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GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
Küreselleşen dünya içinde sanayileşme sürecinin hızlanması sonucu mal ve hizmet
arzının artması, tüm sektörlerde fuarcılık çalışmalarının önemini artırmıştır.
Ülkemizde son yıllarda yaygınlaşan ve gelişen fuar organizasyonu, her alanda ve tüm
yaşamın içinde hem ticari hem de sosyal hayatta geniş bir yer tutmaktadır.
Fuarlar; çağdaş tanıtım ve pazarlama açısından etkin ve katılımcı, firmalar açısından
iyi bir iletişim organizasyonudur. Günümüzde dünyanın hemen her ülkesinde ulusal ve
uluslararası boyutlarda farklı sektörde binlerce fuarlar düzenlenmeye başlamıştır.
Fuarlar dünyanın dört bir yanından gelen yüzlerce katılımcı ve binlerce ziyaretçisi ile
düzenlendiği yerlerde ticari ve turistik hareketliliğe yol açar.
Bu alanda rekabet koşullarına ayak uydurabilmek için, sektörün istediği yeterlikleri
kazanmış dünya stantartlarında 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..
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME FAALİYETİ–1
AMAÇ
Bu faaliyet sonunda stant faaliyetlerini eksiksiz takip edebileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Stant yönetimini araştırınız.



Ziyaretçi kayıtlarının tutulmasını araştırınız.



Araştırma için çevrenizde bu işle ilgili katılımcı firmalarla görüşebilir,
internetten araştırma yapabilirsiniz.

1. STANT YÖNETİMİ
Statta düzenlenecek etkinliklerin amacına uygun planlanması fuarda elde edilecek
başarıyı etkiler. Bu nedenle fuar süresince stant yönetimine dikkat edilmesi gerekir. Stant
yönetimi katılımcı firma tarafından belirlenen bir temsilci tarafından gerçekleştirilir.
Bu kişi fuar süresince stanttan ve burada çalışan kişilerden sorumludur.

1.1. Stant Yöneticinin Nitelikleri


Kendine güvenen



Liderlik ve yönlendirme yeteneği olan



Temel teknik ve ticari bilgiye sahip



Karar verme yetki ve yeteneği olan



İhtisas fuarlarında deneyimli



Sorumluluk duygusu gelişmiş



Anlatım yeteneği gelişmiş



İletişim becerileri gelişmiş kişiler olmalıdır.
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1.2. Stant Personelinin Davranışları
Stant personelinin davranış biçimi, stant ziyaretçisinin gelecekte firma müşterisi olup
olmaması ile doğrudan bağlantılıdır. Bu nedenle;


Stantta keyifli bir ortam yaratılmasına özen gösterilmelidir



Gerek stant girişinde gerekse de stant içinde gereksiz barikatlar, stant
ziyaretçisinin giriş ve geçişlerini engelleyen sergileme üniteleri, duvarlar
kaldırılmalıdır.



Stant görevlileri stant girişini fiziki olarak engelleyecek şekilde durmamalıdır.



Stant görevlilerinin birbirleri ile derin bir sohbete girmiş görüntüsü de
ziyaretçilerin standa yönelmesini engellemektedir.



Stantta bulunan herhangi bir koltuk, sandalye stant görevlileri tarafından işgal
edilmemelidir. Oturma gruplarından sadece yüksek taburelerin stant personeli
tarafından kullanılması uygundur.



Broşür, katalog ve diğer basılı evrakların geometrik bir düzen içinde
sergilenmesi, ziyaretçilerin bunları almasına veya incelemesine -düzeni bozma
kaygısıyla- engel olabilmektedir.



Ziyaretçilerin stant personelini tanıyabilmesi, ayırt edebilmesi için stantta
bulunulan süre içinde yaka kartı takılmasında fayda vardır. Firmanın, personel
isminin ve pozisyonunun yaka kartına yazılması faydalıdır.



Ziyaretçilere sunulacak slayt gösterimleri, video vb. malzemeler, her gün fuar
başlama saatinden önce test edilerek denenmelidir.



Her ziyaretçiye eşit davranmaya özen gösterilmelidir. Özellikle, stantta bir
ziyaretçiyle ilgilenilirken söz konusu kişiyi başka stant bir görevlisine
yönlendirip yeni bir ziyaretçi ile ilgilenme aşamasında dikkatli olunmalıdır.



Fuarlarda zaten ilişkide olunan eski müşterilerle fazla zaman kaybedilmemelidir.
Unutulmamalıdır ki, fuarlara daha çok, yeni müşteri portföyünü genişletmek için
katılmaktayız.



Tüm görüşmelerin kayıtlarını tutulmalıdır. Özellikle ziyaretçilerin ilgilendiği
alanların tesbit edilmesi çok önemlidir. Fuarlarda sadece kartvizit değiştirmek
yeterli olmayabilir.

4

Resim 1. 1:Stant personeli

Stantta sentetik olmayan (pamuklu veya yün) malzemeden yapılmış açık renk ve bol
kıyafetlerin giyilmesinde fayda bulunmaktadır. Stant görevlisinin ismi ve görevinin
belirtildiği yaka kartı takılması, takım elbise veya benzeri iş ortamında giyilen kıyafetlerin
giyilmesi, yedek ayakkabı bulundurulması ve fuara daha önce giyilmemiş yeni ayakkabı
getirilmemesinde fayda bulunmaktadır. Tecrübeler göstermektedir ki, fuar katılımlarında en
sık görülen rahatsızlık ayakkabılardan dolayı yaşanmaktadır.
Fuar katılımlarında stant alanı büyüklüğü ve katılım amacına bağlı olarak stant
görevlilerinin sayısı belirlenir.
En küçük alan olarak tanımlanan 10-12 m2 alanlı stantta zaman zaman tek başına
bulunacak stant personeli stanttan zorunlu ayrılıklarda bulunmak durumunda kalabilir.
Ayrıca, stant personelinin zaman zaman mola vermesi, fuardaki potansiyel müşteri veya
rakiplerin stantlarının ziyaretini mümkün kılabilmesi için birden fazla stant personeli
görevlendirilmesinde fayda vardır.
Stant ziyaretçileri ile sağlıklı iletişim kurulabilmesi açısından yaklaşıldığında ise,
stantta tek başına bulunan stant sorumlusuna, konuşmalar duraksadığı veya tıkandığı anlarda
müdahale edecek bir ikinci kişinin bulunması kolaylık sağlayacaktır. Tek kişi ile girilen
diyaloglarda sağlıklı bir iletişimin beklenmemesinin ötesinde zaman zaman bir tartışma
ortamı bile doğabilmektedir. İlk kurulan temasta zenginlik sağlanmalı, 2-3 kişilik bir grup
ziyaretçi ile daha dengeli bir diyalog kurulmasına çalışılmalıdır. Bu şekilde ziyaretçinin
istenen konulara odaklanması sağlanabilmektedir.
Fuarlarda standın, yakınından geçen fuar ziyaretçilerine karşı ilgi gösterilmeli, olumlu
karşılık alındıktan sonra, ilk andan itibaren insiyatifi ele alarak ziyaretçiyi yönlendirmeli,
sorular sorarak kim olduğu, niçin fuarı ziyaret ettiği, ürünler veya hizmetlerden nasıl
yararlanabileceğinin öğrenilmesi ve sonrasında da ilgililerce bilgilendirilmesine özen
gösterilmelidir.
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Resim 1. 2: Stant personeli

Ziyaretçilerle konuşmaya başlarken "evet" veya "hayır" cevabı alınacak sorular
sorulmamalıdır. Bu tür sorular konuşmanın başlamadan sonuçlanmasına neden olabilir. Bu
konuda eğitimli bir stant görevlisi her zaman söze ucu açık sorularla başlamalıdır.
Stant ziyaretçileri ile iletişimde öncelikli hedef, ziyaretçinin kim olduğu öğrenmektir.
Örneğin, ziyaretçi ürün ile teknik açıdan mı, yoksa ticari açıdan mı ilgilenmektedir?
Yapılan araştırmalar göstermiştir ki, standınıza adım atan ziyaretçilere "Size nasıl
yardımcı olabilirim?" gibi soruların sorulması genelde olumsuz bir etki yaratmaktadır.






