep edilen stant alanının ölçüleri ne olacaktır? 

 Ne tür bir stant alanı talep edilecektir? (Sıra, köşe, üç veya dört tarafı açık stant 

alanı) 

 Fuar alanının neresinde hangi sektör alt grubunda ne çeşit ürünler 

sergilenecektir? 

 Ayrıca, bazı durumlarda salon planı da elinize ulaşmışsa, tercih edeceğiniz stant 

alanları seçenekleri sorulabilir. 



 

 9 

Başvuru sırasında genellikle organizatör firmanın önceden hazırlamış olduğu kontratın 

imzalanması talep edilir. Özellikle ödemeler ve fuar katılımından vazgeçilmesi durumundaki 

sorumluluklarınızın bulunduğu kısımların dikkatle incelenmesi gerekmektedir. 

 

Başvuru sonrası katılımcı firmaya bir “katılım dosyası” ulaştırılır. Bu dosyada, fuar 

katılımıyla ilgili katılımcı firmadan istenenler ve organizatör firmanın katılımcı firmanın 

isteyebileceği hizmetlerle ilgili bilgi ve başvuru formları bulunur. Genelde “katılım 

dosyası”nda aşağıdaki hizmetler hakkında bilgiler bulunmaktadır. 

 

 Sistem stant kiralama 

 Stant teşhir malzemesi ve mobilyası kiralama 

 Fuar alanındaki taşıma ve gümrükleme hizmetleri 

 Stant temizliği, hostes temini, bitki-çiçek, fotoğraf vb. hizmetleri 

 Elektrik, su, basınçlı hava vb. temini hizmetleri 

 Telefon, faks ve internet bağlantısı hizmetleri 

 Otel rezervasyonları vb. 

 

Fuar planlaması yapılırken kim, neyi, ne kadar sürede, ne kadar maliyetle 

gerçekleştirilebilir gibi konular ayrıntılı bir şekilde ele alınıp değerlendirilmelidir. Fuar ile 

ilgili bilgiler çok ayrıntılı bir şekilde incelenmeli, fuar katılım süreci ve fuar ile ilgili 

promosyon faaliyetleri eşgüdümlü, zamanında ve verimli bir şekilde yerine getirilmelidir. 

Fuarda firma ve ürünle ilgili gerçekleştirilecek reklam, halkla ilişkiler gibi tutundurma 

çalışmalarına yönelik hazırlıklar önceden planlanmalıdır. 

 

FUAR HAZIRLIK TAKVİMİ 

PLANLAMA VE ZAMANLAMA 

 

FAALİYETLER 

FAALİYETLERE 

BAŞLAMA ZAMANI 

Fuar bilgilerinin temini ve değerlendirme 12-10 ay 

Planlama ve bütçeleme 11-10 ay 

Fuar idaresine başvuru 10-9 ay 

Fuar idaresinin kabul yazısı 9-8 ay 

Stant tasarımı ve inşası çalışmaları 7-6 ay 

Tanıtım, pazarlama faaliyetleri ön hazırlığı 7-6 ay 

Nakliye ve gümrükleme çalışmaları 5-4 ay 

Fuar kataloğu bilgi girişlerinin yapılması 5-4 ay 

Fuar organizasyonu veya taşeronlarından istenecek 

hizmetler 

5-4 ay 

Uçuş ve konaklama rezervasyonları 5-4 ay 

Basın bültenlerini gönderme 2 ay 
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Ziyaretçi devlet mektuplarını gönderme 1 ay 

Sergi mallarının nakliyeciye teslimi 4-3 hafta 

Sergi mallarının fuar alanına varışı 5-3 gün 

Telefon ile stant davetinin tekrarlanması 5-3 gün 

Stant görevlilerinin fuar alanına varışı 2 gün 
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UYGULAMA FAALİYETİ 

Aşağıda hazırlanan uygulamalı faaliyette, katılımcı firma fuar planını eksiksiz takip 

etmek için neler yapılmalıdır?  Araştırarak arkadaşlarımızla tartışınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Fuar hazırlıklarının planlanmasını 

araştırınız. 

 Araştırmalarınızı dikkatli ve titizlikle 

yapınız. 

 Stratejik fuar planı hazırlanması ve 

önemini araştırınız. 

 Zamanınızı iyi kullanınız. 

 Taslak bir stratejik fuar planı 

hazırlayınız. 

 İlgili katılımcı firma yetkilileri ile 

görüşünüz. 

 Kaynak bilgilerini değerlendirerek bilgi 

dosyası oluşturunuz. 

 Kendinize bir sektör seçerek o sektörde 

fuara katılmak için bir plan hazırlayınız. 

 Bilgilerinizi dosyada toplayıp sınıfta 

arkadaşlarınızla tartışınız. 

 Kaynak bilgilerini sınıfa getirerek 

tartışınız. Gelebilecek sorulara hazırlıklı 

olunuz. 

 

 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Aşağıdaki ifadelerden hangisi, stratejik fuar planı için doğru ifade değildir? 

A) Fuar stratejilerinin belirlendiği plandır. 

B) Fuar planlaması sonunda ulaşılması planlanan sonuçların yazılı olduğu 

dokümanlardır. 

C) Katılmayı düşündüğümüz fuar organizasyonunun hazırlıkları konusunda ayrıntıları 

içerir. 

D) Katılmayı düşündüğümüz fuar organizasyonunun hazırlıkları ile ilgili genel 

konuları içerir. 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi stratejik plan kategorilerinden değildir? 

A) Fuar ziyaretçi istatistikleri ve geçmiş yıllara ait performans raporları 

B) Stant gereçleri 

C) Fuar için hazırlanan iletişim araç ve mesajları 

D) Bütçe tahminleri 

 

3. Aşağıdaki ifadelerden hangisi stratejik fuar planı hazırlamanın faydalarından biridir? 

A) Katılım kararı fuara yakın zamanda verilmelidir ki uzun süre fazla masraf 

edilmeden fuar  hazırlıkları yapılsın. 

B) Fuar organizasyonun başarısı, firmanın tek bir kişiye sorumluluk vererek 

çalışmasıyla mümkündür. 

C) Planlamanın önceden yapılması, organizatör firmalara fuar katılımı kararını erken 

veren firmalara indirim imkânı sağlar. 

D) Planlama fuar açılış tarihine yakın olmalıdır. 

 

4. Aşağıdakilerden hangisi stratejik fuar planlama basamaklarından biri değildir? 

A) Firmanın uzun dönemdeki amaçları 

B) Firmanın gözden geçirilmesi 

C) Satış ve pazarlama stratejilerini gözden geçirilmesi 

D) Fuar misyonu belirleme 

 

5. Aşağıdaki bölümlerden hangisi stratejik fuar katılım planı taslağında yer almaz? 

A) Ürün – hizmetler 

B) Tanıtım stratejileri 

C) Hedef kitle 

D) Hedef pazarlar 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-2 
 

 

Bu faaliyet sonunda katılımcı firmaların fuara katılım amaçlarını eksiksiz 

araştırabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Fuara katılım kararını verme ve doğru fuar seçimi yapma çalışmalarını 

araştırınız. 

 Fuara katılım amaçlarını araştırınız. 

 Firmaların fuara katılım amaçlarını araştırınız. 

 

2. FUARA KATILIM KARARININ 

VERİLMESİ VE DOĞRU FUAR SEÇİMİ 
 

Herhangi bir fuara katılım kararı verilmeden önce firmanın öncelikle bir fuara 

katılmanın kendisine fayda getireceğine ikna olması gerekmektedir. 

 

Öncelikle sorulmasında fayda olan sorular şunlardır: 

 

 Firmanın genel anlamdaki pazarlama hedefleri nelerdir? 

 Firmanın bu hedeflere ulaşması için herhangi bir fuarın olumlu katkısı neler 

olabilir? 

 Firmanın ürünleri ve hizmetlerine mevcut müşterilerinin dışında başka 

kimselerin ihtiyacı var mıdır? 

 Potansiyel müşterilere ulaşmada fuar katılımından daha az maliyetli herhangi 

bir yöntem var mıdır? 

 

Bu sorular yanıtlandıktan sonra; “Hangi fuar firma için daha faydalı?”, “Hangi fuara 

yatırım yapılmalı?” sorularına geçilmelidir. 

 

Pazarlama çalışmaları içerisindeki bir firmanın fuarlardan yeteri kadar 

faydalanabilmesi için fuarın hangi alıcı kitlesine hitap ettiği konusunda değerlendirme 

yapması çok önemlidir. Bu değerlendirme sonucunda amaca uygun düşen fuarlar 

belirlenmeli ve mümkünse firma yetkilileri fuarı önceden ziyaret etmelidir.  Fuarlara bizzat 

ziyaretçi olarak katılmanın sayısız faydası olmakla beraber daha az maliyetli yöntemlerle de 

bir fuar hakkında yeterli bilgiye sahip olunabilir. 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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2.1. Firmanın Ulaşmak İstediği Coğrafi Amaçlar 
 

Firmalar, amaçlarının gerçekleştirilmesi konusunda coğrafi alan farklılıklarını da göz 

önünde bulundururlar. 

 

Firmalar katılacakları fuarın bölgesel, ulusal ve uluslararası bir organizasyon mu 

olması gerektiği; hangi ölçekte coğrafi alana yayılmak istediklerini belirlemelidirler. Coğrafi 

alan olarak farklılık gösteren farklı tiplerdeki fuarlara gelen ziyaretçilerin yapıları da 

birbirinden farklılık gösterir. 

 

Firma sadece belirli bir bölgede faaliyetlerini sürdüren bayilere ulaşmak istiyorsa o 

noktada bölgesel fuarlara katılabilir, bu amaca sahip bir firmanın uluslararası bir fuara 

katılması gereksiz harcamaya sebep olur. 

 

2.2. Fuarın Hedef Kitlesini Tespit Etme 
 

Katılımcı firmalar hedef pazarlarına ulaşma ve onlara doğrudan ürün satma şansını 

bulabilecekleri hedef pazarına ilişkin katılımcı ve ziyaretçilerin potansiyelinin yüksek olduğu 

fuarları tercih etmelidirler. 

 

Firma katılım kararı verirken daha önceki yıllarda yapılmış istatistiklerden 

yararlanarak hedef kitlenin hangi fuara daha çok ilgi gösterdiğini tespit etmelidir. 

 

Firmalar katılabilme ihtimali bulunan fuarların daha önceki yıllara ait ziyaretçi profili 

istatistiklerini inceleyerek sayılan hedef gruplara hangi fuar ile daha kolay ulaşabileceklerine 

karar vermelidir. 

 

Resim 1.2: Fuarda hedef kitle 
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Bir fuarın çok ziyaretçisinin olması, o fuarın firma için uygunluğunu göstermez. 

Önemli olan firma için uygun olan hedef kitlenin daha yoğun olduğu fuarda yer almak ve 

hedef müşteri grubuna ulaşabilmektir. 

Katılımcı firmanın ürün ve hizmetlerini sektörün hangi dallarına ulaştırmak istediğini 

belirlemesi gereklidir. Firma geniş çaplı yatay ziyaretçileri mi hedefliyor yoksa daha dar ve 

sınırlı olan dikey ziyaretçi grubunu mu hedefliyor bunu belirlemelidir. 

 

Yatay ziyaretçilerin bulunduğu fuarlar, yeni pazarı ya da yeni bir ürünün kullanım 

talebini test etmek için değerlendirilir. Dikey ziyaretçilerin bulunduğu fuarlarsa özel hedef 

gruplara ulaşmak için uygundur. 

 

2.3. Fuar Katılım Amaçları 
 

Firmaların katıldıkları fuarlarda başarıya ulaşabilmeleri için satış, pazarlama ve 

pazarlama iletişimi çalışmalarına önem vermeleri gerekir. Firmalar, fuar katılımı için 

yaptıkları yatırımların geri dönüşümlerini sağlayabilmek için ayrıntılı bir fuar planı 

hazırlamalıdırlar. 

 

Bu katılım planının hazırlanmasında en önemli konu fuara katılım amaçlarının 

belirlenmesidir. 

 

Firmaların fuara katılım amaçları genel olarak doğrudan satışla ilgili amaçlar ve 

doğrudan satışla ilgili olmayan amaçlar olarak iki bölümde incelenebilir. 

 Doğrudan Satışla İlgili Amaçlar Doğrudan Satışla İlgili Olmayan 

Amaçlar 

Mevcut 

Müşteriler 

 İlişkiyi devam ettirmek, 

güçlendirmek 

 Ana müşterilere gerekli mesajı 

vermek 

 Yeni satış anlaşmaları yapmak 

 Var olan imajı muhafaza etmek 

 Ürünleri tanıtmak, denemek 

 Rakip firmalar hakkında bilgi 

toplamak ve pazar araştırması 

yapmak 

 Şirket ve ürünleri pazarda 

tanıtmak 

Potansiyel 

Müşteriler 

 Muhtemel müşterilerle iletişim ve 

bağlantı kurmak 

 Firmanın ürünlerine olabilecek 

muhtemel talebi belirlemek 

 Muhtemel müşterilere ürün ve 

firmayla ilgili olarak gerekli 

mesajları vermek 

 Potansiyel müşterileri belirleyip 

kaydını tutmak 

 Şirketin faaliyet alanını ve ürünün 

pazar payını genişletmek 

 Yeni acenteler ve distribütörler 

bulmak 

 İletişim kurmak 

 Yeni imaj yaratmak 

 Bilgi toplamak 

 Muhtemel rakipler hakkında 

bilgi toplamak 

 Değişen pazar koşulları 

hakkında bilgi toplamak 

* Tablo 1. Firmaların Fuarlara Katılım Amaçları 
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Fuar katılım kararının altında yer alan iletişim amaçları şöyle sıralanabilir. 

