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ALAN

Halkla ilişkiler ve Organizasyon Hizmetleri

DAL/MESLEK
MODÜLÜN ADI

Fuar Organizasyonu Sorumlusu-Host /Hosteslik

MODÜLÜN TANIMI

Fuar /Kongrede Stand1. Hizmetleri
Çocuk ve Gençlik Organizasyonları hakkında bilgi içeren
öğrenme materyalidir.

SÜRE

40/24

ÖN KOŞUL

Fuar/Kongre Öncesi Hazırlıklar modülünü almış olmak

YETERLİK

Fuar /kongrede stant hizmetlerini araştırmak
Genel Amaç
Uygun ortam sağlandığında; stantla ilgili her türlü hazırlığı,
ürünlerin tanıtımı ve satışı ile ilgili işlemleri ve diğer işlemleri
eksiksiz yapabileceksiniz.

MODÜLÜN AMACI

Amaçlar
1. Stantla ilgili her türlü hazırlığı eksiksiz yapabileceksiniz.
2. Ürünün tanıtımı ve satışıyla ilgili işlemleri eksiksiz
yapabileceksiniz.
3. Stanttaki diğer işlemleri eksiksiz yapabileceksiniz.

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Ortam: Çok amaçlı salonlar
Donanım: Stant hazırlığı içi gerekli araç gereçler, örnek
CD’ler, bilgisayar, İnternet
Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra verilen
ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz.
Modül sonunda ise, kazandığınız bilgi ve becerileri belirlemek
amacıyla hazırlanan ölçme aracıyla değerlendirileceksiniz.

ii

GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
Ülkemizde çok kısa bir geçmişi olan kongre ve fuar hostesliğinin iş potansiyeli giderek
artmaktadır. Bu meslekte iyi eğitimli, nitelikli eleman bulmak en büyük sorunlardan biridir. Kongre ve
Fuar Hostesliği'nin genellikle yarı zamanlı çalışanların ve öğrencilerin tercih ettikleri bir meslek
olması nedeniyle, firmaların sürekli yeni eleman arama ve eğitme sorunuyla karşı karşıya oldukları
gözlenmektedir. Mesleğin gerektirdiği teknik bilgilerin yanı sıra özellikle insanlarla iletişim kurabilme
becerisi ve ayrıca yabancı dil bilgisi giderek önem kazanmaktadır.
Önceki yıllara oranla meslekte uzmanlaşmanın artmakta olduğu, özellikle tanıtım, stant, kongre,
büro gibi farklı alanlarda uzmanlaşmanın oluştuğu gözlenmektedir. Fuar/kongre hosteslerinin
bilgisayar, tepegöz gibi ofis ekipmanlarını kullanabilmesi ve organizasyonda daha fazla görev ve
sorumluluk alması beklenmektedir.
Fuar/kongre destek elemanı olarak da adlandırılan bu kişiler, daha kapsamlı ve daha fazla nitelik
gerektiren işler yapmaktadırlar. Teknolojik gelişmelere paralel olarak meslek elemanlarının bilgisayar
destekli tanıtım teknolojilerini takip etmeleri gereği kendini göstermektedir.
Siz de bu modül sonunda fuar kavramını, stantla ilgili hazırlıkları, ürün tanıtımı ve satışını,
stanttaki diğer işlemleri öğreneceksiniz. Bu bilgilerin mesleğiniz süresince sizlere ışık tutmasını
dilerim.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME FAALİYETİ–1
AMAÇ
Bu faaliyet sonunda stant hizmetleri ile ilgili her türlü hazırlığı öğrenecek ve eksiksiz takip
edebileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Stant çeşitlerini ve özelliklerini araştırınız.



Ürünler standa yerleştirilirken dikkat edilmesi gereken unsurlar nelerdir? Araştırınız.

1. STANT HAZIRLIKLARI
Fuar/ kongre stantları firmaların kartviziti gibidir. Büyüklüğü ve tasarımı ile ürün kimliğini ve
firmanın önemini yansıtır. Dolayısıyla mümkün olduğu kadar kusursuz olmalı, ziyaretçinin bütün
duyularına hitap etmelidir.
Kongre ve Fuar Hostesi, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, kongre, seminer, fuar, sergi
vb. organizasyonlarda salon ve sergi alanlarını (stant) düzenleme, müşteri hizmetleri ve kayıt kabul
işlemlerini yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

1.1. Standı Kurma
Şirketlerin rakip şirketler ile rekabet edebilme ön koşullarından biri olan tanı tüm faaliyetleridir.
Fuarlarda ziyaretçilerin ilgisini çekmek için en çok ihtiyaç duyulan şey elbette iyi bir fuar standıdır.

1.1.1. Standın Tanımı
Stant: Bir fuar/kongrede katılımcının ürün ve hizmetlerini sergilemek amacı ile kiraladığı alan
ve bu alan üzerinde kurduğu sergi tasarımından oluşan bir sistemdir Ayrıca günümüzde çok çeşitli
amaçlarla (promosyon, tanıtım, satış vb ) hemen her yerde yaygın olarak kullanılmaktadır.
Bir fuar standı;

Abartılı olmadan etkileyici olabilir.

Fakir görünmeden mütevazı olabilir.

Göz alıcı olmadan davetkâr olabilir.

İtici olmadan ürünü ön plana çıkarabilir.

Panayır görüntüsü vermeden aktivite merkezi olabilir.
1.1.2. Çeşitleri ve Özellikleri
Günümüzde çeşitli amaçlara hizmet verebilmek için çok farklı stantlar uygulanabilmektedir.
Bunlardan bazılarını aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz.
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Resim 1. 1: Stant



Standart (paket) stantlar: Organizatör firmanın, fuarın genel yapısına uygun olarak
belirlemiş olduğu, katılımcının muhtemel ihtiyaçlarını (halı, ışıklandırma, görüşme
masası, en az iki adet sandalye, firma adı alınlık yazısı vb. standart malzemeler),
düşünerek hazırladığı donanımlı stantlardır



Özel stantlar: Katılımcı firmanın kendi talepleri doğrultusunda imal ettirdiği
tasarımlardır.