Tanışılan kişinin ismini mutlaka ilk anda öğrenip konuşma sırasında kullanmaya
çalışılmalıdır.
İyi bir satış elemanı öncelikle dinlemeyi bilmelidir. Ziyaretçinin kim olduğu,
hangi sektörde çalıştığı, stantla niçin ilgilenildiği tam olarak öğrenilmeden stant
görevlisi bilgi vermeye başlamamalıdır.
Ayrıca, standa adım atan ziyaretçilere karşı fazla ısrarcı olunmamalıdır.
Standı ziyaret eden ziyaretçilerin en azından bir adet yazılı doküman ile stanttan
ayrılmaları sağlanmalıdır.
Ziyaretçilere karşı dürüst olunmalı, emin olunmayan konularda bilgi
verilmemeli, konuşulmamalıdır. Stant ziyaretçileri, stant katılımcılarından daha
fazla bilgiye sahip olabilir.
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Stant ziyaretçisinin niyeti anlaşıldıktan sonra sorulara yanıt verilmelidir. Stant
ziyaretçilerinin sınırlı zamanları vardır. Bilgi verilmelidir ancak kimi zaman
stant ziyaretçisi olarak bir rakip de çıkabilir ve tüm stratejik bilgiler rakiplerin
eline geçebilir. Özellikle, firmanın ve ülkenin pazar bilgileri ve payları, genel
fiyatlar, hammadde kaynakları gibi bilgilerin aktarılmasında aceleci
olunmamasında fayda vardır.

Fuar standı ziyaretçisine profesyonel bir firma imajı verebilmek için aşağıdaki bilgi,
belge, ürün ve malzemenin stantta bulunmasında ve görevli personelin bilgilendirilmesinde
fayda bulunmaktadır:











Firmanın ürünleri ve sunduğu hizmetler hakkında her düzeyde basılı doküman,
broşür, katalog, firma profilleri vb.
Firmanın ticari ilişkileri, rekabet piyasasındaki durumu, teknolojik seviyesi
Ürünün her türlü teknik özellikleri
Rakip ürünlerin özellikleri
Üretim ve ihracat kapasiteleri
Ürün numuneleri
Gerek olursa FOB ve CİF fiyatları, ödeme şekilleri
Ürün ambalajının detayları
Ürünün gümrük tarife ve vergileri
Taşıma ile ilgili detaylar (liman bilgileri, bağlantılar, fiyatlar, vb.)
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Tüm bu bilgilerin stant ziyaretçisine bir seferde verilmesi gerekmeyebilir. Ancak, ilk
temasta konuşmalar sırasında stant personelinin konuya hâkimiyeti ve şirketin
profesyonelliği açılarından önemlidir.

1.2.1. Stant Personelinde Bulunması Beklenen Özellikler ve Stant Personeli
Seçimi
Bir fuara katılımda stantta bulunacak personelin seçiminde aşağıdaki ölçütlere
bakılmalıdır:









Seyahat etmeye istekli
Seyahate engel yaratacak bir sağlık sorununun olmayan
Fuarlara katılım konusunda tecrübeli
Yabancı dil bilgisine sahip
İnsan ilişkilerine açık ve kendine güvenli
Hızlı kavrama yeteneği olup, doğaçlama çözümler üretebilen
Firma ve ürünler hakkında bilgili
Firmanın pazarlama stratejisi, satış politikaları hakkında bilgili

Eğer fuar, ticaret fuarı ise sadece satış ve pazarlama ekibinin stantta bulunması yeterli
olabilir. Ancak, katıldığımız fuar, sanayi fuarı ise stantta satış ve pazarlama ekibinin yanı
sıra teknik sorulara yanıt verebilecek teknik personelin bulunmasında da fayda vardır.
Ayrıca, sanayi fuarlarında katılımcıların % 80'i birbirlerinin müşterisi olduğundan satınalma
sorumlularının da fuarı ziyaret etmesi önerilmektedir.
Firmanın ait olduğu sektör, katılınan fuarın özellikleri, standın büyüklüğü ve fuara
katılım amacına bağlı olarak stantta bulunacak personelin görev ve sorumlulukları aşağıdaki
gibidir.








Şirket üst düzey yöneticisi; stant personelinin motivasyonunun sağlanması ve
hızlı karar alınması gereken bazı durumlarda stantta bulunmalıdır. Tüm fuar
boyunca stantta bulunması beklenmemekle beraber, fuarı ziyaret etmesinde ve
bazı kritik toplantılara katılmasında fayda bulunmaktadır.
Pazarlama veya satış sorumlusu; fuar katılım projesinin en yetkili sorumlusu
olarak stantta bulunur.
Teknik sorumlu; ürün ve hizmet hakkında sorulabilecek soruları yanıtlayacak
uzmanlığa sahip bir görevlinin stantta olması faydalıdır. Özellikle, ileri teknoloji
kullanılan üretim ve hizmetlerle ilgili oldukça detaylı sorularla fuar sırasında
karşılaşılabilir.
Satış personeli; fuarda gerçekleştirilecek ilk teması sürdürecek olan satış
ekibinin stantta bulunmasında fayda vardır. Müşteri ve satış ekibinin birbirini
kişisel olarak tanımaları ilişkileri hızlandırır ve kolaylaştırır.
Yurt dışı temsilcisi; fuarlarda kurulan ilişkilerin ülke temsilcileri tarafından
sürdürüldüğünden özellikle fuar katılımı gerçekleştirilen ülkenin iş kültürü, dili
ve müşterinin istekleri konusunda tecrübe sahibi kimselerin stantta bulunması
fuar katılımı başarısını olumlu yönde etkileyecektir.
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Tercüman; bazı ülkeler için özellikle gerekir. Stantta tercüman
görevlendirileceği zaman dil bilgisinin yanı sıra o ülkelerin iş kültürü, yaşam
kültürü ve ürünün teknik terminolojisine de hakim olmasına özen gösterilmelidir.
Stant görevlisi; daha çok geçici personel kullanılır. Standa adım atan
ziyaretçilere verilebilecek ilk bilgilerle donatılır ve daha çok teknik olmayan,
tüketiciye yönelik fuarlarda
yararlanılır.
Hostes; yeme-içme ve ağırlama konusunda faydalanılır.
Hizmet personeli; güvenlik, gece bekçisi, temizlik işleri ile ilgilenen personel de
stantta görevlendirilir veya bu hizmeti veren taşeron firmalardan kiralanır.

Geçici personelin seçimine de özen göstermek gerekmektedir. Fuar katılımları bir
bütün olarak firmanın, ürünlerin ve hizmetlerin en iyi sunumunu gerektirdiği için çalışacak
geçici personelin de firma imajı uygun olması lazımdır. Uluslararası fuarlarda stant
görevlisi(hostes vb.) ile tercüman olarak çalışacak personelin temini için o ülkedeki
büyükelçilik, konsolosluk ve ticaret müşavirliklerimizden yardım alınabilir.
Fuar katılımlarında standında çalışacak personelin hem iyi bir eğitimden geçmesi hem
de yüksek moralini fuar boyunca koruması amacıyla iyi motive edilmesi gerekir.
Stantta görevli personelin fuar hazırlık aşamasında gündemli toplantılarla bir araya
gelmesinin yanı sıra özellikle firma çalışanlarının geçici stant personeli ile fuardan bir gün
önce fuarda tanışmasında ve gündemli bir toplantı gerçekleştirmesinde, görev ve
sorumlulukların belirlenmesinde fayda vardır.
Ayrıca, her gün sabah ve akşam 10-15 dakika günün planlaması ve değerlendirilmesi
amacıyla toplantı yapılması faydalıdır.

Resim 1. 3: Stant görevlileri
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1.2.2. Stantta Yapılmaması Gereken Davranışlar


Trafik yönüne göre yaya sirkülasyonunu planlamak gerekmektedir. Trafiğin
sağdan aktığı ülkelerde gerek fuar alanı içinde gerekse de stant alanı içine
girildiğinde istem dışı olarak sağ tarafa yönelindiği araştırmalarla tespit
edilmiştir. Bu nedenle, fark edilmesinde fayda olan, önem verilen ürünlerin
standa yerleşimi bu durum göz önüne alınarak planlanmalıdır.



İnsanlar, bol ışıklı ve sıcak yerlere doğru yönelir. İlgi çekmesi istenen bölgenin
diğer alanlara göre fazladan aydınlatılması, ziyaretçi trafiğini olumlu yönde
etkileyecektir; ancak, aşırıya kaçılmaması ve diğer alanlarla çok fazla kontrast
oluşturmamasında fayda vardır.



Sergilenecek ürünlerin dengeli ve mümkün olduğunca sade bir şekilde
sergilenmesinde fayda vardır. Üst üste yığılmış ürünler ve karmaşa, ziyaretçileri
uzaklaştıracaktır.



Ziyaretçiler, genelde hissettirilmeden yönlendirilmekten hoşlanırlar. Koridora
ilave edilecek kontrast renkte hazırlanmış patika ve grafiklerle desteklenmiş
haritalar veya oklar ziyaretçileri standınıza sürükleyecektir.