 

 Kişisel ilişkilerin geliştirilmesi 

 Yeni müşteri gruplarını tanıma 

 Basınla ilişkilerin gelişmesi 

 Müşterilerin genel istek ve beklentilerinin belirlenmesi 

 Mevcut iş ilişkilerinin geliştirilmesi 

 Pazarla ilgili yeni bilgilerin toplanması 

 Bilgi alışverişi ile araştırma ve satış faaliyetlerinin geliştirilmesi 

 Mamul ile ilgili fikirlerin geliştirilmesi vb. sayılabilir. 

 

Firmalar, bu iletişim amaçlarından kendilerine uygun olanları seçerek bunlar üstünde 

yoğunlaşabilirler. 

 

 

Fuar katılım amaçlarının belirlenmesinin faydaları 

 

 Fuar organizasyonunun başarılı bir şekilde gerçekleşmesini sağlar. 

 Firma kaynaklarını amaçları doğrultusunda kullanarak maksimum fayda sağlar. 

 Fuar organizasyonundan sonra ölçme ve değerlendirme çalışmalarının 

yürütülmesinde yardımcı olur. 

 Katılınan fuarda elde edilen değeri ölçebilmek fuarın sonuçları ile diğer 

fuarların sonuçlarını karşılaştırabilmek, bundan sonra hangi fuarlara 

katılınılması gerektiğini belirleyebilmek için amaç belirlemek gereklidir. 

 Belirlenen amaçların ölçülebilir ve değerlendirilebilir olması fuar bitiminde 

amaçlara ne derece ulaşılabildiğinin başarılı olup olunmadığının belirlenmesine 

yardımcı olur. 

 

Bir fuara katılım kararı alan bir firma; 

 

 Ürün 

 Fiyat ve koşullar 

 Dağıtım 

 Tutundurma çabalarıyla ilgili hedefleri pazarlama iletişimi çalışmalarını fuara 

uygun bir biçimde hazırlamalıdır. 

 

2.4. Firmaların Fuara Katılım Amaçları 
 

2.4.1. İmajı Desteklemek veya Değiştirmek 
 

Firmalar öncelikle imajlarını desteklemek mi yoksa değiştirmek mi istediklerini 

belirlemelidirler. Daha sonra firmanın mevcut imajında hangi noktaların önce çıkarılması 

gerektiği imajın aksayan yönünün neresi olduğu ve hedef kitlenin gözünde bunun 

giderilebilmesi için ne tür çalışmaların yapılması gerektiği planlanmalıdır.  
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Fuar alanında yürütülen tanıtım aktiviteleri, gösteriler, stant personelinin ziyaretçilerle 

kuracağı birebir ilişkiler yoluyla imajın desteklenmesi veya değiştirilmesi mümkün olur. 

Fuar sonunda yapılan ziyaretçi anketleri ve görüşmeleriyle de amaca ne derece ulaşıldığı 

saptanabilir. 

 

2.4.2. Yeni Distribütör Perakendeci veya Satıcılarla Anlaşmalar Yapmak 
 

Bu amacı benimsemiş firmalar mevcut satış ve dağıtım politikalarını inceleyerek 

yapılanmalarını buna göre belirlemeli, fuara katılmadan önce ulaşılmak istenen coğrafi 

bölgeler ve hedeflenen anlaşma sayıları belirlenmelidir. 

 

Bu amacı benimsemiş firmalar yürütülecek tüm aktiviteleri fuar alanına bırakmamak, 

fuar öncesinde, katılımcı distribütör ve bayileri öğrenip onlar hakkında bilgi toplayarak iş 

bağlantısı kurmak istedikleriyle bağlantıya geçmeli, onlara fuara katılacağını bildirerek 

organizasyona davet etmelidir.  

 

Fuar sonunda ilişki kurulan aracı sayısı ve yapılan anlaşma sayısı amaca ulaşılıp 

ulaşılmadığını ortaya koymaktadır. 

 

2.4.3. Medyada Yer Almak 
 

Bu amaç oldukça geniş kapsamlıdır. Organizasyonun başarısını ölçümlendirebilmek 

için daha belirgin sınırlar çizilmelidir. 

 

Firmalar sektörel dergi ve gazetelerde kendileri hakkında çıkan haber sayıları, 

yürüttükleri aktivitelerin yerel basında yayınlanma oranını ya da firma ile ilgili gelişmelerin 

ulusal medyada ne ölçüde yer aldığını belirleme yoluna gidebilirler. 

 

2.4.4. Rekabet İçin Gerekli Bilgileri Toplamak 

 

Fuar sırasında hangi rakiplerin orda olacağı hangi rakiplerin izlenmesi gerektiği 

belirlenmeli rakiplerin piyasaya sürdüğü yeni ürünler, izledikleri pazarlama politikaları, 

müşteriyle ilişkileri, kullandıkları son teknolojiler çeşitli yöntemlerle izlenerek bilgi 

edinilebilir. 

 

2.4.5. Mevcut Müşterilerle Buluşma 
 

Fuar alanında mevcut müşterilerle olan ilişkileri iyi planlamak gereklidir. Bunun için 

fuar öncesi müşterilere davetiye verilir ve hangi gün hangi saat görüşüleceği ayrıntılı olarak 

bildirilir. 

 

Fuar alanında müşterilere hangi bilgilerin sunulacağı, müşterilerden gelen geri 

bildirimlerin değerlendirme aşamalarının da iyi planlanması gereklidir. Mevcut sistemler 

fuar alanında iş yaptıkları firmanın etkileyici bir standının olmasından sektörle ilgili 

eğitimler düzenlenmesinden ilgi çekici tanıtım aktivitelerinin yapılmasından etkilenirler ve 

firmaya olan bağlılıkları artar. 
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2.4.6. Yeni Bir Ürün Tanıtmak 
 

Firmalar fuarda yeni bir ürün tanıtmak istediklerinde müşterilerin bu ürünle ilgili neler 

bilmek istediğini ve ürünün nasıl tanıtılması gerektiğini iyi planlamalıdırlar. 

 

Fuar öncesi hedef kitleye davetiye göndererek fuarda tanıtım yapacak personele eğitim 

vermek, ürünün özelliklerini, fuar alanında çeşitli gösterilerle sergilemek, ürünle ilgili ana 

konsepti belirleyip tanıtım ve reklam çalışmalarını bu doğrultuda sürdürmek stratejik 

planlamada yer almalıdır. 

 

Firmalar ürün tanıtımında aşağıdaki üç konsepti birbirleri ile kombine olarak 

değerlendirmelidir. 

 

 Ürün Odaklı Konsept 

Tanıtım, yeni bir ürün ya da yeni kurulmuş firmalar için daha uygundur. Bu tarz 

konsepti belirleyen firmalar sergi, stant düzeyine kullanılacak dekorasyon biçimi vb. tüm 

çalışmalarda ürünü ön plana çıkarmak ve tanıtmak amacına göre hazırlık yaparlar. 

 

 Kurum İmajı Konsepti 

 

Bu konsepti belirleyen firmalar kurumu için oluşturduğu veya oluşturmak istediği imaj 

üzerinde çalışırlar. Tanıtım ve reklamla ilgili tüm çalışmalar kurum imajına destek verecek 

şekilde hazırlanır. 

 

 Müşteri ya da Pazar Odaklı Konsept 

 

Bu konsepte müşteri ve ziyaretçilere ürünü veya hizmeti kullandıkları takdirde nasıl 

fayda sağlayabileceklerini açıklamaya yönelik çalışmalar yapılır. Müşterilere ve satıcılara 

ürünle ilgili seminerler verilir. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Aşağıda hazırlanan uygulamalı faaliyette katılımcı firmaların fuara katılım amaçlarını 

eksiksiz araştırabilmek için neler yapılmalıdır?  Araştırarak arkadaşlarınızla tartışınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Fuara katılım kararını verme ve doğru 

fuar seçimi yapma çalışmalarını 

araştırınız. 

 Fuar organizatör ve katılımcı firmalara 

giderek bilgi alabilirsiniz. 

 Türkiye’de yer alan önemli fuar 

firmalarının yer aldığı fuar fihristi 

hazırlayınız. 

 Türkiye’de yer alan önemli fuar firma 

isimlerini internetten ve hazine dış 

ticaret müsteşarlığından öğrenebilirsiniz. 

 Fuara katılım amaçlarını araştırınız.  Modül sonunda kaynakçada belirtilen 

basılı kaynaklardan yararlanabilirsiniz. 

 Firmaların fuara katılım amaçlarını 

araştırınız. 

 İnternette arama motorlarını kullanarak 

istediğiniz bilgilere, başlıkları yazarak 

ulaşabilirsiniz. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞRELENDİRME  
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Aşağıdakilerden hangisi herhangi bir fuara katılım kararı verilmeden önce firmanın 

kendisine sorması gereken sorulardandır? 

A) Firma mevcut müşterilerini tanıyor mu? 

B) Firmanın bu hedeflere ulaşması için herhangi bir fuarın olumlu katkısı neler 

olabilir? 

C) Potansiyel müşteriye ulaşmada en maliyetli yöntem hangisi? 

D) Firmanın özel hedefleri nelerdir? 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi fuarlar hakkında bilgi edinilecek kaynaklardan biri değildir? 

A) Ekonomi ve Ticaret gazetelerinin fuar özel ekleri 

B) Uluslar arası fuarlar birliğinin yayınları 

C) Fuar broşürü 

D) Müşteri görüşme formu 

 

3. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 

A) Bir fuarın çok ziyaretçisinin olması o fuarın firma için uygunluğunu göstermez. 

B) Fuarlar firmaların amaçlarının gerçekleştirilmesi konusunda coğrafi alan 

farklılıklarını göz önünde bulundurmamalıdır. 

C) Firmanın katılım kararı verirken daha önceki yıllardaki istatistiklerden 

yararlanmasının faydası yoktur. 

D) Belirli bir bölgede faaliyet gösteren firma uluslararası fuarlara mutlaka katılmalıdır. 

 

4. Aşağıdakilerden hangisi fuar katılım amaçlarından doğrudan satışla ilgili amaçlardan 

biri değildir? 

A) İlişkiyi devam ettirmek 

B) Yeni acenteler ve distribütörler 

C) Var olan imajı devam ettirmek 

D) Potansiyel müşterileri belirleyip kağıdını tutmak 

 

5. 5.  Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

Fuara katılma kararı alan bir firma 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

 

Çabaları ile ilgili hedefleri pazarlama iletişimi çalışmalarını fuara uygun bir biçimde 

hazırlamalıdır. 

 

6. Firmalar özellikle _____________ larını değiştirmek mi desteklemek mi istediklerini 

belirlemelidirler. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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7. Fuar sonunda ilişki kurulan ____________  _________ ve yapılan ___________  

________ amaca ulaşılıp, ulaşılmadığını ortaya koymaktadır. 

 

8. Fuar alanında mevcut müşterilerle ilişkinin iyi planlanabilmesi için fuar öncesi 

müşterilere _________________ verilmelidir. 

 

9. Firmalar ürün tanıtımında 3 konsept kullanırlar. 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

 

10. Müşteri ve ziyaretçilere ürünü veya hizmeti kullandıkları taktirde nasıl fayda 

sağlayabileceklerini açıklamaya yönelik çalışmalar ________________ ya da 

_________  ________________  _______________ te yer alır. 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-3 
 

 

 

Bu faaliyet sonunda stant yerini ve personelini belirleyebileceksiniz. 

 

 

 

 

 Bu faaliyete başlamadan önce, stant yerinin seçimini araştırınız. 

 Fuar personelinin seçimi ve görevlerini araştırınız. 

 

3. STANT YERİ SEÇME 
 

Fuarlarda stant tasarımları her zaman ziyaretçilerin istekleri ve ihtiyaçları göz önüne 

alınarak yapılmalıdır. Firma olarak verilmek istenen mesajın en kolay şekilde ziyaretçiler 

tarafından algılanabilmesi için her türlü imkânın kullanılması gerekmektedir. Ürünlerin 

potansiyel müşteriler için cazibeli özelliklerinin bilinerek stant dizaynında ürünlerin bu 

özelliklerinin vurgulandığı öğelere yer verilmesi gerekmektedir. 

 

Firma standı sadece davetkâr, çekici, ciddi ve tanıdık olmalıdır. 

 

Stant dizaynının belli başlı unsurları şunlardır: 

 Alan seçimi 

 Alan büyüklüğü 

 Standın konumu 

 Stant tipi 

 Stant konstrüksiyonu 

 Etelaj 

 Stantın döşenmesi 

 Grafiker ve görsel-işitsel sunumlar 

 Aydınlatma 

 Teknik alt yapı (su bağlantısı, vb.) 

 

3.1. Alan Seçimi 
 

Bir fuarda stant alanı seçilirken şu üç soruya en iyi cevapların bulunması gereklidir. 

 Stant alanının büyüklüğü ne kadar olmalıdır? 

 Konumu nasıl olmalıdır? 

 Standın şekli nasıl olmalıdır? 