Resim1. 2: Özel stantlar



Modüler stant: Değiştirilebilir, farklı kombinasyonlarda uygulanabilir, birbirine uyumlu,
montajı kolay parçalardan oluşan stant çeşididir.
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Resim1.3: Modüler stant



İkinci kat imkânlı stantlar: Özellikle fuarlardaki kısıtlı alanlar düşünülerek hazırlanır ve
daha fazla kullanım mekânı oluşturulabilir

Resim1.4: İkinci kat imkânlı stantlar



Ürün teşhir stantları: Ürünlerin teşhiri için artık sadece raflar yeterli olmamaktadır.
Günümüzde bir ürünü sattıran temel öğeler, kalite, fiyat, ambalaj olduğu kadar o ürünün
sergilendiği ünitelerde önemli yer tutmaktadır. Özgün ve çekici tasarımlı ürün teşhir
stantlarının ürünlere önemli bir kakı sağladığı artık yadsınamaz bir gerçektir.

Resim1.5: Ürün teşhir stantları
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Tattırma stantları: Özellikle yeni ürünlerin lezzetini tüketiciye tattırmak amacıyla
hazırlanan, genellikle göz alıcı renklerde, tattırmakla beraber bilgilendirmeyi de
amaçlayan stantlardır.

Resim1. 6: Ürün tattırma stantları



Kongre stantları: Kongreleri organize eden firmanın ve kongrelere sponsor olan
firmaların düzenlediği stantlardır. Katılımcılara destek sağlanırken ayrıca sponsor firmalar
ürünlerini tanıtma ve broşür/kitapçık dağıtma fırsatı bulurlar.

Resim1.7: Kongre stantları

1.1.3. Salon ve Tanıtıma Uygun Yerleştirme
Bugün tanıtımın önemi herkesçe bilinmektedir. Tanıtımın en etkin şekli ise fuarlar kanalıyla
gerçekleştirilmektedir. Stantların hazırlanmasından sonra salon özellikleri de göz önünde
bulundurularak uygun bir yerleştirme planı hazırlanır.
Prestijli bir sergileme için malzeme seçimi ve yerleşimine dikkat etmek gerekir. Bu amaçla raf,
vitrin gibi malzemeler kullanılır. Bu malzemelerin yerleşimi yapılırken standın derinliği iyi
kullanılmalı ve hoş bir ahenk sağlanmalıdır. Ayrıca rafların yerlerinin ve yüksekliklerinin doğru tespiti
gerekir. Bu konuda insanın göz hizasına gelen görüş alanını da yönlendirmeler için doğru kullanmak
dikkat edilmesi gereken bir konudur.
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1.2. Ürünlerin Standa Yerleştirilmesi (Etalaj)
Ürünler standa ne kadar iyi yerleştirilirse, ziyaretçilerin ilgisi de o derece çabuk çekilir. Stant
yapısı ve dekorasyonu ne kadar iyi yapılırsa yapılsın, ürünler etkin bir şekilde sergilenmediği takdirde
fuar/kongre standı fonksiyonlarını yerine getiremeyebilir. Bu nedenle ürünlerin yerleştirilmesi (etalaj)
işine önem verilmesi üzerinde titizlikle durulması gereken bir konudur.

1.2.1 Yerleştirmede Dikkat Edilecek Hususlar
Ürünlerin standa yerleştirilmesi, özellikle ziyaretçilerin standa çekilmesi anlamında önem
kazanmaktadır. Bu çekiciliği yaratmanın çeşitli öğeleri bulunmaktadır. Bunları şu şekilde sıralamak
mümkündür:


Görünüş: Ürünün kendi başına göz alıcılığı sağlanmalı, objenin vurgusu artırılmalıdır.
Ürünle ilgili açıklamalar dikkat çekici ve vurgulayıcı olmalı, zor okunan zor anlaşılan
uzun ve sıkıcı açıklamalardan kaçınılmalıdır. Ürünün kullanıcı için oluşturacağı avantajlar
iyi düşünülmeli, doğru işlenmeli ve doğru yerlere yerleştirilmelidir.



Işık: Spotlar genelde panellerin üst kısmına monte edildikleri için, genel konstrüksiyonun
planlanması aşamasında spot yerlerine de dikkat etmek gerekir. Ürünlerin aydınlatılma
biçimleri ve standın genel aydınlığı, ziyaretçiyi etkileyebilecek bir unsurdur, bu sebeple
spot yerlerinin bilinçli seçilmesi ve ürünlerle stant arasında kontrast oluşturulması gerekir.



Renk: Sergi dizaynının yapılması sırasında seçilecek renkler, hem imajı hem de iletişim
mesajlarını etkilemesi bakımından önem taşımaktadır. Firmalar, renk seçimini yaparken
tüm renklerin çevreyle iletişim kurmada taşıdığı iletişim özelliklerini çok iyi bilmek ve bu
bilgiyi kullanmak zorundadır. Renklerin sahip olduğu genel mesajın, firmanın vermek
istediği mesaj ve sahip olduğu vizyon ile doğru orantılı olması iletişim açısından son
derece önemli bir husustur.



Renk konusunda karar verilirken fuarın nerede, hangi ülkede düzenlendiği de göz önünde
bulundurulması gereken bir unsurdur.



Dekorasyon: Standın duvarlarını oluşturan paneller, dekorasyon için uygun bir zemin
oluşturur. Tasarlanan standın genel niteliklerine uygun logolar, grafik çalışmalar, afişler,
bayraklar, panolar vb. dekorasyon malzemesini hazırlayıp, standa uygulamak standı
canlandıracaktır. Ancak bu konuda abartıdan kaçınarak sade fakat ahenkli uygulamalar
hazırlamaya özen gösterilmelidir.



Uyum: Stant dizaynının uyumu hem imajı hem de iletişim mesajlarını etkilemesi
bakımından önem taşımaktadır.

Ayrıca dikkat edilmesi gereken diğer unsurları şu şekilde sıralayabiliriz:

Ürünlerin gruplandırılması, farklı ürünlerin farklı yerlerde sergilenmesi

Önemli ürünlerin ön plana çıkartılması

Ürünlerin satıcının bakış açısına göre değil, alıcıya hitap edecek şekilde sergilenmesi

Ürün özelliklerinin ve avantajlarının görsel olarak iletilmesi (resim, pano, vs.)