Stantta hareket eden objeler, yazılar bulunması koridordan geçen ziyaretçileri
etkiler ve birkaç saniye de olsa stant ile ilgilenilmesini sağlar.
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Resim 1. 4: Stantta neler yapılmamalı
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1.3. Ziyaretçi Kayıtlarının Tutulması
Fuar organizasyonu tamamlandığında fuar etkinliğinin değerlendirilmesi gerekir.
Bunun için ilişki kurulan ziyaretçi sayısının belirlenmesi ve fuar sırasında ziyaretçilerle
kurulan diyalogların fuar sonrasında da sürdürülüp iş bağlantılarının sağlanabilmesi için
standı ziyaret eden ziyaretçilerle ilgili mutlaka kayıt tutulmalı ve fuar sonrasında
değerlendirilmelidir.
Katılımcı firmalar, fuar öncesi hazırlık döneminde stant formlar hazırlanmalıdır.
Stant görevlisinin tüm ziyaretçi tiplerini çok iyi gözleyerek aktif ve meraklı
ziyaretçilere form doldurtması gereklidir.
Ziyaretçi formlarında kısa ve net sorular sorulmalıdır. İsim, unvan, adres, ilgi konusu
fuardan sonra kurulabilecek irtibat yöntemi, ilgilenilen ürün vb. sorular olmalı ve form kısa
sürede doldurulabilecek nitelikte hazırlanmalıdır.

Resim 1. 5: Stant ziyaretçilerini ağırlama
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UYGULAMA FAALİYETİ

UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıda hazırlanan uygulama faaliyetinde katılımcı firma stant faaliyetlerini eksiksiz
takip etmek için neler yapılmalıdır? Araştırarak arkadaşlarımızla tartışınız.

İşlem Basamakları

Öneriler
 Araştırmanızı dikkatli ve titizlikle

 Stant yönetimini araştırınız.

yapınız.
 Zamanınızı iyi kullanınız.

 Ziyaretçi kayıtlarının tutulmasını
 İlgili katılımcı firma yetkilileri ile

araştırınız.

görüşünüz.
Kaynak bilgilerini değerlendirerek bilgi

 Kaynak bilgilerini sınıfa getirerek

dosya- sı oluşturunuz.

tartışınız.
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KONTROL LİSTESİ
Aşağıda hazırlanan değerlendirme ölçeğine göre kendiniz ya da arkadaşınızın yaptığı
çalışmayı değerlendiriniz. Gerçekleşme düzeyine göre “Evet / Hayır” seçeneklerinden
uygun olan kutucuğu işaretleyiniz

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Evet

Hayır

1. Stant yönetimini açıklayabildiniz mi?
2. Ziyaretçi kayıtlarının tutulmasını araştırdınız mı?
3. Kaynak bilgilerini değerlendirerek bilgi dosyası
oluşturdunuz mu?

Cevaplarınızda “Hayır” seçeneği işaretliyse, faaliyete geri dönerek tekrar ediniz.
Cevaplarınızın tümü “Evet” ise bir sonraki faaliyete geçebilirsiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
OBJEKTİF TESTLER (ÖLÇME SORULARI)
Bu faaliyette kazanmış olduğunuz bilgileri aşağıda verilen soruları cevaplandırarak
değerlendiriniz.
1.

Aşağıdaki özelliklerden hangisi stant personelinin özelliklerinden biri değildir?
A)
B)
C)
D)

2.

Stant personelinin davranış biçimi nasıl olmalıdır?
A)
B)
C)
D)

3.

Kendine güvenen
Sorumluluk duygusu gelişmiş
Aşırı samimi
Karar verme yeteneği olan

Stant görevlileri stant girişi önünde durmalıdır.
Stant görevlileri birbirleriyle sohbet etmelidir.
Stantta bulunan sandalye ve koltuklara görevliler oturmalıdır.
Her ziyaretçiye eşit davranmaya özen gösterilmelidir.

Stant ziyaretçileri ile iletişimde aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?
A)
B)
C)
D)

Size nasıl yardımcı olabilirim, diye sorulmalıdır.
Tanışılan kişinin ismi, konuşma esnasında kullanılmalıdır.
Stant personeli çok iyi bir dinleyici olmalıdır.
Stant ziyaretçilerine en az bir yazılı doküman verilmelidir.

4.
Aşağıdakilerden hangisi fuar yerleşiminde ürün ve sergilenmesinde dikkat edilmesi
gereken noktalardan değildir?
A) Trafik yönüne göre sirkülasyon planlanmalıdır. Trafiğin sağdan aktığı ülkelerde
sağa yönelme eğilimi vardır.
B) İnsanlar bol ışıklı ve sıcak yerlere doğru yöneldiğinden ilgi çekmesi istenen bölge
daha fazla aydınlatılmalıdır.
C) Sergilenecek ürünler dengeli ve mümkün olduğunca sade bir şekilde
sergilenmelidir.
D) Stantta hareket eden objeler yazılar koridordan geçen ziyaretçileri olumsuz etkiler.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı, cevap anahtarıyla karşılaştırınız ve doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevapladığınız ya da cevaplarken tereddüt ettiğiniz
sorularla ilgili konulara dönerek öğrenme faaliyetlerini tekrarlayınız.
Cevaplarınızın hepsi doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçebilirsiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2
ÖĞRENME FAALİYETİ–2
AMAÇ
Bu faaliyet
belirleyebileceksiniz.

sonunda

ürün

gösterimleri

ve

prezantasyonları

eksiksiz

ARAŞTIRMA


Fuar alanında bir ürünü ziyaretçiye tanıtmanın yollarını araştırınız.



Firmayı prezantasyon yaparak tanıtma aktivitesi planlama aşamalarını araştırınız.

2. FUAR ALANINDA BİR ÜRÜNÜ
ZİYARETÇİYE TANITMA YOLLARI
Fuara katılım kararı alındıktan sonra belirlenen amaçlara ulaşmak ve ziyaretçilerin
ilgisini çekebilmek için stratejik planlamada önem verilmesi gereken bölümlerden biri de
ziyaretçilere ve tanıtılacağı üne gösterileceği ve bu işlemin nasıl yapılacağıdır.
Fuar alanında ziyaretçiye ürünü tanıtmanın üç yolu vardır:


Ürünün kendisini fuar alanına götürmek



Ürünün aslına uygun olarak yapılmış maketini götürmek ve tanıtmak



Ürünün ayrıntılı olarak çekilmiş video görüntüleri ile tanıtımını yapmak

2.1. Ürün ve Hizmet Grupları
Firmanın standında sergilenecek ürün ve hizmetler ayrı niteliklere sahipse ayrı ayrı
sergilenmeli özellikle vurgulanmak istenen ürünler farklı şekilde ve yerde dikkat çekici bir
şekilde sergilenmelidir.

2.2. Fuarın ve Ziyaretçilerin Türü
Katılımcı firmalar ürünlerini nasıl sergileyeceklerini belirlerken fuarın özelliklerini ve
ziyaretçilerin türlerini göz önünde bulundurmalıdır.
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Resim 2 .1 : Ziyaretçilere ürün tanıtımı

Resim 2. 2: Ziyaretçilere ürün tanıtımı
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2.3. Ürün / Hizmetlerin Doğal Ortamlarda ve Kullanım Alanlarında
Sergilenmesi
Ürün ve hizmetlerin doğal ortamlarında sergilenmesi ziyaretçilere daha çekici
gelmektedir.

Resim 2. 3: Stantta ürün ve hizmetlerin sergilenmesi

2.4. 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.

2.4.1. 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 kesim
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.
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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.
Yurt dışı fuarlara katılan firmaların broşürlerini o ülkenin dilinde ve o ülke
insanlarının kültürel kimliklerini dikkate alarak hazırlamalarında büyük fayda vardır.

Resim 2. 4: Stantta broşür dağıtımı

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.

Resim 2. 5: Stantta ürün tanıtımı
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2.4.2. Hediyeler, Çekilişler ve Fuar Standında Düzenlenen Eğlendirici
Faaliyetler
Ziyaretçi, fuar standında küçük de olsa bir hediye alacağını biliyorsa, ziyaretini daha
iyi planlayacaktır. Çeşitli parçalan bulunan hediyeler özellikle etkili olmaktadır. Bunların bir
parçası davetiye ile beraber gönderilir diğer kısmı ise stantta alınır. Ayrıca bir çekilişe
katılmak için gönderilen kuponlar da ziyaretçilerin ilgisinin çekilmesinde etkili olabilecektir.
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.

2.4.3. Toplantı Konferans ve Seminerler
Halkla ilişkiler alanında oldukça sık kullanılan toplantılar, firmaların hedef kitlelere
tanıtılmasında önemli rol oynamaktadır.
Karşılıklı bilgi alışverişinin gerçekleştiği toplantılarla elde edilen sonuçlar kitle
iletişim araçları tarafından duyurularak diğer hedef kitlelere de ulaştırılır.
Kuruluşlar belirli kitleleri bir konuda bilgilendirmek için ise konferans yöntemine
başvururlar. Konferanslarda bilgi akımı tek yönlüdür. Bilgi akımının çift yönlü gerçekleştiği
seminerler ise bir diğer toplantı çeşididir.