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Resim 3.1: Fuarda yer seçimi 

3.2. Alan Büyüklüğü 
 

Alan büyüklüğünün tespitinde organizatör tarafından uygulanacak limitin yanı sıra 

belirleyici olan diğer önemli faktör de maliyetlerdir. Alan büyüklüğüne karar verirken bu iki 

faktörün yanı sıra firmalar tarafından dikkate alınması gereken diğer bazı hususlar şunlardır: 

 

 Sergilenecek olan ürünlerin niteliği ve niceliği, 

 Standı ziyaret etmesi beklenen ziyaretçilerin sayısı ve niteliği, 

 Stantta gerçekleştirilecek aktiviteler, 

 Destek hizmetler, 

 Rakiplerin stantları, 

 Katılım amaçları. 

 

3.3. Standın Planlanması 
 

Genel olarak stant alanı kullanım amacına göre üç ana bölüme ayrılabilir. 

 

 Ürünlerin sergilendiği veya sunum yapılan alan: Fuar katılımının amacını da 

oluşturan ürünlerin tanıtımı için gerekli olan kısımdır. Bu alanda ürünlerin yanı 

sıra panolar, video, multivizyon gösterilerinin yapıldığı alanlara da ihtiyaç 

vardır. 

 Görüşme ve ağırlama alanı: Ziyaretçilerle görüşmelerin yapıldığı alandır. Bu 

alan bir enformasyon masası olabileceği gibi bar şeklinde tasarlanan bir alan da 

olabilmektedir. Görüşme alanları için genel sergileme ve ağırlama alanlarından 

farklı bir yer ayrılması, iş görüşmelerinin sağlıklı ve sonuç alıcı olması 

açısından önemlidir ancak bu tür mekân uygulamaları için standın sergileme 

alanlarından yer alınmasını veya stant boyutlarının daha büyük planlanmasını 

gerektirecektir. Bu uygulamanın yapılabilmesi fuara katılım amaçları arasından 
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sağlıklı iş ilişkilerinin kurulması ve mevcut müşteri ilişkilerinin geliştirilmesine 

verilen önem ile orantılıdır. 

 Yardımcı alanlar: İkram gereçleri için mutfak, depo, broşür odası, personel 

odası, ofis ve hizmet odaları gibi birimler bir stantta bulunabilecek yardımcı 

alanlardır. Bu alanlar standın sergileme ve görüşme alanlarının konumuyla 

stantta gerçekleştirilecek çalışma biçimine göre oluşturulurlar. 

 

Ürüne yönelik sergilerde ilgililere ürünün teknik ve niteliksel bilgileri aktarılır ve ürün 

uygulaması gösterilir. Bu tür sergilemede sergi alanının toplam stant alanı içindeki payı 

yaklaşık %60 olmalı, görüşme alanı ve yardımcı alanlar %40'lık bir stant payını aşmamalıdır. 

Bilgiye yönelik sergilemedeyse (video, dia, multivizyon gösterimi vb.) bilgi veren medya 

önem kazanır. Bu tür stantlardaysa bilgi verme ve görüşme alanlarının en az %60'lık bir stant 

payına yükseltilmesi uygulama rahatlığı sağlayacaktır. 

 

Resim 3.2: Stantta görüşme yeri planlama 

3.4. Standın Konumu 
 

Stant konumuna karar verilirken göz önünde bulunması gereken en önemli faktör 

standın ziyaretçi trafiğinin yoğun olduğu bir bölümde yer alması standa komşu katılımcılar 

ve fuar alanının fiziksel özellikleridir. 

 

Katılım kararı alman bir fuar uzun yıllar organize edilen, sektörün bilinen bir fuarı ise 

genelde stant alanı/yer seçimi firmanın inisiyatifinde bulunmaz. Avrupa'da bazı yerleşik 

fuarlarda fuar katılımcılarının %80-90'ı bir önceki fuarın katılımcısı olduğu için yer 

tahsisinde her zaman kıdemli katılımcılara öncelik tanınmaktadır. Bu durumda ilk defa 

katılım için başvurulan fuarlarda avantajlı bir stant alanı tahsisi beklemek genelde pek 

gerçekçi olmamaktadır. 
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Fuar katılım kararı verildikten sonra fuar başlamadan en az 6 ay önce fuar 

organizatörüyle yer tahsisi konusunda temasa geçilmelidir. 

 

Firmaların bütün bu faktörleri dikkate alarak kendi pazarlama amaçlarına en uygun 

stant alanı seçmeleri gerekmektedir çünkü fuar katılımının amacına ulaşabilmesi 

ziyaretçilere ulaşmakla ancak mümkün olabilecektir. 

 

İlk kez uluslararası bir fuara millî katılım organizasyonu altında katılan firmaların yer 

seçimi konusunda bireysel katılan firmalara göre avantajları daha fazladır çünkü millî katılım 

organizatörleri genel olarak fuar alanında en işlevsel alanları kiralamaktadır. Ayrıca bazı 

ziyaretçilerin ülke standını ziyaret etmek istemesi ve bu sayede de stanttaki tüm firmaların 

bundan yararlanmaları söz konusu olabilir. 

 

Resim 3.3: Standın konumu 

3.5. Stant Tipleri 
 

Firmanın pazarlama ve tanıtım amaçlarına uygun olarak düşünülecek stant tasarımı 

standın türünü belirleyecektir. İşlevsel alanların sayı ve boyutu, sergileme alanının biçimi, 

ihtiyaç duyulan pano, cephe, koridor sayıları gibi unsurlar stant türünün belirlenmesinde 

etkilidir. 

 

3.5.1. Köşe Stant 
 

Bu tür stantlar diğer stantlarla aynı sırada olup bir koridordan veya paralel iki 

koridordan oluşabilir. Bir koridora cephesi olan sıra stantlar, panoya gereksinim gösteren 

malzemelerin çok olduğu sergileme biçimlerinde kullanılabilecek en uygun stant tipidir. Bu 

tür stantlarda stant alanının büyüklüğü veya derinliğinden çok koridora bakan cephenin 

genişliği önemlidir. 
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Resim 3.4: Köşe stant 

3.5.2. Ayrık Stant 
 

Bir stant adasının tümünün bir firmanın sergilemesine ayrılması durumunda oluşacak 

stant konumu dört cepheli ve tamamen serbest bir uygulama olanağı verecektir. Gerek 

işlevsel mekânların tasarımı gerekse ürün tanıtım ve uygulaması açısından son derece 

elverişli bir stant türü olan ayrık stantta, gereken etkinin sağlanabilmesi, daha özenli bir stant 

tasarımını zorunlu kılmaktadır. 

 

Resim 3.5: Ayrık stant 

3.5.3. L Stant 
 

Birbiriyle kesişen iki koridora bakan stant şeklidir. Uzun mesafeden görülebilme 

avantajı sağlar. 
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Resim 3.7: L stant 

3.6. Stant Konstrüksiyonu  (İnşa ve Dekorasyon) 
 

Firma tarafından stant alanı seçilip yer tahsisi yapıldıktan ve firma nasıl bir sergileme 

yapacağına karar verdikten sora artık standın inşa ve dekorasyonu aşamasına geçilecektir. 

 

Stant konstrüksiyonunda birçok alternatif mevcuttur. Katılımcı firma 

organizatörlerden sadece çıplak alan veya "shell scheme" olarak hazır stant kiralayabilir. 

Çıplak alan kiralandığında firma kiraladığı veya sahibi olduğu stant konstrüksiyon ve 

malzemelerini kullanarak standını inşa edebilir ya da fuar organizatörüne veya farklı 

konstrüksiyon firmalarına inşa ettirebilir. 

 

"Shell-scheme" stant çıplak alan üzerinde standart ve temel bir stanttan oluşur. Bu 

stant genellikle arka ve yan duvarlar, alınlıklar, yer döşemesi, bazen de tavandan 

oluşmaktadır. 

 

Uluslararası bir fuara millî düzeyde iştirak ediliyor ise stant konstrüksiyonu millî 

iştiraki düzenleyen organizatör kuruluş tarafından yaptırılmakta ve yine çeşitli alternatifler 

kullanılabilmektedir. 
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Resim 3.6: Stant Konstrüksiyonu   

3.7. Standa Ürünlerin Yerleştirilmesi (Etelaj) 
 

Standa ürünler ne kadar iyi yerleştirilirse ziyaretçilerin ilgisi de o derece çabuk çekilir. 

Stant konstrüksiyonu ve dekorasyonu ne kadar iyi yapılırsa yapılsın, ürünler etkin bir şekilde 

sergilenmediği takdirde fuar standı fonksiyonlarını yerine getiremeyebilir. Bu nedenle etelaj 

yani ürünlerin yerleştirilmesi işine önem verilmesinde ve bu işin eğer mümkünse profesyonel 

etelajcılara yaptırılmasında fayda vardır. Standa ürünlerin yerleştirilmesinde temel prensipler 

şunlar olmalıdır: 

 

 Ürünlerin gruplandırılması, farklı ürünlerin farklı yerlerde sergilenmesi, 

 En önemli ürünlerin ön plana çıkartılması, 

 Ürünlerin satıcının bakış açısına göre değil, alıcıya veya ziyaretçiye hitap 

edecek şekilde sergilenmesi, 

 Ürünlerin özelliklerinin ve avantajlarının görsel olarak iletilmesi, 

 Ürünlerin sergilenmesinde sıkışıklıktan kaçınılması, 

 Yatay sergilerden kaçınılması, mümkün olduğu kadar çeşitli ve kademeli etelaj 

malzemeleri ve raflar kullanılmasıdır. 

 

3.8. Standın Döşenmesi 
 

Sergi ve görüşme alanlarında kullanılacak mobilya ve malzemeler uygun tip, renk ve 

kalitede olmalıdır. Stantta kullanılan mobilya standın büyüklüğüne ve stantta yer alan ayrı 

bölümlere göre değişiklik gösterir. Nispeten küçük stantta sadece enformasyon bankosu, 

görüşme masası ve sandalyeler ile dolap yer alabilir. Ancak daha büyük ve özellikle çeşitli 

bölümlere sahip olan stantlarda gerekli olan mobilya çeşidi oldukça fazladır. 
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Resim 3.7: Standın döşenmesi   

 

3.9. Grafikler ve Görsel -İşitsel Sunumlar 
 

Stant grafikleri, stantta yer alan yazıları, fotoğrafları, çizimleri ve sembolleri (logo-

amblem vb.) kapsar. Grafikler ziyaretçiler üzerinde standın ilk etkisinin olumlu olmasına 

yardımcı olur ve ürünler ile katılımcı firma hakkında bilgi akışında rol oynar. Grafiklerin 

başarılı olabilmesi için bunların diğer dizayn elemanlarıyla entegre olması gerekir. 

 

Slayt, film ve video prezentasyonları stantta yer alan ürün ve grafikleri destekler, 

standın cazibesini artırır ve daha ayrıntılı bilgi alışverişine olanak sağlar ancak bunların diğer 

stant elementleri ile karışmamasına dikkat edilmelidir. 

 

3.10. Aydınlatma 
 

Aydınlatma genel stant dizaynının bir parçasıdır. Stantta ziyaretçileri rahatsız etmeyen 

bir genel aydınlatma sisteminin yanı sıra teşhir edilen ürünlerin sunumu için özel aydınlatma 

sistemi de mevcut olmalıdır. Aydınlatma, yer planı ve stant konstrüksiyonu dikkate alınarak 

planlanmalıdır. İyi bir aydınlatma ile gerçekleştirilmesi mümkün olabilecek bazı 

fonksiyonlar şunlardır; 

 

 Ziyaretçilerin standa ilgisinin çekilmesi, 

 Arzu edilen atmosferin yaratılması, 

 Standın görsel alanlara bölünmesi, 

 Ürünlerin en iyi şekilde sunumu 
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Resim 3.8: Stantta aydınlatma   
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Aşağıda hazırlanan uygulamalı faaliyette stant yeri ve personelini belirleyebilmek için 

neler yapılmalıdır?  Araştırarak arkadaşlarınızla tartışınız. 

 

İŞLEM BASAMAKLARI ÖNERİLER 

 Stant yerinin seçiminde nelere dikkat 

etmeliyiz,  araştırınız. 

 Konunuzla ilgili yazılı görsel kaynaklar 

bulmaya özen gösteriniz. 

 Fuarlarda kullanılan stant 

malzemelerinin yer aldığı bir dosya 

hazırlayınız. 

 İnternetten yararlanınız. 

 Fuar firmaları ile görüşünüz, stant 

malzemeleri ile ilgili doküman 

toplayınız. 

 Zamanınızı iyi kullanınız. 

 Kaynak bilgilerini değerlendirip bir bilgi 

dosyası oluşturunuz. 

 İlgili katılımcı firma yetkilileri ile 

görüşünüz. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 
 

1. Aşağıdakilerden hangisi stant düzeninin belli başlı unsurlarından değildir? 

A) Alan seçimi 

B) Aydınlatma 

C) Stant tipi 

D) Ses düzeni 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi stant alanı seçilirken sorulan sorulardan değildir? 

A) Stant alanının büyüklüğü ne kadar olmalı? 

B) Standın rengi nasıl olmalı? 

C) Standın şekli nasıl olmalı? 

D) Standın konumu nasıl olmalı? 

 

3. Aşağıdakilerden hangisi stant alanının kullanılan amacına göre ana bölümlerinden 

biridir? 