Ürünlerin sergilenmesinde sıkışıklıktan kaçınılması

Yatay sergilerden kaçınılması, mümkün olduğu kadar çeşitli ve kademeli malzemeler ve
raflar kullanılması
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1.3. Tanıtıma Uygun Müzik Seçimi
Müzik unsuru da günümüzde stant faaliyetleri içerisinde yer almaktadır; çünkü müzik, standın
dikkat çekmesini sağlayabilecek önemli bir faktördür. Ancak müzik, hem pozitif hem de negatif etki
yaratabilmektedir. Örneğin bir ürün gösterimi sırasında arka planda bulunan hoş, amaca uygun bir
müzik, izleyici üzerinde olumlu bir izlenim oluştururken stanttan yayılan çok yüksek sesli bir müzik,
ziyaretçileri rahatsız edip firma hakkında olumsuz bir imaj oluşmasına neden olabilmektedir. Müzik
yayını konusunda pek çok fuar organizasyonunda belirli sınırlamalar da getirilmekte ve rahatsız edici
boyutlarda yayın yapılmasına izin verilmemektedir.
Fuar çalışmalarında içindeki her konuda olduğu gibi, müzik konusunda da fuarın genelinde
yapılandan farklı olanı yapabilmek firmalar açısından yaralı olmaktadır. Örneğin eğer fuar alanında
büyük bir yoğunluk, karmaşa, yüksek sesten oluşan bir gürültü kirliliği varsa standa yumuşak bir
müzik çalmak, ziyaretçilerin orada kendilerini toparlamalarına, rahatlamalarına yardımcı olmakta,
psikolojik olarak o stantta bulunmak istemelerine ve oradaki ürünlerle ilgilenmelerine olanak
vermektedir yine bu konuda yapılan araştırmalar göstermiştir ki çok sakin, durağan, kalabalığın ve
hareketin olmadığı fuar alanlarında daha canlı, hareketli ve çekici müzik yayını yapan firmaların
stantları daha büyük ilgi görmektedir.

1.4. Standa Uygun Aydınlatmanın Sağlanması
Işıklandırmanın en büyük etkisi ziyaretçileri stant alanına çekme, dikkatlerini standa
yoğunlaştırmalarını sağlama, ürün gösterimlerini, sergileri, video gösterimlerini ve mevcut
grafik/fotoğrafları açık bir biçimde, rahatça izleyebilmelerini temin etme konularında olmaktadır.
Işığın etkisi en az standın büyüklüğü ve rengi kadar önemli bir unsur olduğu bilinmektedir.
Işıklandırma yapılırken stant içinde kullanılan ışığın rengi ya da tonunun genel aydınlatmada
kullanılan ışıktan farklı olması, standın ilk bakışta fark edilmesini sağlamaktadır. Ayrıca standın kendi
içerisinde ziyaretçilerin özellikle dikkat etmesi istenilen bölümlere özel, farklı bir ışıklandırma
yapılması da sık sık başvurulan tekniklerdendir. Bu şekilde, belirli ürün gruplarının aydınlatılması
ziyaretçinin ürünü inceleme isteğini artırmaktadır. Örneğin, bilgisayar firmaları genellikle stant
içindeki ışığı diğer stantlara göre düşük tutmakta ve stantta açık olarak bulunan bilgisayar ekranları da
bu nedenle oldukça parlak görünmekte ve böylece söz konusu ürünlerin daha çekici görünmesi
sağlanmaktadır.
Stant duvarları üzerinde asılı olan grafik ve resimleri aydınlatırken ışığı sadece en önemli
bölümlerde yoğunlaştırmak, soft ışık kullanmak, gölgelendirme yapmak gibi birçok özel yöntem de
kullanılmaktadır. Burada nasıl bir aydınlatma yapılacağı tamamen firmanın ne yapmak istediğine
hangi noktaya dikkat edilmesini sağlamak istediğine göre belirlenmektedir. 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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Resim1.8: Standın aydınlatılması

1.4.1. Salon ve Tanıtıma Uygun Yerleştirme
Standın yeri ve şekli kadar önemli olan bir diğer konuda ürünlerin salon ve tanıtıma uygun
yerleştirilmesidir. Stant düzenlenirken, firmayı tamamen yansıtmasına dikkat edilmesi gerekmektedir.
Bu durumda mimari, grafik ve teknik fikirlerin uygulamaya konması için bir avantaj olarak
değerlendirilmektedir; bu şekilde fuarı gezen kişilerin kuruma yönelik ilgisini artırmak mümkün
olmaktadır.
Katılımcı firma açısından fuar/kongrenin düzenleneceği mekân içerisinde uygun yerleştirme
yapabilmek için ilk iş, fuarı organize eden firma ya da ajanstan fuar yerleşim planını edinmek ve bu
plan üzerinde ayrıntılı bir çalışma yapmaktır.

Resim1.9: Salon ve tanıtıma uygun yerleştirme
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
İşlem Basamakları

Öneriler

 Sınıfta gruplar oluşturarak herhangi bir
fuar/kongre konusu belirleyiniz. (bilişim, süs
bitkileri, otomobil fuarı gibi )

 Araştırmalarınızda ölçülü ve saygılı
davranınız.

 Seçtiğiniz fuar/kongre organizasyonda yapılması
gereken stant hazırlıklarını araştırınız.

 Araştırmalarınızı fuar/kongre
organizasyon firmalarında birebir
görüşme yaparak gerçekleştiriniz.

 Seçtiğiniz fuar/kongre organizasyonun
planlamasını yapınız.
 Doğal ve samimi olunuz.
 Planladığınız organizasyonda kullanacağınız stant
çeşitlerini araştırarak belirleyiniz.
 Sunum sırasında güler yüzlü olunuz.
 Ürünleri salon ve tanıtıma uygun şekilde
yerleştiriniz.
 Gelebilecek sorulara karşı dikkatli
ve hazırlıklı olunuz.

 Tanıtıma uygun müzik seçimi yapınız.
 Tanıtıma uygun aydınlatmayı planlayınız.

 Etkili iletişim kurunuz.
 Dokümanlarınızla görsel bir sunum

hazırlayınız.
 Hazırladığınız çalışmayı sınıfta öğretmeninize

ve arkadaşlarınıza sununuz.
Uygulama faaliyetinde yapmış olduğunuz çalışmaları grup arkadaşlarınızla ya da diğer
gruplardaki arkadaşınızla değişerek değerlendiriniz.
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KONTROL LİSTESİ

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
1.