Resim 2. 6: Stantta görüşme
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Günümüzde uluslararası fuarlarda, organizatör tarafından fuarın konusu ile ilgili
toplantı, konferans ve seminerler düzenlenmektedir. Firma yetkililerinin konuşmacı ya da
dinleyici olarak bu etkinliklere katılması faydalıdır. Bunun dışında firma temsilcileri de
organizatör tarafından tahsis edilen salonlarda mevcut ve potansiyel müşterilerine, davet
ettiği kişiler ve katılmak isteyen diğer firma temsilcilerine yönelik böyle bir etkinlik
gerçekleştirebilir.

2.4.4. Fuar Esnasındaki Özel Ekinlikler
Firmalar, fuar stantlarının etkisini artırmak için özel etkinlikler düzenleyebilir.
Özellikle fuar açılışlarının kokteyl veya akşam yemeği ile desteklenmesi, firma ya da kuruluş
yetkililerinin hedef kitleler ile yüz yüze iletişim 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.

2.5. Firmayı Prezantasyon Yaparak Tanıtma Aktivitesinin Planlama
Aşamaları
2.5.1. Prezantasyon Tarzı ve Biçimi
Fuar alanında gerçekleştirilecek olan prezantasyonların ayrıntılı bir biçimde
planlanması gereklidir. Prezantasyonlar ziyaretçilerin ilgisini firma ve ürünlere çekebilmek
için çok iyi bir fırsattır.
Sunum planlanırken seçilen yöntem, ürün ve firmanın mesajını destekler nitelikte
olmalıdır.

Resim 2. 7: Stantta ziyaretçilerle görüşme
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2.5.2. Ziyaretçi Prezantasyonu
Ziyaretçilerin ürün gösterimini izlemeleri için çeşitli yöntemler vardır; ziyaretçilere
önceden sunumun günü, saati ve yerini bildiren davetiyeler gönderilebilir, bu günlerde
ziyaretçiler fuar alanına ücretsiz alınabilir. Fuarda yer alan sektörün yayın organlarına
reklâmlar verilebilir. Ayrıca ziyaretçiler için uygun ortamlar hazırlanarak sunumu rahatça
izleyebilmeleri için sandalyeler, ilgi çekici bir müzik, afişler, kokteyl sunumu izleyen
ziyaretçilere çeşitli hediyeler vb. etkinlikler yapılabilir.

2.5.3. Prezantasyon Tekniği
Prezantasyon tekniğini belirleyebilmek için fuar ekibi fuarın özelliğine göre
sergilenecek ürünün türü özellikleri, satış elemanının kullandığı satış teknikleri vb.
özelliklere uygun olarak bir ya da birden fazla teknik kullanılabilir.

Resim 2. 8: Stantta ziyaretçilerle görüşme

2.5.4. Grafik Gösterimleri
Bu tarz sunumlar, yazılı olarak yapılmış davetler sonucunda yapılır. Bu tarz sunum
yapılabilmesi için özel senaryolar hazırlanıp profesyonel bir ekip oluşturulmalıdır.

2.5.5. Canlı Sunumlar
Profesyonel bir görevli tarafından canlı olarak ziyaretçilere ürün, hizmet ya da firma
hakkında sunum yapılır. Etkileyici, çekici konuya hâkim olan, ikna edici bir sunum sonuçta
başarıyı da getirir.

22

Resim 2. 9: Stantta ürünlerin tanıtımı

2.5.6. Video ve Görsel Tanıtım

Resim 2.10: Video ile ürünlerin tanıtımı

Video filmler, kayan yazılar, multivizyon gösterileri, bilgisayar destekli sunumların
stantlarda kullanması oldukça faydalıdır. Gerek koridordaki ziyaretçileri bir anlık da olsa
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stantla ilgilenmeye, gerekse de standı ziyaret edenlere daha detaylı bilgi verilmesini
sağlamaktadır. Araştırmalar göstermiştir ki hareketli ve sesli stantlar diğerlerine göre daha
fazla dikkat çekmektedir. Özellikle, fuar ziyaretçisinin görsel imaj bombardımana tutulduğu
fuarlarda hareket ve sesler standa birkaç saniyelik de olsa dikkat çekmektedir.

Resim 2.11: Video ile ürünlerin tanıtımı

Görsel sunumlar mesaj iletiminin en kolay yöntemlerinden birisidir. Ancak ses düzeyi,
gerek stanttaki görüşmeleri gerekse de komşu stantları olumsuz etkileyecek düzeyde
olmamalıdır.
Görsel malzeme, birkaç bilgi düzeyinde hazırlanmalıdır. Koridordan geçen fuar
ziyaretçilerinin dikkatini çekmek için hareketi bol, reklam bandı mantığında hazırlanmış en
fazla birkaç dakika uzunluğunda sunumlar hazırlanmalıdır. Amaç birkaç dakikalığına da olsa
dikkat çekerek stant ziyaretini ilginç kılmaktır. Fuar ziyaretçisinin fazla zamanı yoktur. Stant
ziyaretçilerine basılı dokümanların, firma profillerinin dışında aktarılmasında gerek duyulan
detay bilgileri içeren daha uzun bir sunum da hazırlanabilir.

2.5.7. Ürünün Kendisinin Tanıtılması
Ziyaretçiler, ürünün neden yapılmış olduğunu, nasıl çalıştığını merak ederler. Ürünün
ziyaretçi tarafından incelenip denenmesi, ürünle ilgili yüzlerce kelime duyulmasından daha
etkilidir.
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Resim 2.12: Ürünün kendisinin tanıtımı

2.5.8. Müzikli Sunumlar
Müzik, ilgi çekmek ve insanların verilen bilgileri hatırlamasına yardımcı olmak
amacıyla kullanılır.

2.6. Prezantasyondan Sonra Ziyaretçileri Yönlendirme Çalışmaları
Ziyaretçilerin sunumdan sonra hemen stanttan ayrılmaması iş bağlantılarının
yapılması, formların doldurulması, kişisel bilgi ve görüşlerinin alınabilmesi firma, ürün,
hizmetle ilgili düşüncelerinin öğrenilebilmesi sunum görevlisi ve firma personelinin
ziyaretçileri yönlendirmesine bağlıdır. Firmalar başarılı bir fuar organizasyonu
gerçekleştirebilmek için bu konuya özen göstermelidir.
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Resim 2.13 : Ürünün kendisini tanıtım

2.7. Prezantasyon İçin Sahne Düzeni Kurulması
Fuar alanında yapılacak canlı sunumlar için özel bir sahne hazırlanmalıdır.

2.7.1. Sahne Düzenlenirken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar








Kurulan sahnenin önünün ürünlerle kapatılmamış olması
Sunum yapılacak alanın girişinin ve stant alanlarına geçişin kolay olması
Sunum yapılacak alandaki ses düzeninin ışıklandırmaya büyük önem verilmeli
Katılımcıların aktiviteleri ile aynı zamana denk gelmemesine özen gösterilmeli
Sunumu izlemek için gelen ziyaretçiler için oturabilecekleri uygun ortam
hazırlanmalı
Ziyaretçilere çeşitli katılım firmaları doldurtulmalı
Sunumun açık alanda mı kapalı alanda mı yoksa her iki alanda kullanılarak mı
yapıldığına karar verilmeli

2.7.2. Açık Alan Kullanımının Avantajları
 Sunumu daha çok sayıda kişi izleyebilir.
 Sunum koridorlardan da izlenebilir.
 Bu tür organizasyonlar fuar alanına canlılık ve hareket kazandırır.
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Resim 2.14: Açık alan ürün sunumu

2.7.3. Kapalı Alan Kullanılmasının Avantajları




Kapalı alanlardaki sunumlarda video, slayt, yansıtıcı vb. görüntüler sağlıklı bir
şekilde kullanılabilir.
Sunuma katılan kişilerin ilgileri sunuma daha çok yoğunlaşabilir.
Kapalı alanlarda ses, ışık, bilgisayar görüntüleri vb. her türlü çevresel öğeyi
kontrol etmek daha kolaydır.

27

UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıda hazırlanan uygulama faaliyetinde ürün gösterimleri ve prezantasyonlarını ile
ilgili araştırma yapınız. Araştırmalarınızı düzenleyerek dosya hazırlayınız.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Fuar alanında bir ürünü ziyaretçiye
tanıtmanın yollarını araştırınız.

 Araştırmanızı dikkatli ve titizlikle
yapınız.
 Zamanı iyi kullanınız.

 Firmayı prezantasyon yaparak tanıtma
aktivi- tesi planlama aşamalarını
araştırınız.

 İlgili katılımcı firma yetkilileri ile
görüşünüz.
 Kaynak bilgilerini sınıfa getirerek
tartışınız.

 Kaynak bilgilerini değerlendirerek
bilgi dosya- sı oluşturunuz.
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KONTROL LİSTESİ
Aşağıda hazırlanan değerlendirme ölçeğine göre kendiniz ya da arkadaşınızın yaptığı
çalışmayı değerlendiriniz. Gerçekleşme düzeyine göre “Evet / Hayır” seçeneklerinden
uygun olanı kutucuğu işaretleyiniz.

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
1

Stant yönetimini açıklayabildiniz mi?