A) Görüşme ve ağırlama alanı 

B) Grafik ve görsel materyaller alanı 

C) Stant konstrüksiyonu alanı 

D) Stant konumu 

 

4. Diğer stantlarla aynı sırada olup bir koridor veya paralel iki koridordan oluşan stantlar 

ne tip stanttır? 

A) Köşe stant 

B) Uç stant 

C) Sıra stant 

D) Ayrılık stant 

 

5. Stant personelinin 

 

1. ____________________ 

2. ____________________ 

3. ____________________ 

4. ____________________ 

5. ____________________ özellikleridir. 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-4 
 

 

 

Bu faaliyet sonunda tanıtım aktivitelerini takip edebileceksiniz. 

 

 

 

 

 Fuara katılacak firmaların fuar öncesi kullanabilecekleri tanıtım aktivitelerini 

araştırınız. 

 Fuara katılacak firmaların fuarın düzenleneceği şehirde tanıtım aktivitelerini 

araştırınız. 

 Fuara katılacak firmaların fuar alanında kullanabilecekleri tanıtım aktivitelerini 

araştırınız. 

 

4. FUAR ÖNCESİ TANITIM AKTİVİTELERİ 
 

4.1. Fuar Öncesi Tanıtım Aktivitelerinin Önemi 
 

Fuara katılım amaçlarının yerine getirilmesi ve fuarın başarısı için farklı tanıtım 

yöntem ve tekniklerine ihtiyaç bulunmaktadır. 

 

Katılımcı firmalar uygulamada genelde stant kurulumu, dizayn, konstrüksiyon 

malzemeleri taşıma gibi (hardware) çalışmalara önem vermekte; ancak, fuar öncesi ve 

sırasındaki tanıtım aktiviteleri personel ilişkileri ya da fuar dönemindeki ağırlama hizmetleri 

(software) çalışmalarına gereken önemi göstermemektedirler. 

 

Katılımcı firma stratejik fuar planını hazırlarken bu iki alana da gereken önemi 

göstermelidir. Yapılan araştırmada bu tür tanıtım faaliyetlerine önem veren firmaların başarı 

oranlarının arttığı belirlenmiştir. Tanıtım çalışmaları, katılımcı firmanın birlikte iş yapmak 

istediği potansiyel müşteri grubu, diğeri ise yenilikleri tanıtmak ve ilişkileri sağlamlaştırmak 

istediği mevcut müşteri grubuna yönelik olmalıdır. 

 

Fuara katılacak firmaların fuar öncesi ve sırasında kullanabilecekleri yöntemler şöyle 

sıralanabilir: 

 

4.1.1. Kişisel Davetler 
 

Potansiyel müşteriye ulaşmanın en etkili yollarından biri kişisel davetiye 

göndermektir. Ziyaretçi sayısının artırılması amacıyla postalama programı bir halkla 

ÖĞRENME FAALİYETİ–4 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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ilişkiler firması aracılığı ile yapılabileceği gibi, firma yetkililerinin bizzat kendisi tarafından 

da yapılabilir. Bu durumda yapılacak ilk iş hedef katılımcıları belirlemek ve bir posta listesi 

oluşturmaktır. Bu liste mevcut ve potansiyel müşterileri kapsamalıdır. Bu isimlerin tespitinde 

internet, o pazarda iş yapan firmaların satış kayıtları, fuarın düzenlendiği ülkedeki ticaret 

odaları ve birliklerinin kayıtları, resmi enformasyon hizmetleri, ticaret ataşelikleri, ticaret 

rehberleri, posta adresleri yayınlayan firmalar, bir önceki fuarın katalogu ile ticari gazete ve 

dergilerindeki reklamlardan yararlanılabilir. Liste hedef pazara hitap etmelidir. Aksi halde 

harcanan çabanın boşa gitme ihtimali yüksektir. 

 

Fuara davet edilecek hedef kitle belirlenip fuardan 2-3 ay önce firma standına davet 

edilmelidir. Davete hedef firmadaki ya da firmanın pazarlama departmanındaki en yetkili 

kişilerinden başlanılmalıdır. Davet mektubu çok uzun olmamalı, açıkça fuarın ismini, 

tarihlerini, yerini, hangi ürünlerin sergileneceğini, ziyaret edenlere niçin faydalı olacağını ve 

daha fazla bilgi için temas kurulacak iletişim bilgilerini içermelidir. 

 

4.1.2. Telefonla Pazarlama 
 

Telefonla pazarlama kişisel davetlerde ikinci derecede öneme sahiptir. Eğer 

pazarlama karmasında telefonla pazarlama kullanılıyorsa, fuar pazarlama planı kolaylıkla 

uygulanabilir. Basitçe hedef pazar listesi oluşturularak fuarın açılışına en az bir ay kala 

telefonla hedef firmalardan randevu alınabilir. Telefonla pazarlama çok fazla zaman 

almamakla birlikte randevuları alan ya da bu işi yapan personelin çok iyi ve anlaşılabilir bir dile 

sahip olması gerekli bilgileri fazla uzatmadan karşıdaki insana aktarabilmesi ve fuar ve ürünler 

ile ilgili sorulabilecek sorulara cevap verebilmesi gerekir. 

 

Resim 4.1: Telefonla pazarlama 

4.1.3. Doğrudan Postalama 
 

Kişisel pazarlama ve telefonda pazarlamadan sonra doğrudan postalama potansiyel 

katılımcılara ulaşmada en etkili yollardan biridir. Yukarıda kişisel davetlerde anlatıldığı 

şekilde oluşturulacak hedef müşteri listesine kişisel davetlerde kullanılan aynı plan, 

doğrudan postalamada da kullanılabilir fakat kişilerin izlenmesi yerine fuar öncesinde firma 

tarafından hazırlanan yayınlar, broşürler ve fuar ile ilgili bilgiler fuardan 2-3 ay önce hedef 

ziyaretçilere gönderilmelidir. Fuardan önce hazırlanarak seçilen adreslere gönderilen posta 

malzemeleri, fuar esnasında standa ziyaretçi çekebilmek için etkili bir yöntemdir. 
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Resim 4.2: Posta ile pazarlama 

4.1.4. Faks Yoluyla Davet 
 

Uluslararası fuar katılımlarında potansiyel müşterilerin standa çekilebilmesi ve fuar 

katılımlarından haberdar edilmesi için kullanılan yöntemlerden biri de faks yoluyla 

potansiyel müşterileri fuara ve standa davet etmektir. Daha önce yukarıda kişisel 

davetiyelerde anlatılan yöntemlerle hazırlanacak bilgiler faks yoluyla firmalara iletilebilir. 

Faks mesajı hızlı ve düşük maliyetli bir yöntem olmakla birlikte davetin ilgili kişiye ulaşıp 

ulaşmadığı ile daveti ilginç kılacak tasarım konusunda bazı zorluklar taşımaktadır. Örneğin, 

boyutlar ve renk konusunda standardın dışına çıkılamaz. 

 

4.1.5. E-posta Yoluyla Davet 
 

Fuar katılımının mevcut ve potansiyel müşterilere duyurulması yöntemlerinden en 

pratik ve en az masraflı olanı e-posta yoluyla fuar duyurusunun yapılmasıdır. Son 

zamanlarda en çok kullanılan iletişim yöntemi olmasına rağmen, her gün firmalara onlarca e-

posta geldiği düşünüldüğünde mesajın okunmama ihtimali veya okunduktan sonra yazılı hale 

getirilmemesi durumunda kullanılmama ihtimali oldukça yüksektir. 

 

4.1.6. Fuar Kataloğuna Giriş 
 

Fuarı ziyaret edecek olan potansiyel müşterilere bireysel olarak ulaşılamamış olsa bile 

bütün ziyaretçilere ulaşabilmenin en temel yolu fuar kataloğuna firma ve ürün bilgilerinin 

eksiksiz girişinin yapılmasıdır. Bu nedenle fuar idaresi tarafından hazırlanan fuar kataloğuna 

firmayı en iyi şekilde yansıtacak bilgilerin aktarılmasında fayda vardır. İyi organize olmuş 

fuarlarda sektör ve alt sektörler hatta ürünlerin sınıflandığı kataloglar hazırlanmakta ve 

bunlara bir-iki yıl boyunca internet ortamından da ulaşılabilmektedir. 

 

Fuar kataloğu, ziyaretçiler için gerek fuar esnasında ve gerekse fuardan çok sonra bile 

iyi bir referanstır. Katalog için organizatör tarafından talep edilen bilgileri zamanında 

göndermek, ürünlerin ilgili bölüm başlıkları altında yer aldığından emin olmak gerekir. 

Birçok fuarda fuar kataloğu disket, CD-Rom olarak basılabildiği gibi fuarın WEB sayfasında 

da yer alabilmektedir. 
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Yurtdışı fuar katılımlarında daha önce anlatıldığı gibi millî katılım ve bireysel katılım 

olmak üzere ülkemizden iki tür katılım gerçekleşmekte olup, millî katılımlarda fuar katalog 

girişleri genellikle organizatör firmalar tarafından yapılmaktadır. Bu nedenle bireysel 

olarak yurtdışı fuarlara katılan firmaların basılı katalog ve elektronik katalog girişlerini 

zamanında yapmaları gerekmektedir. 

 

Resim 4.3: Fuar kitapçığı 

4.1.7. Basınla İlişkiler 
 

Potansiyel müşterilere yönelik beklentileri geliştirmek için şirketin fuara 

katılacağını uygun bir kitle iletişim aracı ile duyurması, fuar katılımının promosyonu 

açısından oldukça önemlidir. Bu nedenle, bu araçlardan en iyi şekilde yararlanma 

imkânları araştırılmalıdır.  Fuara katılırken firmanın hedeflerine uygun olarak tanıtımının 

etkin bir şekilde yapılabilmesi için basın bültenleri hazırlanarak kamuoyunun dikkati 

çekilmeye çalışılmalıdır. Basın bültenleri fuarın düzenlendiği ülkedeki sektörel 

dergilere, yerel gazetelere yönelik olarak hazırlanabileceği gibi ülkemizde de firma ve 

marka imajını perçinlemek amacıyla hazırlanıp yayınlanabilir. 

 

Diğer önemli bir nokta da fuarın düzenlendiği ülkedeki yerel basında fuar 

katılımıyla ilgili haberlerin yer almasının sağlanması için çaba sarf edilmesidir. Ayrıca 

organizatör firmanın basın bürosu ile temas halinde olunmalı ve organizatörün fuarla ilgili 

yayın ve bültenlerinde firmadan bahsedilmesi için gayret gösterilmelidir. 
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Resim 4.4: Basında Fuar 

4.1.8. Reklam 
 

Fuarın düzenlendiği ülkedeki ticaret gazetelerine reklam verilmesi yararlıdır ancak 

verilecek reklam ebatlarının uygun olması, iyi dizayn edilmesi ve mesajın etkileyici olması 

gerekir. Gazeteler yanında, fuar kataloğuna reklam verilmesi de iyi bir promosyon aracıdır. 

Diğer taraftan radyo ve televizyona reklam verilmesi geniş bir kitleye hitap edilebilmesi 

açısından önemlidir. 

 

Bireysel katılımcılar için reklam masrafları çok yüksek gelebilir ancak yine de bütün 

reklam alternatiflerini araştırmakta fayda vardır. 

 

TANITIM AVANTAJLARI DEZAVANTAJLARI AMAÇ 

Kişisel  

Davetler 

Özel Bağlantılar 

Kurulması 

Sınırlı Sayıda  

Ulaşım 

Yeni Ürün  

Tanıtımı 

İmajı Destekleme 

Mevcut Müşterilerle 

Buluşma 

Ticaret  

Gazete  

Dergi  

Reklamları 

Geniş Bir Kitleye 

Ulaşım 

Ayrılmış,  

Özel  

Seçilmiş 

Kitleye Ulaşamama  

İmaj Oluşturama 

Destekleme 

Doğrudan 

Postalama 

Seçilmiş 

Hedeflerinin 

Kitleye Ulaşım 

Sınırlı  

Sayıda  

Ulaşım 

Yeni Ürün Tanıtımı 

Generate Leads 

Yeni Satıcılar Bulma 

Haber  

Yayımlatılmasını 

Sağlama 

Maliyet 

Yaratmaması 

Güvenilirlik 

Yaratması 

Ortaya Çıkan Tarzını 

Kontrol Edememe 

Medyada Yer Alma  

İmaj Oluşturma   

Destekleme 

Tablo 4.1.  Fuar Öncesinde Kullanılabilecek Tanıtım Taktikleri 
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4.2. Ziyaretçileri Firma Standına Yönlendirici ve Bilgilendirici 

Faaliyetler 
 

Stant yapımı ve uygulaması ile ilgili işlemler bittikten ve stant her bakımdan hazır hale 

geldikten sonra ziyaretçi trafiğini standa yönlendirmek ve ziyaretçileri firma ve ürünler 

hakkında bilgilendirmek amacı ile çeşitli faaliyetler yapılmalıdır. 

 

4.2.1. Eşantiyon ve Broşür Dağıtımı 
 

Broşür genellikle az sayfalı, ufak bir dergi boyutunda basılan bir tanıtma aracıdır. 

Daha çok 8 ila 16 sayfa arasında basılır ve önemli özelliği bol resimli olmasıdır. İçinde resim 

tablo yerine bol yazı bulunan broşür amacından uzaklaşmış demektir. Broşürlerin renkli 

olması, sayfalarının sunulan konu bakımından belli bir sıra izlemesi, anlaşılması ve dikkati 

dağıtmaması bakımından yararlıdır. 