Grup oluşturdunuz mu?

2.

Kendinize bir fuar/kongre konusu belirlediniz mi?

3.

Seçtiğiniz fuar/kongre organizasyonun planlamasını yaptınız mı?

4.

Yapılması gereken stant hazırlıklarını araştırdınız mı?

5.

Stant hazırlıklarını tamamladınız mı?

6.

Yerleştirmede dikkat edilecek hususları öğrendiniz mi?

7.

Ürünleri salon ve tanıtıma uygun şekilde yerleştirdiniz mi?

8.

Tanıtıma uygun müzik seçimi yaptınız mı?

9.

Tanıtıma uygun aydınlatmayı planladınız mı?

10. Dokümanlarınızla görsel bir sunum hazırladınız mı?
11. Hazırladığınız çalışmayı sınıfta öğretmeninize ve arkadaşlarınıza
sundunuz mu?
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Evet

Hayır

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
OBJEKTİF TESTLER (ÖLÇME SORULARI)
Aşağıdaki ifadelerden doğru olanları ( D ), yanlış olanları ( Y ) olarak işaretleyiniz.

1.

( ) Stant; bir fuar/kongrede katılımcının ürün ve hizmetlerini sergilemek amacı ile kiraladığı
alan ve bu alan üzerinde kurduğu sergi tasarımından oluşan bir sistemdir, diye tanımlanabilir.

2.

( ) Tattırma stantları, stant çeşitlerinden biri değildir.

3.

( ) Stant düzenlenirken estetiğe dikkat etmek gerekli değildir.

4.

( ) Stant yapısı ve dekorasyonu ne kadar iyi yapılırsa yapılsın, ürünler etkin bir şekilde
sergilenmediği takdirde fuar/kongre standı fonksiyonlarını yerine getiremeyebilir.

5.

( )Stant tipini seçmek için fuar yerleşim planına gerek yoktur.

6.

( ) Görünüş, ışık, renk, dekorasyon ve uyum yerleştirmede dikkat edilecek en önemli
unsurlardır

7.

( ) Müzik, standın dikkat çekmesini sağlayabilecek önemli bir faktördür

8.

( ) Stantta uygun aydınlatmanın sağlanması, standın büyüklüğü ve rengi kadar önemli bir unsur
değildir.

9.

( ) Stant dizaynının uyumu hem imajı hem de iletişim mesajlarını etkilemesi bakımından önem
taşımaktadır.

10.

( ) Özel stantlar; katılımcı firmanın kendi talepleri doğrultusunda imal ettirdiği tasarımlardır.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı, cevap anahtarıyla karşılaştırınız ve doğru cevap sayınızı belirleyerek kendinizi
değerlendiriniz. Yanlış cevapladığınız sorularla ilgili uygulama faaliyetlerini tekrarlayınız.
Cevaplarınızın hepsi doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçebilirsiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2
ÖĞRENME FAALİYETİ–2
AMAÇ
Bu faaliyet ile verilen bilgiler doğrultusunda, ürünlerin tanıtımı, satışı ve özelliklerini
kavrayacak, kullanılan yöntemleri öğrenebileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Çeşitli organizasyon firmalarıyla görüşme yaparak

stantta ziyaretçileri karşılama

yöntemlerini ve önemini araştırıp rapor halinde sınıfta sununuz.


Organizasyon firmaları ile görüşerek ürün tanıtımının önemini, tanıtımda uygulanacak
kuralları ve müşterilerin en çok hangi yönde talepleri olduğunu öğrenip arkadaşlarınızla
paylaşınız.



Başarılı satış yöntemleri ve satışta uygulanacak kuralları araştırıp sınıfta öğretmeniniz ve
arkadaşlarınızla paylaşınız.

2. ÜRÜNLERİN TANITIMI VE SATIŞI
2.1. Stantta Ziyaretçileri Karşılama
Stant personeli, öncelikle ziyaretçiyi en olumlu bir biçimde karşılamak ve onunla ilgilenmekle
görevlidir. Eğer stant personelinin ziyaretçiyi karşılama yöntemi doğru değilse her şey başladığı anda
sona erebilir.

2.1.1.Önemi
İnsanların ilk andaki tepki ve tavırlarının, ilişkinin devamının gelebilmesi için ne kadar gerekli
olduğu düşünülürse, personelin ziyaretçiye ilk yaklaşımına ne kadar dikkat etmesinin gerekliliği de
ortaya çıkmaktadır.
Firma personeli, fuar alnında insanlarla doğru iletişim kurabilmek için pek çok ayrıntıya dikkat
etmek durumundadır. Stant görevlileri, görgü kurallarına ve genel iletişim kurallarına uygun
davrandıkları sürece daha başarılı olmaktadır.
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Resim 2. 1:Stantta ziyaretçileri karşılama

2.1.2 Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
Firma personelinin ziyaretçilere ilk ilişkiyi başlatabilmeleri konusunda dikkat etmeleri gereken
bazı kurallar bulunmaktadır. Bunları şu şekilde sıralamak mümkündür:


Bulunabilir olmak: Firma personeli, her an bulunabilir ve ziyaretçiyle görüşmeye uygun
durumda olmalıdır. Stant personeli ne kadar bulunabilir durumda olursa, ziyaretçiyi standa
davet etmek de o kadar kolay olmaktadır. Personelin fuar alanını gezen ziyaretçiler arasına
birtakım bariyerler koymaması, her an işi ile ilgilenmesi gerekmektedir. Firma
görevlilerinin stantta sürekli telefonla konuşması, gazete, dergi vb. şeyler okuması, fuar
ziyaretçisinin o standa girmesi için birer psikolojik engel oluşturmaktadır. Stant
personelinin kendi aralarında yaptıkları uzun sohbetler de ziyaretçileri “rahatsız etmeme”
psikolojisine sokmaktadır.