2

Ziyaretçi kayıtlarının tutulmasını araştırdınız mı?

3

Kaynak bilgilerini değerlendirerek bilgi dosyası
oluşturdunuz mu?

Evet

Hayır

Değerlendirme sonucunda eksik olduğunu tespit ettiğiniz konuları tekrar ederek,
eksiklerinizi ilgili konudan tamamlayınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
OBJEKTİF TESTLER (ÖLÇME SORULARI)
Bu faaliyette kazanmış olduğunuz bilgileri aşağıda verilen soruları cevaplandırarak
değerlendiriniz.
1.

Aşağıdakilerden hangisi fuar alanında ziyaretçiye ürünü tanıtma yollarından biri
değildir?
A)
B)
C)
D)

2.

Aşağıdakilerden hangisi, ziyaretçileri firma stantına yönlendirici faaliyetlerden biri
değildir?
A)
B)
C)
D)

3.

Hediye çekilişi
Toplantı, konferans, seminer
Eşantiyon dağıtımı
Stantlara giderek davet

Aşağıdakilerden hangisi kapalı olan kullanım avantajlarından biridir?
A)
B)
C)
D)

4.

Ürünün kendisini fuar alanına götürüp tanıtmak
Ürünün ayrıntılı olarak çekilmiş video görüntüleri ile tanıtımını yapmak
Ürünün fotoğraflarını sergileyerek tanıtımını yapmak
Ürünün aslına uygun olarak yapılmış maketini götürüp tanıtmak

Sunumu daha çok sayıda kişi izleyebilir.
Sunuma katılan kişilerin ilgileri sunuma daha çok yoğunlaşabilir.
Sunum koridorlarından da izlenebilir.
Bu tür organizasyonlar fuar alanına canlılık ve hareketlilik kazandırır.

Prezantasyon tekniği çeşitleri:
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
_______________________

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı, cevap anahtarıyla karşılaştırınız ve doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevapladığınız veya cevaplarken tereddüt ettiğiniz sorularla
ilgili konulara dönerek öğrenme faaliyetlerini tekrarlayınız.
Cevaplarınızın hepsi doğru ise tebrik ederiz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3
ÖĞRENME FAALİYETİ–3
AMAÇ
Bu faaliyet sonunda rekabette avantaj yaratabilecek bilgilerin toplanmasını eksiksiz
olarak araştırabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Rekabet avantaj yaratabilecek bilgilerin toplanmasının önemini araştırınız.



Ağırlama hizmetleri araştırınız.

3. REKABET AVANTAJ YARATABİLECEK
BİLGİLERİN TOPLANMASI
3.1. Önemi
Firmaların fuarlara katılım amaçlarından biri de rakipleri hakkında bilgi edinebilmek,
rakiplerinin son durumlarını gözlemleyerek rekabette avantaj oluşturabilecek bilgileri
ulaşabilmektir.

3.2. Rekabette Avantaj Yaratabilecek Bilgilerin Toplama Şekilleri






Rakip firmaların ziyaretçi ile iletişim kurma yaklaşımlarını gözlemlemek
Rakip firmaların sergileme stratejilerini gözlemlemek
Diğer firmaların stantlarını gezerek ürün ve hizmetleri hakkında bilgi edinmek
Rakip firmaların düzenlediği seminer ve toplantılara katılarak firmaların
yürüttüğü yenilik ve faaliyetler hakkında bilgi edinmek
Sektörle ilgili düzenlenen seminer ve toplantılara katılarak sektörün ulaştığı son
durum hakkında bilgi edinmek

3.3. Ağırlama Hizmetleri
3.3.1. Önemi
Fuar süresince katılımcı firmaların en önemli çalışmalardan biri standa gelen
konukların ağırlanmasıdır. Ağırlama hizmetleri firma için olumlu bir imaj yaratılması ve
müşteri ilişkilerinin geliştirilmesi bakımından önem taşır.
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3.3.2. Ağırlama Hizmetleri İşlemleri








Hafif yiyecek içecek ikramı
Standa gelen ziyaretçilere ürün numunelerinden hediye edilmesi
Standa gelen ziyaretçilere firmayı temsil edebilecek küçük hediyelik eşyalar
verilmesi
Ziyaretçiler için dinlenme alanları oluşturulması
Firma tarafından özellikle davet edilen müşterilerin konaklama giderlerinin
karşılanması
İş bağlantısı yapılan ziyaretçi gruplarına yemek, kokteyl vb. organizasyonların
gerçekleştirilmesi.
Basın mensuplarının stantta ağırlanması gerekmektedir.

Resim 3. 1: Ağırlama hizmetleri

Resim 3. 2: Ağırlama hizmetleri personeli
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Resim 3. 3: Ağırlama hizmetleri

Resim 3. 4: Ağırlama hizmetleri
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıda hazırlanan uygulamalı faaliyette rekabette avantaj yaratabilecek bilgilerin
toplanmasını eksiksiz araştırarak arkadaşlarınızla tartışınız.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Rekabet avantaj yaratabilecek bilgilerin

 Araştırmalarınızı firmalarla birebir

toplanmasının önemini araştırınız.

görüşme yaparak gerçekleştiriniz.
 Konuyla ilgili yazılı ve görsel kaynaklar
bulmaya özen gösteriniz.

 Ağırlama hizmetlerini araştırınız.

 Etkili iletişim kurunuz.
 Zamanınızı iyi kullanınız.

 Kaynak bilgilerini değerlendirip bir bilgi

 Kaynak bilgilerini sınıfa getirerek

dosyası oluşturunuz.

tartışınız.
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KONTROL LİSTESİ
Aşağıda hazırlanan değerlendirme ölçeğine göre kendiniz ya da arkadaşlarınızın
yaptığı çalışmayı değerlendiriniz. Gerçekleşme düzeyine “Evet / Hayır” seçeneklerinden
uygun olan kutucuğa işaretleyiniz.

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Evet

Hayır

1. Rekabet avantaj yaratabilecek bilgilerin toplanmasının önemini
araştırdınız mı?
2. Ağırlama hizmetlerini araştırdınız mı?
3. Kaynak bilgilerini düzenleyip bilgi dosyası oluşturunuz mu?
Değerlendirme sonucunda eksik olduğunu tespit ettiğini konuları tekrar ederek
eksiklerimizi ilgili konudan tamamlayınız.

35

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

OBJEKTİF TESTLER (ÖLÇME SORULARI)
Bu faaliyette kazanmış oldunuz bilgileri aşağıda verilen ifadeleri Doğru (D), Yanlış
(Y) şeklinde işaretleyerek değerlendiriniz.
1.

( ) Firmaların fuarlara katılım amaçlarından biri de rakipleri hakkında bilgi edinmek
rakiplerinin son durumlarını gözlemleyerek rekabette avantaj oluşturabilecek bilgilere
ulaşabilmektedir.

2.

( ) Rakip firmaların düzenlediği seminer ve toplantılara katılmamak gerekir.

3.

( ) Ağırlama hizmetleri firma için olumlu imaj yaratılması ve müşteri ilişkilerinin
geliştirilmesi bakımından önem taşır.

4.

( ) Firma tarafından özellikle davet edilen müşterilerin konaklama giderleri
kendilerince karşılanır.

5.

( ) Standa gelen ziyaretçilere firmayı temsil edebilecek küçük hediyelik eşyalar
verilmelidir.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı, cevap anahtarıyla karşılaştırınız ve doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevapladığınız veya cevaplarken tereddüt ettiğiniz sorularla
ilgili konulara dönerek öğrenme faaliyetlerini tekrarlayınız.
Cevaplarınızın hepsi doğru ise tebrik ederiz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–4
ÖĞRENME FAALİYETİ–4
AMAÇ
Fuar sonrası çalışmaları eksiksiz olarak araştırabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Stant yöneticisi raporu hazırlamanın önemini araştırınız.



Genel değerlendirme toplantılarını araştırınız.



Ziyaretçi bilgilerinin değerlendirilmesini araştırınız.



Stant personelinin değerlendirilmesini araştırınız.



Bütçe kontrol edilmesini araştırınız.