 

Broşür, firmaların halkla ilişkiler sorumlusu ya da sorumluları tarafından hazırlanır. 

Hazırlık çalışmalarında dikkat edilmesi gereken en önemli nokta seçilen hedef kitleyi 

tanımak ve doğru mesajları kullanabilmektir. 

 

Yurtdışı fuarlara katılan firmaların broşürlerini o ülkenin dilinde ve o ülke insanlarının 

kültürel kimliklerini dikkate alarak hazırlamalarında büyük fayda vardır. 

 

Fuar standında eşantiyon dağıtımı da standa ziyaretçi trafiğinin yönlendirmesinde 

etkindir. Aynı şekilde özel olarak hazırlanan ve dağıtılan eşantiyonlar firma tanıtımı ve 

marka imajının vurgulanması amacıyla da kullanılabilir. 

 

4.2.2. Hediyeler Çekilişler ve Fuar Standında Düzenlenen Eğlendirici 

Faaliyetler 

  
Resim 4.5: Fuar etkinlikleri 

Ziyaretçi fuar standında küçük de olsa bir hediye alacağını biliyorsa ziyaretini daha iyi 

planlayacaktır. Çeşitli parçaları bulunan hediyeler özellikle etkili olmaktadır. Bunların bir 

parçası davetiyeyle beraber gönderilir diğer kısmı ise stantta alınır. Ayrıca bir çekilişe 

katılmak için gönderilen kuponlar da ziyaretçilerin ilgisinin çekilmesinde etkili 

olabilecektir. 
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Fuar standında düzenlenen eğlendirici faaliyetler müşteri çekmek için etkili bir 

yöntemdir ancak bu faaliyetler sadece gösteri yapmış olmak için düzenlenmemeli, 

etkinliğin sergilenen ürünle ilişkili olmasına dikkat edilmelidir. 

 

4.2.3. Toplantı Konferans ve Seminerler 
 

Halkla ilişkiler alanında oldukça sık kullanılan toplantılar, firmaların hedef kitlelere 

tanıtılmasında önemli rol oynamaktadırlar. 

 

Karşılıklı bilgi alışverişinin gerçekleştiği toplantılarla elde edilen sonuçlar kitle 

iletişim araçları tarafından duyurularak diğer hedef kitlelere de ulaştırılır. 

 

Resim 4.6: Fuarda toplantı etkinlikleri 

 

FUAR KATILIMLARINDA TANITIM FAALİYETLERİ 

TANITIM FAALİYETLERİ 

 

FUAR ÖNCESİ TANITIM FAALİYETLERİ 

Fuar Öncesi Pazarlama 

• Kişisel davetler • Yerel medya  

• Telefon ile pazarlama • Profesyonel gazeteler 

• Doğrudan pazarlama • Basın bülteni 

• E-mail • Reklam 

• Fax • Yayın (Firma kataloğu hazırlanması) 

• Fuar kataloğuna giriş  • Diğer 
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FUAR ESNASINDA TANITIM FAALİYETLERİ 

Stant 

• Stant düzeni ve yerleşimi • Stant konstrüksiyonu 

• Standın büyüklüğü • Seri ürünlerinin yerleşimi 

• Stant dizaynı 

Basılı Materyaller 

• Yayınlar 

• Broşür 

Stant Personeli 

Taleplerin kaydedilmesi 

Diğer 

• Eşantiyonlar 

• Seminer 

• Basın toplantısı 

 

 

Kuruluşlar belirli kitleleri bir konuda bilgilendirmek içinse konferans yöntemine 

başvururlar. Konferanslarda bilgi akımı tek yönlüdür. Bilgi akımının çift yönlü gerçekleştiği 

seminerler ise bir diğer toplantı çeşididir. 

 

Günümüzde uluslararası fuarlarda, organizatör tarafından fuarın konusuyla ilgili 

toplantı, konferans ve seminerler düzenlenmektedir. Firma yetkililerinin konuşmacı ya da 

dinleyici olarak bu etkinliklere katılması faydalıdır. Bunun dışında firma temsilcileri de 

organizatör firma tarafından tahsis edilen salonlarda mevcut ve potansiyel müşterilerine, 

davet ettiği kişiler ve katılmak isteyen diğer firma temsilcilerine yönelik böyle bir etkinlik 

gerçekleştirilebilir. 

 

4.2.4. Fuar Esnasındaki Özel Etkinlikler 
 

Firmalar fuar stantlarının etkisini artırmak için özel etkinlikler düzenleyebilirler. 

Özellikle fuar açılışlarının kokteyl veya akşam yemeği ile desteklemesi, firma ya da kuruluş 

yetkililerinin hedef kitleler ile yüz yüze iletişimin kurmasına olanak sağlar. 

 

En sık rastlanan özel etkinliklerden bir tanesi de defilelerdir. Etkinlikler firma ya da 

kuruluş yetkililerinin tercihleri firmaların halkla ilişkiler programı gibi etkenler 

doğrultusunda çok değişik ve özgün şekillerde gerçekleştirilebilir. 

 



 

 41 

 

Resim 4.7: Fuar açılışında özel etkinlikler 

4.3. Fuarın Düzenleneceği Şehirde Tanıtım Aktiviteleri 
 

4.3.1. Bilbordlar 
 

Bilbordlar, fuarın organize edildiği şehirde, halkı, potansiyel ziyaretçileri, fuar alanını 

ve firmanın standını ziyaret etmeye motive eden en önemli yöntemlerden biridir. Söz konusu 

şehirlerde genellikle havaalanı-fuar alanı-katılımcı firmaların personellerinin kaldığı oteller 

arasında yoğun olarak kullanılan bilboardlar fuarın düzenleneceği tarihler ve yer hakkında 

bilgi vererek söz konusu firmanın da orda olacağını insanlara duyurur. 

 

4.3.2. Otel Reklam Tanıtımları 
 

Bu yöntem daha çok ABD de kullanılır. Firmaların iş bağlantısı yapma ihtimali 

bulunan diğer katılımcılar yoğun olarak belli bir otelde kalıyorsa otel idaresi de izin 

veriyorsa firmalar otel odalarına birtakım tanıtım malzemeleri yerleştirebilirler. 

 

4.3.3. Hareketli Reklamlar 
 

Bu tarzdaki aktiviteleri insanın hayal gücüyle sınırlıdır. Fuar organizasyonunu 

canlandırmak, standı ziyaret edebilecek kişi sayısını arttırmak, insanların dikkatini 

çekebilmek için bu tarzda pek çok çalışma yapılmaktadır. Örneğin, taksi ve otobüslere 

verilen reklamlar, uçan balonlarla yapılan tanıtımlar, Noel Baba kılığındaki stant görevlileri 

vb. 
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TANITIM AVANTAJLARI DEZAVANTAJLARI AMAÇ 

Bilboardlar Geniş Bir Kitleye  

Ulaşım 

Sınırlı Alan Seçimi İmajı Oluşturma- 

Destekleme 

Otel 

Reklam ve  

Tanıtımları 

Taklit Edilebilme 

Şansının Azlığı 

Ek Maliyet ve 

Yoğun Dağıtım 

Zamanı 

İmaj Oluşturma- 

Destekleme 

Yeni Satıcılar 

Bulma 

Hareketli 

Reklamlar 

Yoğun İlgi Yaratması 

ve Çekicilik 

Bazı Şehir ve 

Fuar Alanlarındaki 

Kısıtlamalar 

İmaj Oluşturma- 

Destekleme 

Tablo 4.2. Fuarın Düzenlendiği Şehirdeki Tanıtım Taktikleri 

4.4. Fuar Alanındaki Tanıtım Aktiviteleri 
 

4.4.1. Özel Fuar Yayınları 
 

Pek çok endüstri koluna ait gazete ve dergiler fuara özel yayınlar çıkarırlar. Bu 

yayınlarda, özellikle bazı kurum-ürün-stant vb. ile ilgili yazılara yoğun olarak yer verirler, 

aynı zamanda fuardan son dakika haberlerini ve fuarın genel durumunu yansıtırlar. 

 

4.4.2. Koridor ve Salon Reklamları 
 

Fuar alanında bulunan ve organizatör firma tarafından reklam bölgesi olarak ayrılmış 

bölümlere, koridor ve toplantı salonlarına reklam vermek, o anda fuar alanını gezmekte olan 

ziyaretçileri standa yönlendirme konusunda etkili olmaktadır. 

 

4.4.3. Televizyon Haber ve Reklamlar 
 

Düzenlenen pek çok fuar organizasyonunda, yerel, bölgesel televizyon kanalları, fuar 

alanına personel ve kamera göndererek fuar alanında çekimler, röportajlar yaparlar, fuarın 

öne çıkan noktalarını izleyicilerine ulaştırırlar. Fuar alanında yapılan yayınlarda, firmayla 

ilgili bilgi ve görüntülerin yer almasını sağlamak, özel röportajlar yayınlatmak, bu televizyon 

kanalına reklam vermek firmalara önemli artılar kazandırabilmektedir. Bu sayede iş 

bağlantısı kurma ihtimali bulunan kişi ve kurumların, firmayı tanıması, hatırlaması ve 

firmaya güven duyması kolaylaşmaktadır. 

 

4.4.4. Fuar Kataloğu Reklamları 
 

Fuar organizasyonlarının hemen hemen hepsinde organizatör firma tarafından fuar 

kataloğu yayımlanmaktadır. Bu katalogda ilgili kişilere, katılımcı firmalar hakkında çeşitli 

bilgiler sunulmaktadır. Söz konusu bilgileri, firmalar, kendileri hazırlayıp organizatör 

firmaya gönderirler. Burada, firmanın kendisini ve yaptığı işi ne kadar iyi tanıttığı son derece 

önemlidir çünkü bu kataloglar, potansiyel müşteriler tarafından satın alınıp fuar sonrasında 

da kullanılmaktadır. Ayrıca bu katalogların içine firmalar, kendi imajlarını güçlendirmek ve 

tanıtımlarını yapabilmek için reklam verme olanağına da sahiptirler. 
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TANITIM AVANTAJLARI DEZAVANTAJLARI AMAÇ 

Özel Fuar 

Yayınları 

Geniş Bir Kitleye  

Ulaşım 

Ayrılmış, Özel 

Seçilmiş Kitleye  

Ulaşamama 

Yeni Ürün 

Tanıtımı İmaj 

Oluşturma 

Koridor ve 

Salon 

Reklamları 

Etkilerinin Gün 

Boyu Kontrol 

Edilebilmesi 

Etkileyicilik 

Yaratması 

Sınırlı Sayıda 

Reklam Alanı 

ve Seçim Şansı 

İmaj  

Oluşturma- 

Destekleme 

Fuar 

Katalogu 

Reklamları 

Seçilmiş Bir Hedef 

Kitleye Ulaşım 

Sınırlı Sayıda 

Reklam Alanı 

ve Seçim Şansı 

İmaj 

Oluşturma- 

Destekleme 

Generate Leads 

TV Haber 

Reklamları 

Güvenirlik ve  

Etkileyicilik 

Yaratması 

Sınırlı Kontrol 

İmkanı Çok Sayıda 

Kişisel Bağlantı 

Gerektirmesi 

İmaj Oluşturma- 

Destekleme 

Yeni Ürün 

Tanıtım Medyada 

Yer Alabilme 

Tablo 4.3.. Fuarın Alanında Kullanılabilecek Tanıtım Taktikleri 

 

4.5. Stant Personelinin Özellikleri ve Stanttaki Tutum ve 

Davranışları 
 

Bir fuara katılacak firma temsilcilerinin ve fuarda görev alacak çalışanlarının iyi 

eğitilmiş, konularına hakim kişiler olmaları, kuruluşlar için fuara katılma amaçlarına 

ulaşmada önemli bir etkendir. 

 

Fuarda görev yapacak çalışanların seçiminde aşağıdaki nitelikler göz önünde 

bulundurulmalıdır: 

 

Resim 4.8: Fuar elemanı 
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4.5.1. Uzmanlık 
 

Firma yetkilileri konularında uzman olmalı, yeni gelişmeleri takip etmeli, deneyimli 

olmalıdır. Firma ve ürünleri konusunda bilgi sahibi olmalı, iş görüşmelerini yürütebilmeli ve 

katılım amaçlarını bilmelidir. 

 

4.5.2. Rahatlık 
 

Ziyaretçilerle kolay diyalog kurabilmeli, gelen ziyaretçilere rahat ve dostça bir tavır 

sergileyebilmelidir. Bu durum standa gelen ziyaretçileri rahatlatır ve olumlu yönde etkiler. 

 

4.5.3. Deneyim 
 

Firmayı fuarda temsil edecek olan görevlilerin mutlaka deneyimli olması, tercihen 

daha önce fuarlara katılan kişilerden seçilmesi gerekir. Deneyimli bir çalışan herhangi bir 

zorluk veya alışılmışın dışında bir durumla karşılaştığı zaman çok çabuk ve doğru karar 

verebilir. 

 

4.5.4. Güvenirlilik 
 

Fuarlarda firmaların ürünleri, satış sistemleri gibi tüm çalışmaları ziyaretçilerin gözleri 

önüne serilir. Gerek ziyaretçi gerekse rakiplerin gözünde firmayı düzgün temsil edecek, 

kuruluşun çok gizli bilgilerini bilerek ya da bilmeyerek dışarıya yansıtmayacak, firma 

imajını sarsıcı davranışlarda bulunmayacak güvenilir çalışanlar görevlendirilmelidir. 