Sıcak olmak: Sıcak olmak, açık bir beden dili, gülümseme ve ziyaretçiyi gördüğüne
memnun olduğunu ifade eden tutumdan oluşmaktadır. Stant alanında görevli kimseler,
ziyaretçilere karşı iş ahlakı dışına taşmamak şartı ile son derece sıcak ve yakın davranmak
durumundadırlar. Personelin duruşu, beden dili ile karşı tarafa ulaştırdığı mesajlar, iletişim
kurmaya açık olduğunu ifade edecek tarzda olmalıdır. Gelen ziyaretçileri karşılamak,
abartılı olmadan standı ziyaret ettikleri için teşekkür etmek ve isteklerine en iyi şekilde
yanıt vermek, iş bağlantısı kurabilme ve satış yapabilme imkânın doğması bakımından
gerekli davranışlardır.



Rahatsız edici olmamak: Personelin stant alanında yaptığı şeylerin, ziyaretçileri rahatsız
eder nitelikte olması önemlidir. Personelin standa iş saatleri içinde yemek yemesi, sürekli
sigara içmesi, yaptığı işten sıkılmış gibi görünmesi en sık rastlanan olumsuz durumlardır.
Bu işi yapmak ne kadar zor olursa olsun, görevler her an canlı ve dikkatli olmak
zorundadır.
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Olumlu izlenim bırakmak: Stant personelinin fuar ziyaretçileri üzerinde olumlu etki
bırakabilmeleri son derece önemlidir. Bu nedenle tüm çalışanlar, dış görünüşlerine de
mümkün olduğu kadar dikkat etmek durumundadırlar. Personelin seçtiği kıyafet tarzı,
firmanın genel algılanış biçimi ve imajına ters düşecek nitelikte olmamalıdır. Kurumun
hedef kitlesine ve onlara ulaştırmak istediği mesaja uygun kıyafetler seçilmesi, bu hedef
kitle ile kurulacak iletişimi de kolaylaştıracaktır. Ayrıca personelin firmayı temsil eden bir
rozet takması, kimliği ve firmadaki görevini belirten bir yaka kartı taşıması da ciddiyetinin
sağlanması açısından önem taşımaktadır.



Aktif olmak: Fuar alanlarında, birçok görevlinin standın çevresinde müşterilerin gelip
kendilerine soru sormalarını bekledikleri görülmektedir. Ancak eğer katılımcı firmalar,
rekabette bir adım öne geçmek istiyorlarsa personellerinin ziyaretçilerle iletişim
kurmalarını sağlamak durumundadır. Ayrıca firma personelinin, şikâyet ve sorunlarını
dinlemeleri, çözüm üretmeye yönelik, ikna edici bir tavır içinde olmaları da oldukça
önemlidir.

Resim 2. 2: Stant personeli

2.2. Ürünlerin Tanıtımı
Bir fuar veya kongreye katım öncesinde planlama yapılırken ele alınması gereken önemli
bölümlerden bir tanesi de fuarda ziyaretçilere ne tanıtılacağı, ne gösterileceği ve bu işlemin nasıl
yapılacağıdır.

Resim 2. 3: Ürün tanıtımı
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2.2.1. Tanıtımın Önemi
Fuar/kongreye katılım kararı verildikten sonra belirlenen amaçlara ulaşabilmek ve ziyaretçilerin
ilgisini çekebilmek için canlı sunum ve gösterimler yapılması, katılımcı firmalar açısından bir
zorunluluk olarak görülmektedir. Bunu başarıyla gerçekleştirebilmek için çeşitli canlı sunum ve
gösterimler yapılması, katılımcı firmalar açısından bir zorunluluk olarak görülmektedir. Bunu
başarıyla gerçekleştirebilmek için de potansiyel ziyaretçilerin ne duymak ve görmek
isteyebileceklerini tespit etmeye çalışmak, yapılacak ilk uygulamalardan biri olmalıdır.
Ayrıca gerçekleştirilecek olan prezantasyonların ayrıntılı olarak planlanması da son derece
önemlidir. Prezantasyonlar, ziyaretçilerin ilgisini firma ve ürüne çekebilmek için bulunmaz bir fırsattır
ve bu nedenle üzerinde önemle durulması gerekmektedir.

Resim 2. 4: Tanıtım

2.2.2.Tanıtımda Uygulanacak Kurallar
Fuar/kongre alanında bir ürünü ziyaretçiye tanıtmanın çok genel bir ifadeyle üç yolu vardır.
Bunlar:
 Ürünün kendisini fuar alanına götürerek tanıtmak,
 Ürünün aslına uygun olarak yapılmış maketini götürerek tanıtmak, (Ekmek fırınları, dokuma
makineleri gibi fuar alanına götürülemeyecek kadar büyük olduğu durumlarda)
 Ürünün ayrıntılı olarak çekilmiş video görüntülerinin tanıtımını yapmaktır.
Fuar/kongre alanında ürün ve hizmet sergilemesi yaparken dikkat edilmesi gereken bazı kurallar
vardır. Bunlar:





Ürün ve hizmet grupları: Firmanın standında sergileyeceği ürün ve hizmetler
değişik kategorilere ayrılacak niteliklere sahipse bunların ayrı ayrı sergilenmesine
dikkat edilmelidir.
Ürün ve hizmetlerin sergilenmesinde alıcının bakış açısı: Ürünün ziyaretçilere
nasıl gösterileceğine, sergileneceğine dair karar alınırken konuya alıcının bakış
açısıyla yaklaşmak gerekmektedir.
Fuar/kongrenin ve ziyaretçilerin türü: Katılımcı firma ürünlerini nasıl
sergileyeceğini belirlerken hem katıldığı fuar/kongrenin hem de ziyaretçilerin
türüne dikkat etmelidir.
Ürün ve hizmetlerin doğal ortamlarında ve kullanım alanlarında sergilenmesi:
Katılımcı firmaların sahip oldukları ürün ve hizmetleri doğal kullanım alanlarında
sergilemesi daha fazla ilgi toplamaktadır.
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2.2.3.Kullanılacak Araç Gereç Bilgisi
Fuar/kongrelerde görevli olan host/hosteslerin belli başlı bazı araç gereçleri kullanmayı çok iyi
bilmesi zorunludur. Ayrıca işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda tanıtacağı ürünü de
tanıması ve kullanabilmesi gereklidir. En çok kullanılanları aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz:
Araç Gereçler- Makine ve Ekipmanlar