4. FUAR BİTİMİNDE YAPILMASI
GEREKEN İŞLEMLER
4.1. Fuar Bitiminde Yapılması Gerekenler
Firmaların doğru bir planlama ve uygulama ile katıldığı bir fuardan nasıl yarar
sağladığı, belirlediği amaca ulaşıp ulaşmadığı fuardan sonra yapılacak sonuç
değerlendirmeleri ile görülebilir.
Fuar çalışmaları tamamlandıktan sonra firma yetkililerinin standın sökülmesi, sergi
ürünlerinin ambalajlanıp nakliyeye hazır hale getirilmesi gibi işlerle meşgul olmaları
gerekecektir. Bu işleri yapan insanların gerekli gümrük formalitelerini bilmeleri ve bu
formalitelerin yerine getirilmesini sağlamaları çok önemlidir. Yanlış formlarla hata yapılması
gümrük muayenesinden önce sergi eşyalarının ambalajlanması veya gümrükten muaf olarak
getirilen eşyaların bulunmaması uzun ve pahalıya mal olabilecek gecikmelere sebebiyet
verebilir.
Fuar kapanışından sonra kiralanan malzeme, kullanılan tercüman, stant hostesi vb.
gibi çok miktarda ödenecek fatura olabilir. Stant yöneticisi, bütün bu faturaların ve aynı
zamanda konaklama ile ilgili faturaların ödenip ödenmediğini kontrol etmelidir.
Fuar alanına götürülen ürünlerin sayımı yapılmalıdır. Telefon, su, elektrik vb.
kullanılan hizmetler kesilmelidir. Fuar süresince doldurulan müşteri formları ve evrakların
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ofise ulaşımı sağlanmalıdır. Organizatör firma ile gerekli görüşmeler yapılıp evraklar
doldurulmalıdır.
Fuar sonrasında ürün ve personelin firmaya dönüşü sağlandıktan sonra fuarla ilgili
çeşitli aktiviteler yürütülmeli ve elde edilen başarı ölçülmelidir.
Fuar sonrası dönem fuar alanında yapılan görüşmelerin takibinin yapılması gereken
bir zamandır.

4.2. Teşekkür Ziyaretleri
Fuar öncesinde ve fuar sırasında fikirleri tavsiyeleri, maddi ve manevi katkıları ile fuar
programına katkıda bulunan kişi veya kuruluşlara fuar sonunda teşekkür ziyareti
yapılmalıdır. Bu ziyaretler kişi ve kurumları onore ederken gelecek fuarlarda yapacakları
yardımlar için temel oluşturur.
Teşekkür ya bizzat ziyaret yoluyla ya da yazılı olarak yapılabilir. Teşekkür edilecek
kişi ve kurumlar şöyle sıralanabilir.






Stant personeli
Organizatör firma çalışanları
Destek alınan hizmet alanı çalışanları
Destek ve fikir alınan sektörel birlik ve dernekler
Diğer yardımcı kişiler.

4.3. Stant Yöneticisi Raporu
Fuar bittiğinde fuarda temsilciler ile mutlaka bir toplantı yapılıp fuar boyunca elde
edilen tüm verilerin stantart bir biçimde derlenip anlaşılır bir rapor haline getirilmesi gerekir.
Çünkü fuar sonrasında firmanın bağlı bulunduğu kuruluş ya da dış ilişkiler departmanı fuar
faaliyetleri, gerçekleştirilen satışlar, alınan siparişler, sağlanan kontaklar, ürün ve firma
hakkında edinilen izlenim ve değerlendirmeler, pazar hakkındaki bilgiler kısaca fuardan
beklentilerin ne oranda gerçekleştiği üzerine bir rapor görmek isteyeceklerdir. Bu rapor her
şeyi içermek zorunda değildir fakat bir sonraki fuar katılımı için firmaya bir "benchmark"
oluşturmak, hata ve eksiklerin saptanmasına, bir sonraki sergileme faaliyetinin daha etkin
yürütülmesine yardımcı olacaktır.
Bir uluslararası fuar katılımının etkinliğinin kısa dönemde ölçülmesi kolay değildir.
Yalnızca fuarda gerçekleştirilen satışlarla, fuarın başarılı olup olmadığına karar verilemez.
Fuar faaliyetlerine bağlı olarak daha ileride siparişler alınabilir ve yukarıda bahsettiğimiz
gibi bir uluslararası fuar katılımın satış dışı amaçlan gerçekleştirmek bakımından sayısız
faydası vardır. İşte değerlendirme raporu hazırlanırken bir sonraki fuar katılımları ve
pazarlama stratejisi bakımından bütün bu faktörler göz önüne alınmalı, rapor ona göre
hazırlanmalıdır.
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Hazırlanan bu fuar raporları pazar araştırma, rakipler hakkında bilgi toplama ve bir
sonraki sene pazarlama karması oluştururken yararlanma gibi birçok farklı amaçlar için
kullanılabilir. Bu şekilde hem fuardan maksimum fayda sağlanmış olur hem de raporlama
için harcanan emek ve zamanın geri dönüşümü yakalanmış olur.

4.3.1. Raporun Bölümleri
Stant yöneticisinin fuar sonunda hazırlayacağı rapor hata ve eksiklerin belirlenerek bir
sonraki fuarda aynı hataların tekrarlanmaması ve daha etkili bir hazırlık dönemi geçirilmesi
açısından önemlidir. Bu raporda aşağıdaki bölümlere yer verilmelidir.


Teknik bölüm: Stantta kullanılan materyalleri içerir.



Satışlara ilişkin bölüm: Katılımcı firmanın fuar alanında yaptığı satış
faaliyetleri hakkındaki ayrıntıları içerir.



Tanıtım faaliyetlerine ilişkin bölüm: Fuar öncesinde ve sırasındaki tüm tanıtım
faaliyetlerini kapsar.



Personele ilişkin bölüm: Stantta görevli personelin görevini ne derece başarı ile
yerine getirdiğinin diğer fuarlarda da görev verilip verilmemesinin tespitini
sağlayan görüş bölümüdür.



Rakiplere ilişkin bölüm: Fuar dönemi boyunca rakip firmaların yaptığı tüm
çalışmalar gözlemlenerek stant yöneticisinin raporunda yer almalıdır.

4.4. Genel Değerlendirme Toplantıları
Fuar sonrasında gerçekleştirilecek olan genel değerlendirme toplantılarının amacı,
katılınan fuar organizasyonun etkinliğinin değerlendirilmesidir.

4.4.1. Göz Önüne Alınacak Veriler
Fuar çalışmaları bir bütün olarak düşünüldüğünde firmaların fuar katılımındaki
performansları da katılım amaçlarına göre değerlendirilmelidir. Fuarlara katılan firmaların
katılım amaçları, temelde satış amaçlı ve satış dışı amaçlar olmak üzere iki kategoride
incelenebilir. Bu açıdan bakıldığında her firmanın katılım amacı ve pazarlama hedefi farklı
olabileceğinden bütün firmalar için aynı performans ölçütü söz konusu değildir. Her bir
firmanın fuar katılım performansı, fuar için yaptığı çalışma ve ayırdığı bütçe ile fuar katılım
öncesi hedeflediği pazarlama amaçlarına ulaştığı ölçüdedir.
Fuar katılımlarında firmaların performansını etkileyen değişik faktörler vardır. Bu
faktörleri üç ana bölümde inceleyebiliriz.
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Fuar Katılım Performansını Etkileyen Sektörel Faktörler






Firma Yapısı ve Ürün ile İlgili Faktörler







Pazardaki toplam rakip firma sayısı
Pazara girebilecek yeni rakip firmalar
Fuara iştirak eden firmanın pazardaki mevcut durumu

Firmanın yıllık satış miktarı
Firmanın pazardaki mevcut ve potansiyel müşterileri
Müşteri yoğunluğu
Ürünlerin teknik yoğunluğu

Fuar ve Uygulanan Fuar Stratejisi ile İlgili Faktörler


















Fuar katılım öncesi firmanın belirlediği pazarlama hedeflerine uygun
doğru bir fuar seçimi
Fuarın kapsam ve içeriğinin firmanın pazarlama hedeflerine uygunluğu
Fuar katılım amacının etkinliği ve bu amaca uygun ve yeterli hazırlığın
yapılması
Fuar öncesi yapılan promosyon faaliyetleri
Stant dizayn ve konstrüksiyonunun hedeflere ulaşmadaki etkinliği
Standın ve onun olanaklarının operasyonel etkinliği
Stantta sergilenen ürünlerin seçiminin ve ziyaretçileri etkileyen fuar
esnasında yapılacak promosyon faaliyetlerinin doğruluğu
Stant yönetiminin kalitesi ve yeterliliği
Stant personelinin etkinliği, kalitesi ve yeterliliği
Fuar esnasında yapılan bağlantı tutarlarının miktarı ya da ziyaretçilerle
yapılan görüşmelerin etkinliği
Reklâm ve halkla ilişkiler konusunda hedeflenen amaçlara ulaşılma
derecesi
Fuar sonrası etkin takip yapılıp bu amaçla yapılan çalışmaların verimliliği
Bir bütün olarak fuar çalışmaları için harcanan çabanın etkinliği
Fuarda edinilen bilgilerin kalitesi ve bu bilgilerin firma içinde gerekli
departmanlara sağlıklı bir şekilde iletilebilmesi
Fuar katılımı ile ilgili mevcut bilgilerin fuar katılım karar sürecinde etkin
ve verimli bir şekilde kullanımı,
Katılınan fuarın hâlihazırdaki, yakın gelecekte ve gelecekteki pazarlama
amaçlarına yaptığı katkı,
Fuar süresince edinilen bilgi ve tecrübelerin daha sonraki fuar katılım
karar sürecine yaptığı olumlu katkıları.
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Yukarıda saydığımız bütün faktörler firmaların
performanslarını olumlu ya da olumsuz yönde etkilemektedir.