 

4.5.5. Dayanıklılık 
 

Fuarlar çok yoğun temposu olan ortamlardır. Özellikle halka açık fuarlarda ziyaretçi 

oranı da artış gösterdiğinden standa gelen, ilgi bekleyen, soru soran ve düzgün cevaplar 

bekleyen kişilerin sayısı da artacaktır. Stant görevlisinin bu yoğun tempoya ayak uydurması, 

fuarın ilk günündeki canlılığını son gününe kadar kaybetmemesi, fiziksel ve ruhsal 

dayanıklılığa sahip olması gerekir. Daha önceki uygulamalar göstermiştir ki firma 

yetkililerinin 4-6 saatten fazla çalışmamaları dikkatlerini kaybetmemeleri açısından 

önemlidir. 

 

4.5.6. Yabancı Dil Bilgisi 
 

Günümüzde hemen hemen tüm fuarlar uluslararası nitelik kazanmıştır. Firmaların 

katıldığı fuar bölgesel bir fuar bile olsa yabancı ziyaretçilerin katılımı oldukça yoğun 

olabilir. Stant görevlilerinin ziyaretçilerle diyalog kurabilmeleri için yeterli düzeyde yabancı 

dil bilgisine ihtiyaçları vardır. Özellikle yabancı ortak ve müşterilerle ticari görüşmeleri 

yapacak olan firma yetkilisinin yabancı dile hakim olması çok önemlidir çünkü tercüman 

aracılığı ile firma ve özellikle ürünün teknik özellikleri hakkında bilgi vermek ve karşıdaki 

kişinin tüm sorularını anlaşılır ve ikna edici bir şekilde cevaplamak her zaman mümkün 

olamamaktadır. 

 

Yukarda sayılan bütün özelliklere ek olarak stantta çalışan firma temsilcileri; 
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 Konuşmayı, ürün konusunda pozitif bir görüşle veya bir görüşme meydana 

getirecek şekilde başlatmalıdır. 

 Ziyaretçinin işini ve ürüne olan ilgisini ve muhtemel bir müşteri olarak 

önemini belirleyebilmelidir. 

 Tüm sorulara tam ve doğru olarak cevap verebilmelidir. 

 Ürünler kadar firmanın da tanıtımını yapmalı, alıcının ilgisiyle ürünler arasında 

bağlantı kurabilmelidir. 

 Pazar hakkında bilgileri ve ürüne olan tepkileri öğrenebilmek amacıyla 

konuşmayı o yöne çekebilmelidir. 

 Gelen ziyaretçilerin hangi firmadan olduğu, ilgi alanı konusunda detayları 

kaydedebilmek için ek notlar almalıdır. 

 Fuar sona erdikten sonra önemli görüşmelerin sürdürülebilmesi için zaman 

ayırabilmelidir. 

 Mümkün olan en kısa süre içinde söz verdiği bilgileri sağlamalıdır. 

 Fuar saatlerine dikkat etmeli, standı boş bırakmamalıdır. 

 Kendi standının boş bırakılmaması şartıyla müsait zamanlarda diğer stantlarla 

temas kurabilmelidir. 

 

Firma temsilcilerinin yukarıdaki belirtilen özelliklere sahip olmaları, stantta firmayı 

temsil ettiklerinin bilincinde olmaları ve bu bilinçle fuar katılımından firma için maksimum 

faydayı sağlamaya çalışmaları gerekmektedir. 

 

4.5.7. Ziyaretçi Tipleri 
 

Ziyaretçiler karşılandıktan sonra, personelin yapması gereken şey, konuştuğu kişinin 

nasıl tipte bir müşteri olduğunu belirlemek olmalıdır. 

 

Ziyaretçilerle ilgili yapılacak ilk ayrım ; 

 

- Profesyonel ziyaretçi 

- Genel ziyaretçi ayrımıdır. 

 

Profesyonel ziyaretçiler: Belirli sektörlerde düzenlenen fuarları takip ederek katılımcı 

firmalarla görüşerek ticari bağlantılar kurmak, sektörel gelişmeleri takip etmek, sektörlerle 

ilgili ön araştırma yapmak gibi nedenlerle fuarı ziyaret ederler. 

 

Genel ziyaretçi ise; fuarı ziyaret etmek için özel bir amacı bulunmayan kişisel 

merakından fuarı gezen ziyaretçilerdir. 

 

Bir başka gruplamaya göre ziyaretçi tipleri: 

 

a) Aktif Ziyaretçi: Bu tip ziyaretçiler ürün ya da hizmetlerle gerçekten ilgilenir, satın 

almak isterler. Stant görevlisi bu tip müşterileri tespit ederek standa çekmeli onlarla 

konuşurken tüm sorularına açık net, ilgilerine karşılık verebilecek tarzda konuşmalı, 

sordukları sorulara kısa cevaplar verip cevap içinde soru sorma tekniği uygulanmalıdır. 
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Örnek: Fiyatla ilgili bir soru yöneltildiğinde stant görevlisi – fiyatlarımız modellere 

göre değişmektedir. Bana ne kadar ihtiyacınız olduğunu ve nerede kullanacağınız hakkında 

bilgi verirseniz size fiyatlar konusunda daha çok yardımcı olabilirim gibi bir soru 

ziyaretçinin amacı ve düzeyi hakkında bilgi verebilir. 

 

Resim 4.9: Fuar ziyaretçileri 

b) Meraklı ziyaretçiler: Bu tip ziyaretçiler ürün veya hizmetle ilgilenmekte ancak 

daha fazla bilgiye ihtiyaç duymaktadırlar. Meraklı ziyaretçilerin aktif ziyaretçiye dönüşmesi 

firma personelinin çalışmalarına bağlıdır. Meraklı ziyaretçilerin meraklarını gerçek bir ilgiyi 

çevirmek gereklidir. 

 

c) Pasif Ziyaretçiler: Fuar alanında bulunan ama firma ya da ürünleriyle 

ilgilenmeyen, bu ürün ve hizmetlere ihtiyacı olmadığını düşünen ziyaretçilerdir. 

Düşüncelerini değiştirmek mümkün görünmüyorsa boşa vakit harcamamak en uygun 

davranıştır. 

 

Ziyaretçi ihtiyaçlarını açığa çıkarmak 

 

Fuar alanında görevli olan personel ziyaretçileri karşılayıp hangisiyle ilgileneceğine 

karar verdikten sonra müşteriyi standa alıp 

 

- Görüşülen ziyaretçinin ana ihtiyacı nedir? 

- Ziyaretçinin temsil ettiği firma nasıl bir kuruluştur? 

- Kuruluşun bütçesi ve ödeme gücü ne kadardır? 

- Şu anda anlaşma imzalanabilir mi? 

- Kuruluş ek bilgi ya da öneriye ihtiyaç duyuyor mu? 

- Kuruluş yetirince güvenilir mi? 

- Neden görüşmek ve çalışmak için firmanızı tercih ediyorlar? vb. sorulara cevap 

aranmalıdır. 
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Bu esnada stant görevlisi soracağı sorularla görüşmeyi kendi istediği hız ve yönde 

sürdürebilmelidir. 

 

İhtiyaca yönelik çözüm üretmek 

 

Bu aşamada personel ürün ve hizmetlerini tanıtıp ön plana çıkararak ziyaretçilerin 

isteklerini nasıl karşılayacaklarını anlatmaktadırlar. 

 

Personel bu görüşmede  

 Ana konuya odaklanma: Önce ana konuya odaklanmalı, ayrıntılarla zaman 

harcamamalıdır. 

 Konuyu özetleme: Konuya, ürünün yararları ve firmanın müşteri için 

üretebileceği çözümlerle girilmeli ve sunum beş dakikanın altında olmalıdır ki 

ziyaretçilerin de anlatılanlar karşısında reaksiyonu alınabilsin. 

 Ziyaretçilerden geri bildirim alınması: Personel sunum sırasında ne derece 

ziyaretçiye konuşma fırsatı verirse ziyaretçinin stantta kalma ihtimali artar. 

Müşterinin fikrinin alınması iletişimin gelişmesine yardımcı olur. 

 Görüşmeyi sonuçlandırma: Müşteri karşılandığı gibi içten ve sıcak uğurlanmalı, 

personelin müşteri hakkında edindiği bilgiler not alınmalı, anlaşma 

imzalandıysa bir dahaki görüşme için randevu alınmalıdır. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 

Aşağıda hazırlanan uygulamalı faaliyette tanıtım aktivitelerini takip etmek için neler 

yapılmalıdır?  Araştırarak arkadaşlarınızla tartışınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Fuara katılacak firmaların fuar öncesi 

kullanabilecekleri tanıtım aktivitelerini 

araştırınız. 

 Konunuzla ilgili yazılı görsel kaynaklar 

bulmaya özen gösteriniz. 

 Fuara katılacak firmaların fuarın 

düzenleneceği şehirde tanıtım 

aktivitelerini araştırınız. 

 İnternetten yararlanınız. 

 Fuarlarda yapılabilecek aktivitelerle 

ilgili bir dosya hazırlayınız. 

 Organizasyon firmaları ve özel 

etkinlikler yapan derneklerle görüşerek 

doküman toplayınız. 

 Fuara katılacak firmaların fuar alanında 

kullanabilecekleri tanıtım aktivitelerini 

araştırınız. 

 Zamanınızı iyi kullanınız. 

 Kaynak bilgilerini değerlendirip bir bilgi 

dosyası oluşturunuz. 

 İlgili katılımcı firma yetkilileri ile 

görüşünüz. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 
 

1.  Aşağıdakilerden hangisi fuar öncesi yapılan tanıtım faaliyetlerinden biri değildir? 

A) Kişisel davetler 

B) Yerel medya 

C) Stant konstrüksiyonu 

D) Fuar katoloğuna giriş 

 

2.  Aşağıdakilerden hangisi kişisel davetlerin amaçlarından değildir? 

A) Yeni ürün tanıtım 

B) İmajı destekleme 

C) Mevcut müşterilerle buluşma 

D) Yeni satıcılar bulma 

 

3.  Aşağıdakilerden hangisi fuar alanında kullanılacak tanıtım aktivitelerindendir? 

A) Basın bülteni 

B) Koridor ve salon reklamları 

C) Doğrudan pazarlama 

D) Fuar kataloguna giriş 

 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-5 
 

 

 

Bu faaliyet sonunda destek alınacak ajans seçimini ve ürün transfer şekillerini 

araştırabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Destek alınacak ajansı araştırmak  

 Katılımcı firma ve ajans ilişkilerini araştırmak 

 Ürün transfer şekillerini araştırmak 

 

5. DESTEK ALINACAK AJANSI SEÇME 
 

5.1. Ajans Seçme Avantajları 
 

Firmaların fuarlara hazırlık aşamaları oldukça ayrıntılı ve iyi bir planlamayı gerektiren 

çalışmalardır. Bu hazırlık süreci uzmanlık gerektirir. Bu nedenle bazı firmalar bu konuda 

uzmanlaşmış firmalarla çalışırlar. Ajansla çalışılması hem firmanın ayrıntılarla boğuşmasını 

önlemek hem de profesyonel bir çalışma yürütebilmek açısından avantajlıdır. 

 

5.2. Ajans Seçme Kriterleri 
 

Firmanın destek alacağı ajansı belirlemesi sırasında, öncelikle ajansların bir listesini 

çıkararak potansiyel hizmet ajansına temel bir takım sorunlar yöneltmesi gerekir. Bunlar; 

 

5.2.1. Aday Ajansın Teklif Ettiği Hizmetler 
 

Ajans fuar hazırlık ve organizasyonu ile ilgili hangi alanlarda hizmet vermektedir. 

Bazı ajanslar sadece stant kurulumu dizaynı vb. hizmetler sunarken bazıları fuar 

organizasyonuyla ilgili tüm süreçleri kapsayacak şekilde hizmet vermektedirler. 

 

Katılımcı firma yetkililerinin ajansın hangi hizmeti sunup hangilerini sunamayacağını 

belirlemesi seçim açısından önem taşır. 

 

5.2.2. Ajansın Birlikte Çalıştığı Müşteriler 
 

Çalışılması düşünülen ajansın daha önceki dönemlerde firmanın içinde bulunduğu iş, 

pazar ortamında, endüstri kolunda tecrübesi varsa bu tecrübe daha iyi ilişkiler yürütülmesine 

ve başarılı sonuçlar elde edilmesine yardımcı olur. 

ÖĞRENME FAALİYETİ–5 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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5.2.3. Ajansın Bağlantılı Olduğu Ajanslar 
 

Fuar hazırlıkları ve organizasyonu konusunda desteği alınacak olan hizmet ajansının 

sadece tek bir noktada değil, tüm ülke genelinde işleri yürütebilecek kapasite ve bağlantılara 

sahip olması son derece önemlidir. Hatta firmanın katılabileceği uluslararası fuar 

hazırlıklarının da sorunsuz gerçekleştirilebilmesi için ajansın yurtdışı bağlantılarına da sahip 

olması avantaj sağlamaktadır. 

 

Ajansın ofislerinin ziyaret edilmesi, ajans çalışanlarına dikkat edilmesi, ajans 

yetkilerinin hal ve tarzları, ayrıntılarla ilgilenme durumları ajansın havası seçimini etkileyen 

kriterlerdendir. 