Bıçak
Bilgisayar
Çay makinesi
Etiket makinesi (sticker)
Faks
Fotokopi makinesi
Fuar katalogu
Fuar yerleşim planı
Kulaklık
Mikrofon
P.O.S. makinesi
Servis arabası
Slâyt makinesi
Spiral makinesi
Şehir/ülke/firma bilgi katalogları
Tarayıcı (scanner)
Telefon
Televizyon
Telsiz
Tepegöz
Yazıcı
Makas, zımba vb

2.3. Ürünlerin Test Edilmesi
Bu yöntem ziyaretçilerin dikkatinin çekilmesi bakımından oldukça etkili olarak
nitelendirilmektedir; çünkü insanlar, ürünlerinin neden yapılmış olduklarını, nasıl çalıştıklarını vb.
şeyleri görmek yani test etmek istemektedirler. Ayrıca bu ürünün bizzat kendisinin incelemesi,
denenmesi o ürün ile ilgili yüzlerce kelime duyulmasından daha etkili ve inandırıcı olmaktadır.
Fuar alanında ürünlerin test edilmesi için özel bir mekân hazırlanması sunumun kalitesi üzerine
etkili olmaktadır.
Test Ettirmede Dikkat Edilecek Hususlar

Kurulan sahnenin görünümünün başka eşya ya da ürünlerle engellenmemiş olması

Sunum yapılacak alana girişin ve standın diğer alanlarına geçe kolay olması
Söz konusu alan içerisinde özel ışık, ses düzenleri ve gerekli diğer araç gereçlerin hazır
bulunması gibi ayrıntıların iyi planlanması sunumun başarısını artırmaktadır.
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2.4. Stantta Satış İşlemleri
Rekabetin yoğun olarak yaşandığı günümüzde firmalar, tüketicinin istekleri doğrultusunda
ürettikleri mamulleri müşterilerine ulaştırmada çeşitli yollar denemektedir. Fuar ve kongreler; satış
yapmak, müşteri ilişkilerini güçlendirmek için mükemmel birer fırsat sunmaktadır.
Satış yapmanın firmalara sağladığı yararlar aşağıdaki şekilde sıralanabilir:






Mevcut müşterilerle karşılaşma ve bunların desteklenmesi
Sipariş alınması
Direkt satış yapılması
Yeni alıcılarla karşılaşma ve olası alıcıların belirlenmesi
Yeni distribütörler, tedarikçiler, satın alma konusundaki karar vericilerle karşılaşma

Bir fuardaki başarıyı en fazla etkileyen unsur, fuar sırasında standın organizasyonu ve
işletilmesidir. Standa gelen ziyaretçiyi potansiyel müşteri haline getirmek bu noktada başarılması
gereken önemli bir görevdir.
Stant Personeli
İyi bir satış grafiği elde edebilmek için fuar/kongrelerde görevlendirilecek personelde bulunması
gereken özellikler şunlardır:











Satış teknikleri konusunda eğitimli ve tecrübeli olmalı
Sergilenen ürünleri tüm özellikleriyle tanımalı
İnsan ilişkileri kuvvetli ve girişken olmalı
Kendisine, firmasına ve ürünlere güveni tam olmalı
İfade kabiliyeti kuvvetli olmalı
Her ortama uyum sağlayabilmeli
Yabancı dili (İngilizce, mümkünse ikinci bir yabancı dil) çok iyi olmalı
Fuar/kongre tecrübesi olmalı
Dayanıklı ve sağlıklı olmalı
Seyahat etmekten zevk almalı

2.4.1. Katalog, Kitap, Dergi Satışı
Fuar/Kongre katalogları, etkinlik boyunca ziyaretçilere genellikle ücretsiz dağıtılır. Katalog
reklamlarının ziyaretçiler üzerinde pozitif bir etki bıraktığı da bilinen bir gerçektir; ayrıca etkinlik
süresince konu ile ilgili kitap ve dergi satışı yapmak alışılagelmiş bir satış şeklidir.

Resim.2 5: Kitap dergi satışı
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
İşlem Basamakları

Öneriler

 Sınıfta gruplar oluşturarak tanıtımını yapacağınız
bir konu belirleyiniz.
 Seçtiğiniz fuar/kongre organizasyonun
planlamasını(ayrıntılı bir şekilde) yapınız.
 Konunuzla ilgili (gerekli kurum ve kuruluşlardan)
ayrıntılı araştırma yapınız.

 Araştırmalarınızda ölçülü, saygılı ve
güler yüzlü davranınız.
 Araştırmalarınızı fuar organizasyon
firmalarında birebir görüşme
yaparak gerçekleştiriniz.

 Planladığınız fuar organizasyonunda mekânı,
yardımcı hizmetleri, etkinlikleri ve etkinlik
elemanlarını, temin edilecek firmaları araştırarak
belirleyiniz.

 Kaynak bilgilerini değerlendirme
düzenleme ve bilgi dosyası
oluşturmada araştırma yaptığınız
firmalardan yardım alınız.

 Ürün tanıtımı yaparken test ettirmede dikkat
edilecek kuralları hatırlayınız

 Sunum sırasında güler yüzlü olunuz,
gelebilecek sorulara karşı dikkatli ve
hazırlıklı olunuz.

 Tanıtımda uygulayacağınız kuralları belirleyiniz.
 Dokümanlarınızla görsel bir sunum

 Etkili iletişim kurunuz.

hazırlayınız.
 Hazırladığınız çalışmayı sınıfta öğretmeninize

ve arkadaşlarınıza sununuz.
Uygulama faaliyetinde yapmış olduğunuz çalışmaları grup arkadaşlarınızla ya da diğer
gruplardaki arkadaşınızla değişerek değerlendiriniz.
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KONTROL LİSTESİ

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
1. Sınıf mevcuduna göre gruplara ayrıldınız mı?
2. Kendiniz herhangi bir fuar/kongre konusu belirlediniz mi?
3. Seçtiğiniz fuar/kongre organizasyonun planlamasını yaptınız mı?
4. Düzenleyeceğiniz fuar/ kongrenin nerede ve hangi tarihte olacağını
belirlediniz mi?
5. Planladığınız fuar organizasyonunda mekânı, yardımcı hizmetleri,
etkinlikleri ve etkinlik elemanlarını, temin edilecek firmaları araştırarak
belirlediniz mi?
6. Ürün tanıtımı yaparken test ettirmede dikkat edilecek kuralları
belirlediniz mi?
7. Tanıtımda uygulayacağınız kuralları belirlediniz mi?
8. Dokümanlarınızı kullanarak ile görsel araçlar ile bir sunum hazırladınız
mı?
9. Hazırladığınız çalışmayı sınıfta öğretmeninize ve arkadaşlarınıza
sundunuz mu?
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Evet

Hayır

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
OBJEKTİF TESTLER (ÖLÇME SORULARI)
Aşağıdaki sorulardan doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Aşağıdakilerden hangisi firma personelinin ziyaretçilere ilk ilişkiyi başlatabilmeleri konusunda
dikkat etmeleri gereken kurallardan değildir?
A)
B)
C)
D)

2.