uluslararası

fuar

Resim 4.1. : Fuar ziyaretçileri

Fuar Katılım Performansını Etkileyen Faktörler
Sektör Etkileri

Firma Etkileri

Fuar ve Strateji Etkileri

Fuar Performansı
 Fuarların Satış Fonksiyonu
 Fuarların Satış Dışı Fonksiyonları
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katılım

Fuar Katılım Süreci ve Bu Süreçte Yapılan Promosyon Faaliyetleri
Fuarlara Katılım Amaçları
 Satış amaçlı katılımlar
 Satış dışı amaçlar

Fuar Katılım Süreci

1. Fuar Katılımın Planlanması
 Doğru fuar seçim kriterleri
 Fuar katılım kararı

Fuar Katılımlarında
Promosyon Faaliyetleri

 Fuar katılım hedefleri
 Fuar öncesi pazarlama
 Basılı materyallerin hazırlanması

2. Fuar Öncesi Promosyon
Faaliyetleri
Fuar Öncesi Pazarlama
 Kişisel davetler
 Telefon ile pazarlama
 Doğrudan pazarlama
 E-mail
 Fax
 Fuar kataloğuna giriş
 Yerel medya
 Profesyonel gazeteler
 Basın bülteni
 Reklam

 Ayrıntılı planlama
 Sergi ürünü seçimi
 Personel seçimi ve eğitimi
 Fuar bütçesinin hazırlanması
 Nakliye işlemleri

2. Ticari Fuar Uygulama
 Stand çalışma düzine ve İletişim
 Basılı materyaller
 Stand personeli
 Taleplerin kaydedilmesi
 Stand yerleşimi ve dizaynı

3. Fuar Esnasında Promosyon
Faaliyetleri
Stand
 Stand düzeni ve yerleşimi
 Standın büyüklüğü
 Stand dizaynı
 Stand kostruksiyonu
 Sergi ürünlerinin yerleşimi
Basılı Materyaller
 Yayınlar
 Broşür
Stand Personeli
Taleplerin kaydedilmesi
Diğer
 Eşantiyonlar
 Semir
 Basın toplantısı

 Diğer

3. Fuar Sonrası İşlemleri
 Kapanış işlemlerinin tamamlanması
 Değerlendirme raporunun hazırlanması
 Fuar sonrası muhtemel müşterileri
takip
FUAR KATILIM PERFORMANSI
 Bağlantı Tutarı
 Yapılan görüşme ve alınan siparişler
 Dağıtılan broşür sayısı
 Standa gelen ziyaretçi sayısı
 Ziyaretçilerin yorumları
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4.5. Ziyaretçi Bilgilerinin Değerlendirilmesi
4.5.1. Önemi
Fuarda yapılan temaslar, iyi bir iş ilişkisinin oluşumunda bir başlangıç olarak kabul
edilmeli, potansiyel müşterilerle sağlıklı bir iş ilişkisine girilmesi için mutlaka fuar sonrası
gerekli çaba gösterilip takip yapılmalıdır.
Ticaret fuarlarında potansiyel müşterilerle yapılan görüşmeler satış veya bir acente
bulunması sürecinin genellikle sadece başlangıcıdır. Fuar süresince kurulan temaslar takip
edilmezse, katılıma yönelik bütün çabalar boşa çıkabilir. İyi planlanmış bir fuar sonrası
kampanyası, fuara katılım amaçlarına ulaşılmasında çok önemli rol oynar.
Fuar süresince kayıt altına alınan müşterilere mutlaka geri dönüş hakkında kesin ve
net bilgi verilmelidir. Kişi ile ilgili yapılacak her türlü görüşme mutlaka kayıt altına
alınmalıdır. Kayıt, hem yönetime sunulacak fuar raporunda hem de müşteri takip listelerinin
oluşturulmasında kullanılacaktır. Fuarda temasların kaydedildiği takip listeleri takip ve
izleme kampanyasının temelini oluşturur. Bu nedenle fuara katılan firma fuar süresince
kullanılmak üzere görüşme formu hazırlamalı, her ziyaretçi için bu formdan doldurmalıdır.
Yapılan görüşmelerle ilgili gerekli bilgiler kaydedilmelidir.
Bu bilgiler kaydedilirken özellikle şu hususların kayıt altına alınmasına dikkat
edilmelidir:




Görüşme tarihi
Ziyaretçi hakkında bilgiler (toptancı, perakendeci, potansiyel acente veya
temsilci, satıcılar, basın mensupları, kamu görevlileri, diğer)
Alınan siparişlerle ilgili olarak miktar, fiyat, ödeme koşulları, teslimat, vs.
hakkında bilgiler ( Bu konuda ilave bir form doldurulması uygundur)

Önemli müşterilere mutlaka katalogun (almış olsalar dahi) bir kopyasını göndermek
gerekir; çünkü fuar alanında ziyaretçiler poşetler dolusu evrak almakta ve çoğu daha fuar
alanını terk ederken bu poşetleri atmaktadırlar
Takip ve izleme çalışmaları üç ayrı hedef grup için yapılabilir. Bunlar mevcut
müşteriler, potansiyel müşteriler ve basın mensuplarıdır.

4.5.2. Fuar Sonrası Ziyaretçilerle İlişkileri Devam Ettirme Yolları






Stant ziyaretçileri için teşekkür notu gönderilmesi,
Ziyaretçinin ürün ve hizmetlerle ilgili istediği belge ve dokümanların
gönderilmesi,
Yeniden görüşme için girişimlerde bulunulması,
Ziyaretçilerin ofise ya da üretim tesislerine devam edilerek ağırlanması,
Stantta sergilenen ürünler ve yenilikler hakkında bilgi gönderilmesi gibi
çalışmalar yürütülmektedir.
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4.6. Stant Personelinin Değerlendirilmesi
4.6.1. Önemi
Fuar organizasyonlarına katılmak firmaların en önemli faaliyetlerinden biridir.
Katılımcı firmanın ileride katılacağı fuar organizasyonlarından başarılı sonuçlar alabilmesi
için stantta görev alan personelin performansının ve fuarda çalışmaya uygunluğunun
değerlendirilmesi gerekir.

4.6.2. Fuar Personeli Değerlendirme Formu


Davranış








Yeterlilik





Ziyaretçilerin sorduğu sorulara yeterli derecede yanıt verebildi mi?
Ürün ve hizmetlerin teknik özelliklerine hâkim miydi?

Sözsüz Beceriler







Fuar dönemi boyunca görevine tam zamanında geldi mi?
Stantta sergilediği davranış tarzında aşırı heyecanlı ya da sıkılmış bir
görünüm var mıydı?
Fuar alanındaki ya da stanttaki yoğunluktan dolayı şikâyetleri var mıydı?
Ziyaretçilerle kolay iletişim kurabildi mi?
Ziyaretçilere karşı agresif bir tutum izledi mi?

Profesyonel bir imaj sergiledi mi?
Diğer stant görevlilerini gereksiz yere meşgul edip onlarla konuşmaya
çalıştı mı?
Ziyaretçilerle iletişimi engelleyecek tarzda (stantta sigara içme-yemek
yeme-sürekli oturma) davranışlar sergiledi mi?
Giyim tarzı fuar ve firma imajına uygun muydu?

Sunum ve Çözüm Yeteneği







Ürün sunumları için yeterli hazırlık yaptı mı?
Sunum yapma, ikna etme yeteneği var mı?
Ziyaretçilerin ürün kullanımı ile ilgili sorunlarına çözüm getirebildi mi?
Stantta meydana gelen aksaklıklara kısa sürede müdahale edebildi mi?
Fuar organizasyonuna uygun satış taktiklerini kullanabildi mi?
Ziyaretçilerden fuar sonrası iletişimi devam ettirmeye yardımcı olacak
bilgi ve dokümanları topladı mı?
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4.7. Bütçenin Kontrol Edilmesi
Fuar öncesi dönemde fuar planı hazırlanırken bütçe tahminlerinin ne oranda
gerçekleştiği, tahminlere ne derece yaklaşıldığı fuar sonrasında yapılan bir bütçe
değerlendirilmesi ile ortaya çıkarılmalıdır.
Bu çalışma katılımcı firmanın bütçeyle ilgili olarak en çok hangi noktada sorun
çıktığı, bu sorunların nelerden kaynaklandığı vb. konularda fikir vererek ileriki yıllarda
yapılacak bütçe tahminlerinde aynı hataların yapılmamasına yardımcı olur.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıda hazırlanan uygulamalı faaliyette fuar sonrası çalışmaları eksiksiz olarak
araştırarak ilgili dokümanları düzenleyerek dosya hazırlayarak arkadaşlarınıza sununuz.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Fuar bitiminde yapılması gereken işlemleri  Bir fuar çeşidi seçiniz.
araştırınız.
 Stant yöneticisi raporu hazırlamanın önemini  Düzenli ve titiz çalışınız.
araştırınız.
 Genel değerlendirme toplantılarını araştırınız.
 Ayrıntılara dikkat ediniz.
 Ziyaretçi
bilgilerinin
değerlendirmesini  Planlı ve düzenli olunuz.
araştırınız.
 Stant personelinin değerlendirmesini araştırınız.  Yeniliklere açık olunuz.
 Bütçenin kontrol edilmesini araştırınız.