 

Ayrıca ajansın stant konstrüksiyonu kurmak dışında verebileceği aydınlatma, 

animasyon vb. hizmetler bunlara ilişkin örnek çalışmalar firmaya fikir verebilir. 

 

Ajans seçimi sürecinde yukarıda sayılan tüm bu kriterlere dikkat edilip gerekli 

araştırmalar yapıldıktan sonra katılımcı firmanın istekleri ile ajansların sunabileceği 

hizmetler karşılaştırılarak bir karara varılır. 

 

HİZMETLER AJANS 1 AJANS 2 AJANS 3 FİRMA İHTİYAÇLARI 

Personel 

Eğitimi 

-  - - 

Nakliye 

Hizmetleri 

- - - - 

Depolama  -   

Pazarlama  

Uzmanlığı 

  -  

İletişim 

Danışmanlığı 

  - - 

Kurulum 

Söküm 

Hizmetleri 

-  - - 

Tanıtım 

Hizmetleri 

  - - 

Dizayn 

Dekorasyon 

- - - - 

Tablo 5.1. Ajans Hizmetleri / Firma İhtiyaçları Karşılaştırma Tablosu 

Yukarıda tabloda görüldüğü gibi ajans arasında bir seçim yapma aşamasına 

gelindiğinde öncelikle firmanın fuar hazırlıkları ve organizasyonu konusunda ihtiyaçların bir 

analizi yapılmakta ve daha sonra bu ihtiyaçlar ajansların sunabileceği hizmetler ile 

karşılaştırılıp bir karar verilmektedir. 

 

5.3. Katılımcı Firma Ajans İlişkileri 
 

Fuar hazırlıklarının yürütülmesi konusunda birlikte çalışılacak ajans seçildikten sonra, 

hazırlık dönemi boyunca ajansla yürütülecek ilişkiler de çok büyük önem taşımaktadır çünkü 
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firma başarısı için ilişkisinin sağlıklı ve uzun soluklu olması gerekmektedir. Aksi taktirde 

fuara ilişkin uygun bir strateji ve konsept belirlenmesi mümkün olmayacaktır. 

 

Katılımcı firma-ajans ilişkilerinin sağlıklı biçimde işleyebilmesi için, katılımcı 

firmanın ajansa aktaracağı bazı bilgilerin oldukça önemli olduğu düşünülmektedir. Bu 

süreçte ajansın bilmesi gereken noktalar şu şekilde sıralanmaktadır. 

 

5.3.1. Firma Yapısı 
 

Firma ile ilgili tüm ayrıntıların ajansa aktarılması mümkün değildir ancak ajansla 

sağlıklı bir ilişki geliştirebilmek için firma yapısıyla ilgili bilgilerin ajansla paylaşılması, 

ajansın firmayı iyi tanıması gerekli görülmektedir. 

 

5.3.2. Ürün ve Hizmetler 
 

Fuar hazırlıkları konusundaki hazırlıkları yürütecek olan ajansın, firmanın ürün ve 

hizmetlerini iyi tanıması gerekmektedir. Ajans ancak bu şekilde söz konusu ürün ve 

hizmetleri en iyi şekilde sunabilecek bir konsept, dizayn ve tanıtım programı 

planlayabilmektedir. 

 

5.3.3. Rakipler 
 

Eğer ajans birlikte çalıştığı firmanın en önemli rakiplerinin kimler olduğunu bilir ve 

onların güçlü/zayıf yönlerini görebilirse firmanın tarzını onlardan farklılaştırıp daha özgün 

bir fuar konsepti oluşturabilmekte, hazırlık sürecinde firmanın güçlü ve farklı olduğu 

alanlarda ön plana çıkaracak bir planlama yapabilmektedir. 

 

5.3.4. Firma Çalışanları 
 

Ajans-firma ilişkilerini yürüten müşteri temsilcisinin özellikle firmada fuar 

organizasyonuyla ilgili olarak çalışan tüm çalışanlarını ve onların rollerini tanıması, işlerin 

daha hızlı ve düzgün bir biçimde yürütülmesine yardımcı olmaktadır. 

 

5.3.5. Satış-dağıtım Sistemi 
 

Firmanın kendi içerisinde oluşturduğu satış gücü ve dağıtım ekibiyle dış işletmelerle 

yürüttüğü bayilik sistemi fuar hazırlıklarının planlanması bakımından oldukça farklı 

etkilerde bulunmaktadır. Bayilik sistemi söz konusu olduğunda fuar planlaması bayilerle 

ilişkileri geliştirecek ve yeni bayiler bulunacak şekilde farklı yapılmaktadır. Bu nedenle 

ajansın, katılımcı firmanın satış ve dağıtım sistemiyle ilgili bilgi sahibi olması 

gerekmektedir. 

 

5.3.6. Firma Beklentileri 
 

Firmanın ajansla olan ilişkilerden tam olarak ne beklediğinin ve işlerin nasıl 

sürdürülmesi gerektiğinin ajansa aktarılması birlikte çalışmayı kolaylaştırmaktadır. Örneğin 

firmanın yürütülen çalışmalarla ilgili nasıl bir bilgilendirme sistemi istediği, günlük ya da 
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haftalık raporlar mı beklediği, vb. konular açığa kavuşturulduğunda sistem daha sağlıklı bir 

şekilde işlemektedir. 

 

Firma bu tip bilgileri ajansla paylaştıktan sonra her iki tarafın da katkı ve öneriyle 

sağlıklı bir hazırlık dönemi geçirilmesi mümkün olmaktadır. 

 

5.4. Ürün Transfer İşlemleri 
 

Katılımcının, iştirak edeceği fuarla ilgili yapması gereken bir diğer çalışma taşınma ve 

gümrüklemedir. Fuar, temelde ürünün sergilenmesi işidir. Yani, sergilenecek ürünün 

zamanında ve sağlıklı bir şekilde fuar alanına taşınması büyük önem taşır. Sergi 

malzemeleri, katılımcıya zamanında ve eksiksiz olarak ulaştırılamazsa yapılan diğer 

çalışmaların hiçbir önemi kalmayacaktır. 

 

Katılımcı firmanın ürün transferleri ile ilgili olarak karar verirken birçok noktayı göz 

önünde bulundurması gerekmektedir çünkü yükleme, boşaltma ve nakliye işlerinin dikkatle 

planlanması, gerek işgücünün verimli kullanılması gerekse olabilecek zararlar, önleme 

açısından önemlidir. 

 

Ürün transferleri ile ilgili işlemlerin fuar tarihinden belli bir süre önce 

gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bu noktada alınması gereken kararlar şu başlıklardan 

oluşmaktadır. 

 Nakliye yöntemi (genel yükleme, parça yükleme) 

 Nakliyede kullanılacak araçlar (kara, hava, deniz taşıtları) 

 Ambalaj seçimi 

 Gümrükleme 

 Depolama 

 Nakliyeden sorumlu personel 

 Nakliye tarihleri 

 

Resim 5.1: Fuar ürünlerinin transferi 

Ürün transferi konusunda alınacak kararlar katılımcı firmanın fuarda sergileyeceği 

ürün grubunun özelliklerine, fuar alanının uzaklığına, zamana, firmanın bu konuda 

ayırabileceği bütçeye göre farklılaşmaktadır. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Aşağıdaki hazırlanan uygulamalı faaliyette destek alınacak ajans seçimini ve ürün 

transfer şekillerini araştırarak arkadaşlarınızla tartışınız. 

 

İŞLEM BASAMAKLARI ÖNERİLER 

 Destek alınacak ajansı araştırınız.  Araştırmacı olunuz. 

 Katılımcı firma ve ajans ilişkilerini 

araştırınız. 

 Kendinizden emin olunuz. 

 Ürün transfer şekillerini araştırınız.  Konumuzla ilgili yazılı görsel 

kaynakları bulmaya özen gösteriniz. 

 Kaynak bilgilerinizi değerlendirip bir 

bilgi dosyası oluşturunuz. 

 Zamanınızı iyi kullanınız.  

 İlgili katılımcı firma yetkilileri ile 

görüşünüz.  

 Planlı ve organize olunuz. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. (  ) Firmaların fuarlara hazırlık aşamaları oldukça ayrıntılı ve iyi bir planlamayı 

gerektiren çalışmalardır. 

 

2. (  ) Katılımcı firmanın ajansın hangi hizmeti sunup, hangilerini sunmayacağını 

belirlemesi seçim açısından önem taşımaz. 

 

3. (    ) Ajansın tasarımcı kadrosu geniş olmamalıdır. 

 

4. (   ) Ajansın firma ile ilgili olarak, firmanın yapısını, ürün ve hizmetlerini, rakiplerini, 

çalışanlarını vb. bilgileri bilmesi büyük önem taşır. 

 

5. (    ) Ürün transferiyle ilgili işlemler fuar tarihinde gerçekleştirilmelidir. 

 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 



 

 56 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-6 
 

 

 

Bu faaliyet sonunda bütçeyi belirleyebileceksiniz. 

 

 

 

 

 Doğrudan harcamaları araştırınız. 

 Sergileme giderlerini araştırınız. 

 Tanıtım giderlerini araştırınız. 

 Personel giderlerini araştırınız. 

 

6. BÜTÇE TASLAĞININ HAZIRLANMASI 
 

Fuar katılımının planlanmasında yapılacak en önemli işlerden birisi fuar bütçesini 

oluşturmaktır. İyi düzenlenmiş, planlanmış ve zamanında hazırlanmış bir bütçe ile fuara 

katılım maliyeti kuruluşa en iyi kazanç ortamını sağlayabilir. 

 

Uluslararası bir fuara ilk kez katılan işletmelerin fuar katılım maliyetini hesap etmeleri 

ve tüm fuar masraflarını önceden tahmin etmeleri zordur ancak daha sonraki yurt dışı fuar 

katılımlarında bütçeleme daha kolay ve maliyetler daha tahmin edilebilirdir. 

 

Aynı şekilde, fuara katılımla ilgili masraflar bireysel katılım veya millî düzeyde ve bir 

organizatör aracılığı ile katılım durumlarına göre farklılık gösterir. Organizatör aracılığı ile 

katılınan fuarlarda, fuarla ilgili prosedürlerin büyük çoğunluğu organizatör tarafından yerine 

getirilir ve katılımcılara verilecek hizmetler için m2 bazında hazırlanmış katılım ücreti alınır. 

Fuara bireysel katılım durumunda bütün organizasyon işlerinin katılımcı tarafından 

yürütülmesi söz konusudur. Bu durumda her bir işin dikkatle planlanması ve bütçe 

hazırlanması gerekmektedir. 

 

Temel olarak bir ihtisas fuarında giderler dört ana başlık altında toplanır. 

 

 Doğrudan harcamalar 

 Sergileme giderleri 

 Tanıtım giderleri 

 Personel giderleri 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–6 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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FUAR GİDERLERİ 

 

 

Doğrudan Harcamalar Tanıtım Giderleri 
Fuar katılım bedeli  - Genel reklam giderleri 

Stant yapım giderleri  - Basın ilişkileri 

Ek hizmet giderleri  - Ağırlama giderleri 

  - Prezantasyon giderleri 

- Promosyon malzemeleri 

- Arşivleme giderleri 

- Posta giderleri 

- Araştırma giderleri 

 

Sergileme Giderleri Personel Giderleri 
- Sergilenecek ürünler - Sürekli personel giderleri 

- Nakliye giderleri - Geçici personel giderleri 

- Depolama giderleri - Eğitim giderleri 

- Gümrük giderleri - Konaklama giderleri 

- Sigorta giderleri - Seyahat giderleri 

 - Harcırah ve diğer giderler 

 - Personel kıyafetleri 

 - Güvenlik giderleri 

 

6.1. Doğrudan Harcamalar 
 

6.1.1. Fuar Katılım Bedeli 
 

Fuar katılım bedeli, firmanın fuar alanında kiraladığı standın bedelini ifade etmektedir. 

Organizatör firmalar katılımcı firmaların kiralayabilecekleri en küçük bedeli belirleyerek 

katılımcı firmalara bildirirler. Organizatör firmaların belirledikleri alan kiraları sundukları 

hizmet türüne göre farklılık göstermektedir. 

 

Katılımcı firma katılım bedeline nelerin dahil olduğunu çok iyi bilerek bütçesini buna 

göre düzenlemelidir. 

 

6.1.2. Stant Yapım Giderleri 
 

Stant konstrüksiyonun hazırlığı için ödenen bedeli ifade eder. 

 

Stant kirasının katılım bedeliyle birlikte genel konstrüksiyonu da kapsaması 

durumunda fuar organizatörü, katılımcı firmaya talep edilen ölçekteki standı zemin ayırıcı 

panolar, tavan aydınlatma ve elektrik hattıyla birlikte sunacaktır. Bu durumda katılımcı firma 

yalnızca standın iç dekorasyonu, tasarımı ve uygulaması için çalışma yapacak ve bu konuda 

harcamalar yapacaktır. 
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Stant kirasının yalnızca katılım bedelinden oluşması, bir diğer anlamda stant 

konstrüksiyonunun fuar organizatöründen istenmemesi durumunda, katılımcı firmaya 

yalnızca stant alanı ve elektrik hattı tahsis edilir. Bu durumda standın genel konstrüksiyonu 

da (zemin, tavan, paneller, aydınlatma, mobilya, halı, etelaj malzemeleri, fotoğraf, tanıtım 

malzemeleri vs.) katılımcı firma tarafından üstlenilmiş olmaktadır. 