Aşağıdakilerden hangisi fuar/kongre alanında bir ürünü ziyaretçiye tanıtmanın çok genel
yollarından biri değildir?
A)
B)
C)
D)

3.

Bulunabilir olmak
Sıcak olmak
) Israrcı olmak
Aktif olmak

Ürünün kendisini fuar alanına götürerek tanıtmak
Ürünün aslına uygun olarak yapılmış maketini götürerek tanıtmak
Ürünün ayrıntılı olarak çekilmiş video görüntülerinin tanıtımını yapmak
Ürünü sözlü olarak anlatmak

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Fuar/kongrelerde görevli olan host/hosteslerin belli başlı bazı araç gereçleri kullanmayı çok
iyi bilmesi zorunludur.
B) İnsanlar, ürünlerinin neden yapılmış olduklarını, nasıl çalıştıklarını vb. şeyleri görmek yani
test etmek istemektedirler.
C) Stantlarda müşterileri zorlayarak satış yapmak alışılagelmiş bir yöntemdir.
D) Stant personelinin duruşu, beden dili ile karşı tarafa ulaştırdığı mesajlar, iletişim kurmaya
açık olduğunu ifade edecek tarzda olmalıdır.

4.

Aşağıdakilerden hangisi Fuar/kongrelerde personelin, stantta kullanması gereken araç gereç ve
ekipmanlardan değildir?
A)
B)
C)
D)

Otomobil
Telsiz
Faks
Bilgisayar

Aşağıdaki cümlelerin başındaki boşluklara doğru cümlelere (D) , yanlış cümlelere (Y)
ibaresi koyunuz.
5.

( ) Stant personeli, öncelikle ziyaretçiyi en olumlu bir biçimde karşılamak ve onunla
ilgilenmekle görevlidir.

6.

( ) Firma personeli, bulunabilir ve ziyaretçiyle görüşmeye uygun durumda olmalıdır.

7.

( ) Fuar ve kongreler satış yapmak, müşteri ilişkilerini güçlendirmek için mükemmel birer fırsat
sunmaktadır
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8.

( ) Firma personeli, fuar alnında insanlarla doğru iletişim kurabilmek için pek çok ayrıntıya
dikkat etmek durumundadır

9.

( ) Fuar/kongrelerde görevli olan host/hosteslerin belli başlı bazı araç ve gereçleri kullanmayı
çok iyi bilmesi zorunlu değildir.

10.

( ) Fuar alanında ürünlerin test edilmesi için özel bir mekân hazırlanması sunumun kalitesi
üzerine etkili olmaktadır

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarlarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevaplarınız için faaliyetin ilgili
konularını tekrar ediniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3
ÖĞRENME FAALİYETİ–3
AMAÇ
Bu faaliyetle uygun ortam sağlandığında, stantta yapılan diğer işlemleri öğrenerek eksiksiz takip
edebileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Firmaların promosyon tercihleri konusunda araştırma yaparak 10 adet promosyon ürünü
içeren bir dosya oluşturunuz.



10 sorudan oluşan fuar değerlendirme anketi hazırlayarak sınıfta arkadaşlarınız ve
öğretmeninizle paylaşınız.



Fuar/kongre

hostesi

stantta

hangi

görevlerden sorumludur?

Araştırarak sınıfta

arkadaşlarınız ve öğretmeninizle paylaşınız.

3. DİĞER STANT İŞLEMLERİ
3.1. Promosyonlar
Promosyon ürünleri, pazarlamanın vazgeçilmez unsurlarındandır.
Promosyon ürünü; bir firmanın markalaşmasında, kurumsal kimliğini tanıtmada, ürününün
akılda kalıcı, elden düşmeyecek hale getirilmesinde en büyük unsurdur.

3.1.1. Tanımı
Promosyon: Firmaların potansiyel müşterilerine kendilerini tanıtmak ve ürünlerini pazarlamak
amacıyla kullandığı bir tanıtım aracıdır. Çekici, renkli, alımlı, hayatın her alanında kullanışlı, çeşitli ve
logolu, firmanın ve ürünün kimliğini taşıyan ve yansıtan ürünlerdir.
Promosyon ürünleri; faydalı, yaratıcı, uygun fiyatlı ve hepsinden önemlisi de gerçekten
kullanılabilir olmalıdır.
Fuara katılımın başarılı sonuç vermesindeki en önemli faktörlerden biri de katılım ile ilgili
promosyon faaliyetlerinin etkin bir şekilde gerçekleştirilmesidir. Stantta sergilenen ürünlerle firmanın
tanıtımı ve iş bağlantılarının yapılması için hedef grupların standı ziyaret etmelerinin sağlanması
gerekir. Fuar organizatörleri, çeşitli promosyon yöntemleri kullanarak potansiyel müşterilerin fuarı
ziyaret etmelerini sağlamaya çalışırlar. Fuara grup olarak katılımlarda birçok promosyon faaliyeti,
millî katılımı organize eden kuruluş tarafından gerçekleştirilmektedir. Bununla birlikte, fuara katılan
firmaların kendi stantlarına potansiyel müşterileri çekebilmeleri açısından bizzat promosyon
faaliyetlerinde bulunmaları son derece yararlı ve gereklidir.
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Resim3.1: Promosyon ürünleri