 Detaylara dikkat ediniz, gözlemci
ve araştırmacı olunuz.
 Kaynak bilgilerini düzenleyip bilgi dosyası  Hazırladığınız
dosyayı
oluşturunuz.
arkadaşlarınıza sununuz.
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KONTROL LİSTESİ
Aşağıda hazırlanan değerlendirme ölçeğine göre kendiniz ya da arkadaşınızın yaptığı
çalışmayı değerlendiriniz. Gerçekleşme düzeyine “EVET” / “HAYIR” seçeneklerinden
uygun olan kutucuğu işaretleyiniz.

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Evet

Hayır

 Fuar bitiminde yapılması gereken işlemleri araştırdınız mı?
 Stant yöneticisi raporu hazırlamanın önemini araştırdınız mı?
 Genel değerlendirme toplantılarını araştırdınız mı?
 Ziyaretçi bilgilerinin değerlendirilmesini araştırdınız mı?
 Stant personelini değerlendirmesini araştırdınız mı?
 Bütçenin kontrol edilmesini araştırdınız mı?
 Kaynak bilgilerini düzenleyip bilgi dosyalı oluşturdunuz mu?
Değerlendirme sonucunda eksik olduğunu tespit ettiğiniz konuları tekrar ederek
eksiklerinizi ilgili konudan tamamlayınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
A. OBJEKTİF TESTLER (ÖLÇME SORULARI)
Bu faaliyette kazanmış olduğunuz bilgileri aşağıda verilen soruları cevaplandırarak
değerlendiriniz.
1.

Aşağıdakilerden hangisi firmaların fuar sonunda yapması gereken işlemlerden değildir?
A)
B)
C)
D)

2.

Aşağıdakilerden hangisi firmaların teşekkür ziyareti yapacağı kişi veya kurumlardan
birisi değildir?
A)
B)
C)
D)

3.

Sergi ürünlerinin ambalajlanıp nakliyeye hazır hale getirilmesi
Kiralanan malzemelerin geri iadesi
Fuar alanına götürülen ürünlerin sayımının yapılması
Fuar bitiminde fuarla ilgili her işe son verilip diğer işlere yoğunlaşılması

Katılımcı firma yetkilileri
Organizatör firma çalışanları
Destek ve fikir çıkaran sektörel dernekler
Destek alınan hizmet alanı çalışanları

Aşağıdakilerden hangisi, stant yöneticisinin fuar sonunda hazırlayacağı raporun
bölümlerini doğru olarak ifade eder?
A) Teknik bölüm, satışlara ilişkin bölüm, tanıtım personele ilişkin bölüm, stantlara
ilişkin bölüm
B) Teknik bölüm, satışlara ilişkin bölüm, tanıtım bölümü, personel bölümü, rakiplere
ilişkin bölüm
C) Rakiplere ilişkin bölüm, personel bölümü, tanıtım bölümü, teknik bölüm, stantlara
ilişkin bölüm
D) Rakiplere ilişkin bölüm, tanıtım bölümü, teknik bölüm satışlara ilişkin bölüm,
stantlara ilişkin bölüm

4.

Fuar katılımlarında firmaların performansını etkileyen faktörler şu bölümden oluşur.
Bunlar:
A) ………………………….
B) ………………………….
C) ………………………….

5.

“Fuar Personeli Değerlendirme Formu”nda şu bölümler yer almalıdır.
____________________
____________________

____________________
____________________
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B. UYGULAMALI TEST
KONTROL LİSTESİ
Bu modülde kazanmış olduğunuz bilgileri aşağıda verilen uygulamalı faaliyetle
değerlendiriniz.
Aşağıda hazırlanan uygulamalı faaliyeti yaparak arkadaşlarınızla tartışınız.
Gerçekleştirme düzeyine göre “Evet / Hayır” seçeneklerinden uygun olanı kutucuğa
işaretleyiniz.

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
1. Stant yönetimini açıklayabilir misiniz?
2. Ziyaretçi kayıtlarının tutulmasını açıklayabilir misiniz?
3. Fuar alanında bir ürünü ziyaretçiye tanıtmanın yollarını
açıklayabilir misiniz?
4. Firmayı prezantasyon yaparak tanıtma aktivitesi planlama
aşamalarını açıklayabilir misiniz?
5. Rekabet avantaj yaratabilecek bilgilerin toplanmasının önemini
açıklayabilir misiniz?
6. Araştırma hizmetlerini açıklayabilir misiniz?
7. Fuar bitiminde yapılması gereken işlemleri açıklayabilir
misiniz?
8. Stant yöneticisi raporu hazırlamanın önemini açıklayabilir
misiniz?
9. Genel değerlendirme toplantılarını açıklayabilir misiniz?
10. .Ziyaretçi bilgilerinin değerlendirilmesini açıklayabilir misiniz?
11. Stant personelinin değerlendirmesini açıklayabilir misiniz?
12. Bütçenin kontrol edilmesini açıklayabilir misiniz?
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Evet

Hayır

MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
YETERLİK ÖLÇME
Bu modülde kazanmış olduğunuz bilgileri aşağıda verilen ifadeleri Doğru (D), Yanlış
(Y) olarak cevaplandırarak değerlendiriniz.
(.......) 1.
(.......) 2.
(.......) 3.
(.......) 4.

(.......) 5.
(.......) 6.
(.......) 7.
(.......) 8.
(.......) 9.
(.......) 10.
(.......) 11.
(.......) 12.
(.......) 13.
(.......) 14.

(.......) 15.
(.......) 16.

Stantta düzenlenecek etkinliklerin amacına uygun planlanması fuarda elde
edilecek başarıyı etkiler.
Broşür katalog ve diğer basılı evrakların geometrik bir düzen içinde olmalıdır.
Stant görevlisinin ismi ve görevinin belirtildiği yaka kartı kullanılmalıdır.
Fuar ticaret fuarı ise sadece satış ve pazarlama ekibinin stantta bulunması
yeterli olabilir. Ancak sanayi fuarı ise stantta satış, pazarlama ve teknik
personel bulunmalıdır.
Stant görevlileri tüm ziyaretçilere form doldurtmalıdır.
Firmanın standında sergilenecek ürün ve hizmetler ayrı niteliklere sahipse ayrı
ayrı sergilenmelidir.
Broşürler bol sayfalı ve az resimli olmalıdır.
Fuar standında düzenlenen eğlendirici faaliyetler müşteri çekmek için etkili bir
yöntemdir.
Toplantı ve konferanslara firma yetkililerinin konuşmacı ya da dinleyici olarak
bu etkinliklere katılması doğru değildir.
Fuarlarda en sık kullanılan etkinliklerden bir tanesi de defiledir.
Sunum planlanırken seçilen yöntem, ürün ve firmanın mesajını destekler
nitelikte olmalıdır.
Görsel sunumlar mesaj iletiminin en zor yöntemlerinden biridir.
Fuar süresince katılımcı firmaların en önemli çalışmalarından birisi standa
gelen konukların ağırlanmasıdır.
Fuarda yapılan temaslar iyi bir iş ilişkisinin oluşumunda bir başlangıç kabul
edilmeli ve potansiyel müşterilere sağlıklı bir iş ilişkisine girilerek fuar
sonrasında da takip edilmelidir.
Fuar öncesi dönemde fuar planı hazırlanırken yapılan bütçe yeterlidir. Fuar
sonrası bütçe yapmaya gerek yoktur.
Fuar katılım performansını etkileyen sektörel faktörlerden biri de müşteri
yoğunluğudur.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarlarıyla karşılaştırınız. yanlış cevaplarınız için faaliyetin
ilgili konularını tekrar ediniz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ 1 CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4

C
D
A
D

ÖĞRENME FAALİYETİ 2 CEVAP ANAHTARI
1
2
3

C
D
Grafik gösterimler
Resmi olmayan
sunum
Statik gösterim
Canlı sunumlar
Ürünün kendisine
tanıtılması
Müzikli sunumlar

4

B

ÖĞRENME FAALİYETİ 3 CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

D
Y
D
Y
D
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ÖĞRENME FAALİYETİ 4 CEVAP ANAHTARI
1
2

D
A
B

3

4

5

Sektörel faktörler
Firma ile ilgili
faktörler
Fuar ve uygulanan
strateji ile ilgili
faktörler
Davranış
Yeterlilik
Sözsüz beceriler
Sunum ve çözüm
yeteneği

MODÜL DEĞERLENDİRME CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

D
Y
D
D
Y
D
Y
D
Y
D
D
Y
D
D
Y
Y
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