 

6.1.3. Ek Hizmet Giderleri 
 

Katılımcı firmaların sahip oldukları stant ve sergiledikleri ürünlerinin ihtiyaçlarına 

göre kullanılmasını gerektiren, telefon, faks, teleks gibi organizatör firmadan sağlanacak ek 

hizmet giderlerine veya stant temizliği gibi özel giderlere ödenen bedeli ifade eder. 

 

6.2. Sergileme Giderleri 
 

6.2.1 Sergilenecek Ürünler 
 

Bu konudaki en önemli harcama stantta sergilenecek ürün örneklerinin uygulama 

biçimlerinin veya prototiplerin sergilemeye hazır hale getirilebilmesi yada üretilebilmesi için 

yapılacak masraflardır.  

 

6.2.2. Nakliye Giderleri 
 

Katılımcı firmanın fuar alanında sergileyeceği ürünlerin fuar alanına gönderilmesi ve 

fuar bitiminde firmaya geri getirilmesi, taşınması, paketlenmesi vb . unsurları içeren 

giderlerdir. 

 

6.2.3. Depolama Giderleri 
 

Fuar alanında sergilenecek ürünlerin fuar dönemine kadar saklanan ve korunması 

amacıyla kullanılan depo alanlarının kira bedeli depolama giderlerini kapsar. 

 

6.2.4. Gümrük Giderleri 
 

Uluslararası fuarlara katılacak olan firmaların ülke giriş ve çıkışlarında ürünleri için 

ödedikleri gümrük bedellerini içerir. 

 

6.2.5. Sigorta Giderleri 
 

Fuar alanında vergilenecek ürünlerin katılımcı firmadan çıkış ve geri dönüş tarihleri 

arasında sigortalanması gereklidir. Bazı organizatör firmalar fuar dönemi boyunca tüm 

malzemeleri sigortalamakta ve bu ücreti fuar katılım bedeli içinde değerlendirmektedir. 

Katılımcı firmaların bu konuyu göz önünde bulundurması gerekir. 

 

6.3. Tanıtım Giderleri 
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6.3.1 Genel Reklam Giderleri 
 

Katılımcı firmanın gazete, dergi reklamları, ilanları, bilboard kira bedelleri, broşür, 

afiş gibi basılı araç giderleri vb. pek çok reklam harcaması bu bölümde yer alır. 

 

6.3.2. Basın İlişkileri 
 

Katılımcı firmanın fuar öncesi ve sırasındaki basın mensuplarını ağırlaması, basın 

dosyasının hazırlanması, basın kokteyli için yapılacak harcamalar vb. bu bölümde yer alır. 

 

6.3.3. Ağırlama Giderleri 
 

Katılımcı firmanın stantta vereceği resepsiyon, kokteyl vb. aktiviteler, davet ettiği özel 

misafirleri, firma sahipleri, bayi temsilcilerini ağırlama giderlerini içerir. 

 

6.3.4. Prezentasyon Giderleri 
 

Katılımcı Firmanın stantta veya fuar alanında düzenlediği gösteri, sunum, defile vb. 

organizasyonlar için bütçeden ayrılan paylar. 

 

6.3.5. Promosyon Malzemeleri Giderleri 
 

Katılımcı firmanın standını ziyaret eden kişilere firma adına verilen ürün örnekleri 

hediyelik eşya vb. malzemeler için yapılan harcamaları içerir. 

 

6.3.6. Arşivleme Giderleri 
 

Katılımcı firmaların arşivlemek amacıyla gerçekleştirdiği fotoğraf ve video çekimleri 

için ayrılması gereken giderlerdir. 

 

6.3.7. Posta Giderleri 
 

Katılımcı firmaların ziyaretçilere gönderdiği davetiyeler için ödediği gönderi 

ücretleridir. 

 

6.3.8. Araştırma Giderleri 
 

Firmaların hedef kitlelerine doğrudan ulaşma şansları olduğu için belirli konularda 

araştırma yapmaları da mümkün olabilmektedir. Yapılacak olan araştırmanın niteliği 

büyüklüğü, süresi göre bütçeden ayrılacak pay değişir. 

 

6.4. Personel Giderleri 
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6.4.1. Sürekli Personel Giderleri 
 

Fuar dönemi boyunca görev alacak personele ödenecek ücret ve bu kişilerin yapacağı 

harcamaları ifade eder. 

 

6.4.2. Geçici Personel Giderleri 
 

Katılımcı firma çalışanı olmayan ancak fuar dönemi boyunca stantta çalıştırılmak için 

görevlendirilmiş kişilerle  (hostes, tercüman, güvenlik görevlisi) ilgili olan maliyetleri içerir. 

 

6.4.3. Eğitim Giderleri 
 

Firma içi ve firma dışı eğitim giderleri için ayrılan bütçeyi ifade eder. 

 

6.4.4. Konaklama Giderleri 
 

Firmanın katılacağı fuar il ya da ülke dışındaysa fuarda görev alacak olan çalışanların 

o noktadaki konaklama giderlerini ifade eder. 

 

6.4.5. Seyahat Giderleri 
 

Stantta görev alacak personelin fuar süresi boyunca yapacağı yol harcamalarını ifade 

eder. 

 

6.4.6. Harcırah ve Diğer Giderler 
 

Fuar alanında görevlendirilecek personele ödenecek mesai ücretlerini ve harcırahları 

vb. ifade eder. 

 

6.4.7. Personel Kıyafetleri 
 

Bazı katılımcı firmaların personelin özel kıyafetleri için ayırdığı bütçeyi ifade eder. 

 

6.4.8. Güvenlik Görevlileri 
 

Katılımcı firmaların stantlarını ve stant bulunan malzemeleri korumak için ödeyeceği 

bedeli ifade eder. 

 

Bütçe planlaması yapılırken bu giderlerin dışında beklenmeyen giderler ve özel 

durumlar için de bütçeden pay ayrılmalıdır. 

 

Fuar bütçesi hazırlanırken kullanılan en pratik yöntem bir önceki yılın bütçesini yüzde 

10 arttırarak yeni bütçeyi hazırlamaktır. Ayrıca bir bütçe kontrol yöntemi hazırlanarak fuar 

bütçesiyle ilgili gerçekleştirilen ve gerçekleştirilecek çalışmalar göz önünde bulundurularak 

firmaya kolaylık sağlanır. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Aşağıda hazırlanan uygulamalı faaliyette bütçeyi belirleyebilmek için yapılması 

gerekenleri araştırarak arkadaşlarınızla tartışınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Doğrudan harcamaları araştırınız.  Araştırmacı olunuz.  

 Sergileme giderlerini araştırınız.  Planlı olunuz. 

 Tanıtım giderlerini araştırınız.  Konunuzla ilgili yazılı görsel kaynakları 

bulmaya özen gösterdiniz. 

 Personel giderlerini araştırınız.  Zamanınızı iyi kullanınız. 

 Kaynak bilgilerini değerlendirip bir bilgi 

dosyası oluşturunuz. 

 İlgili katılımcı firma yetkilileri ile 

görüşünüz. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

1.  Temel olarak bir ihtisas fuarında giderler 

A)  ___________________ 

B)  ___________________ 

C)  ___________________ 

D)  ___________________ başlık altında toplanır. 

 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 
 

2.  Aşağıdakilerden hangisi sergileme giderleri içinde yer alır? 

A) Nakliye giderleri 

B) Ağırlama giderleri 

C) Arşivleme giderleri 

D) Prezentasyon giderleri 

 

3.  Aşağıdakilerden hangisi doğrudan harcama giderlerinden değildir? 

A) Fuar katılım bedeli 

B) Stant yapım giderleri 

C) Konaklama giderleri 

D) Ek hizmet giderleri 

 

4.  “Harcırah ve diğer giderler” hangi temel fuar gideri arasında yer alır? 

A) Tanıtım giderleri 

B) Personel giderleri 

C) Sergileme giderleri 

D) Doğrudan harcamalar 

 

5.  “Prezentasyon giderleri” hangi temel fuar gideri arasında yer alır? 

A) Personel giderleri 

B) Sergileme giderleri 

C) Doğrudan harcamalar 

D) Tanıtım giderleri 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 



 

 63 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
Bu modülde kazanmış olduğunuz bilgileri aşağıda verilen ifadeleri Doğru (D), Yanlış 

(Y) olarak cevaplandırarak değerlendiriniz. 

 

ÖLÇME SORULARI Doğru Yanlış 

Stratejik fuar planı, fuara tüm katılım nedenlerinin, fuar 

stratejilerinin belirlenen amaçlara ulaşabilmek için izlenecek tüm 

yolların ve fuar planlaması sonunda ulaşılması planlanan 

sonuçların yazılı olduğu bir doküman olup her türlü ayrıntıyı içerir. 

  

Fuar katılımının başarısı planlamanın başarısı ile doğru orantılı 

değildir. 

  

Pazarlama çalışmaları içinde bir firmanın fuardan yeterince 

faydalanabilmesi için öncelikle hangi hedef kitleye hitap ettiğini 

bilmesi gerekir. 

  

Dikey ziyaretçilerin bulunduğu fuarlar yeni pazarı ya da yeni bir 

ürünün kullanım talebini test etmek için değerlendirilir. 

  

Firmaların fuara katılım amaçları genel olarak doğrudan satış ile 

ilgili amaçlar ve doğrudan satış ile ilgili olmayan amaçlar olarak 

iki bölümde incelenir. 

  

Stant tasarımında öncelik her zaman ziyaretçilerin istek ve 

ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmaktır. 

  

Stantta ürünün yerleştirilmesine stant konstrüksiyonu denir.   

Profesyonel ziyaretçi fuarı ziyaret etmek için özel bir amacı 

bulunmayan kişisel merakından fuarı gezen ziyaretçidir. 

  

Potansiyel müşteriye ulaşmanın en etkili yolu kişisel davetiye 

göndermektir. 

  

Fuarın düzenlendiği ülkedeki ticaret gazetelerine ilan verilmesine 

gerek yoktur. 

  

Fuarın organize edildiği şehirde halkı, potansiyel ziyaretçileri, fuar 

alanını ve firmanın standını ziyaret etmeye yönlendiren en önemli 

araç bilbordlardır. 

  

Firmaların ajansla çalışması hem firmanın ayrıntılarla boğuşmasını 

önlemek hem de profesyonel bir çalışma yürütebilmesi açısından 

avantajlıdır. 

  

Ürün transferi konusunda alınacak kararlar katılımcı firmanın 

fuarda sergileyeceği ürün grubunun özelliklerine, fuar alanının 

uzaklığına, zamana, firmanın bu konuda ayırabileceği bütçeye göre 

farklılaşmaktadır. 

  

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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Aşağıda verilen fuar giderleri çeşitlerini fuar temel giderlerinden hangisinin 

içinde yer alıyorsa eşleştiriniz. 

Fuar Temel Giderleri Fuar Giderleri Çeşitleri 

1. Doğrudan harcamalar (  ) – Nakliye giderleri 

2. Personel giderleri (  ) – Basın ilişkileri 

3. Sergileme giderleri (  ) – Posta giderleri 

4. Tanıtım giderleri (  ) – Ek hizmet giderleri 

 (  ) – Eğitim giderleri 

 (  ) – Sigorta giderleri 

 (  ) – Araştırma giderleri 

 (  ) – Güvenlik giderleri 

 (  ) – Promosyon malzemeleri 

 (  ) – Stant yapım giderleri 

 (  ) – Depolama giderleri 

 (  ) – Ağırlama giderleri 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI 
 

1 D 

2 B 

3 B 

4 A 

5 C 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’İN CEVAP ANAHTARI 
 

1 B 

2 D 

3 A 

4 C 

5 Ürün,fiyat ve koşullar,dağıtım,tutundurma 

6 imaj 

7 aracı sayısı,anlaşma sayısı 

8 davetiye 

9 ürün odaklı konsept, kurum imajı konsepti, 

müşteri yada pazar odaklı konsept 

10 müşteri pazar odaklı konsept 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’İN CEVAP ANAHTARI 
 

1 D 

2 B 

3 A 

4 C 

5 uzmanlık, rahatlık, deneyim, güvenirlik,

 dayanıklılık, yabancı dil bilgisi 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-4’İN CEVAP ANAHTARI 
 

1 C 

2 D 

3 B 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-5’İN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Doğru 

2 Yanlış 

3 Yanlış 

4 Doğru 

5 Yanlış 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-6’İN CEVAP ANAHTARI 
 

1 a- Doğrudan harcamalar 

b- Sergileme giderleri 

c- Tanıtım giderleri 

d- Personel giderleri 

2 A 

3 C 

4 B 

5 D 

 

MODÜL DEĞERLENDİRMENİN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Doğru 

2 Yanlış 

3 Doğru 

4 Yanlış 

5 Doğru 

6 Doğru 

7 Yanlış 

8 Yanlış 

9 Doğru 

10 Yanlış 

11 Doğru 

12 Doğru 

13 Doğru 

14 (3) Nakliye giderleri 

(4) Basın ilişkileri 

(4) Posta giderleri 

(1) Ek hizmet giderleri 

(2) Eğitim giderleri 

(3) Sigorta giderleri 

(4) Araştırma giderleri 

(2) Güvenlik giderleri 

(4) Promosyon malzemeleri 

(1) Stant yapma giderleri 

(3) Depolama giderleri 
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