3.1.2. Dağıtımı
Katılımcı firmaların fuar/kongre süresince yürüteceği en önemli çalışmalardan bir tanesi de
standa gelen konukların ağırlanması ve promosyon ürünlerinin verilmesidir. Promosyon ürünleri firma
için olumlu bir imaj yaratılması müşteri ilişkilerinin geliştirilmesi bakımından önem taşımaktadır.
Promosyon ürünleri firmanın bu iş için ayırdığı bütçeye göre değişiklik göstermektedir. Bu
hizmetler içerisinde şunlar bulunmaktadır:





Ziyaretçilere hafif yiyecek ve içecek servisinde bulunulması
Standa gelen ziyaretçilere ürün numunelerinden hediye edilmesi
Ziyaretçilere firmayı temsil edebilecek küçük hediyelik eşyalar (promosyon) verilmesi
İş bağlantısı yapılan ziyaretçi gruplarına özel davetler verilmesi, yemek, kokteyl vb.
organizasyonların gerçekleştirilmesi

3.2. Anket Formları
Anket, sistematik bir veri toplama yöntemidir. Veriler, önceden belirlenmiş insanlara bir dizi
soru sorarak elde edilir. Anket yöntemi ile çok farklı türde veri toplamak mümkün olmaktadır. İnsan
davranışları, iş performansları, bilgi düzeyleri, tercihleri, tutumları, inançları, duyguları vb. bunlardan
bazılarıdır.
Firmalar, fuar/kongrelerde ürün ve hizmetlerini geliştirmeye yardımcı olacak anket formları
hazırlayarak katılımcıların düşünceleri hakkında bilgi sahibi olabilir.

3.2.1. Anket Formlarının Amacı
Fuar/kongre organizasyonunun ne kadar etkili olduğu kısa sürede ortaya konamamaktadır. Fuar
alanında yapılan satışlar dışında, ziyaretçilerle kurulan ilişkiler de firmaya iş bağlantısı olarak
döneceğinden organizasyon sona erdikten sonra elde edilen ziyaretçi bilgilerinin ve düşüncelerinin
değerlendirilmesi büyük önem taşımaktadır
Anket formları, firmanın fuar/kongre sonrasında gerçekleştireceği faaliyetlere ışık tutması
açısından büyük önem taşımaktadır.
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FUAR DEĞERLENDİRME ANKETİ
Katıldığınız Fuarın Adı:
Fuar hakkındaki genel izlenimleriniz nedir?
☐ÇOK İYİ
☐İYİ
☐ORTA
☐KÖTÜ
Firmanız bu fuara daha önce katılmış mıydı?
☐HAYIR
☐EVET Kaç defa?: .........
Ziyaretçi sayısı sizce nasıldı?
☐ÇOK İYİ
☐İYİ
☐ORTA
☐ÇOK AZ
Yabancı katılımcı ve ziyaretçi sayısı hakkındaki yorumlarınız:
☐ÇOK İYİ
☐YETERLİ
☐ORTA
☐ HİÇ YABANCI
YOKTU
Sizce bu fuarın sektörünüz açısından önem derecesi nedir?
☐EN ÖNEMLİ FUAR ☐ÖNEMLİ FUARLARDAN
☐ORTA DÜZEYDE
☐
ÖNEMSİZ
Sektörünüzde düzenlenen diğer fuarlar arasında bu fuarı seçmenizin nedeni:
☐HEDEF PAZARIMIZA ULAŞMAK İÇİN
☐RAKİPLERİMİZİN KATILIYOR OLMASI
☐ODANIZIN TEŞVİKLERİ
☐MALİYETİNİN DİĞERLERİNE NAZARAN DAHA AZ OLMASI
☐ALIŞKANLIK
Sizce organizatör firmanın hizmetinin kalitesi ve size karşı ilgisi nasıldı?
☐ÇOK İYİ
☐İYİ
☐ORTA
Organizasyonda rastladığınız herhangi bir aksaklık oldu mu?
☐HAYIR

☐KÖTÜ

☐EVET Nedir?:......................

Fuar, firmanız açısından verimli geçti mi?
☐EVET
☐HAYIR
Fuar süresince yaptığınız iş görüşmesi sayısı nedir?: .........
Fuar, beklentilerinizi karşıladı mı?
☐EVET
☐HAYIR Neden?:...................
Sizce Fuar, ihracat amaçlayan katılımcılar için uygun bir ortam sağlıyor mu?
☐EVET
☐HAYIR Neden?:...................
Gelecek yıl bu fuara tekrar katılmayı düşünüyor musunuz?
☐EVET
☐HAYIR

3.2.2. Dağıtımı ve Toplanması
Fuar/kongrelerde ziyaretçiler, yapılan anketlere zaman vb. gibi mazeretlerle katılmak
istemeyebilirler. Katılımcıları anket doldurmaya ikna edebilmek için promosyon ürünlerinden
faydalanmak mümkün olabilir.
Anketlerin Uygulanmasında Dikkat Edilecek Hususlar:



Anketör cevaplayıcının anlamadığı noktaları açıklamalıdır.
Anketin önemi anlatılarak gizlilik konusunda güvence vermelidir.
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Soruların cevaplanma süresi üzerinde kontrollü olmalıdır.
Boş bırakılmış soru bulunmamasına dikkat edilmelidir.
Anket sonuçlarının taraflı olmamasına dikkat edilmelidir.
6-Fuar/kongre personeline görev verilmesi, yanıtlarda yanlılığı artırabilir; bu hususta
dikkatli olunmalıdır.
Görevli kendini tanıtmalı ve ziyaretçiyi yönlendirecek davranışlardan kaçınmalıdır.
Anketlerin, anketöre veya personele yaptırılması halinde kısa süreli bir eğitim
verilmelidir.
Anket uygulaması, ziyaretçinin fuar alanını terk edeceği an yapılır.
11- Anket uygulanması için birimlerde uygun bir yer tespit edilmeli ve kişinin kendini
rahat hissetmesi sağlanmalıdır.

Aşağıda örnek olarak verilen anket soruları fuar/kongrenin amacına göre çok farklı şekillerde
hazırlanabilir.

ZİYARETÇİ ANKETİ
1.İzmir fuarından nasıl haberdar oldunuz?

Gazete ilanı

Sektörel yayın

Radyo TV

İnternet

Davetiye

Bez afiş

Diğer
2.Sürekli okuduğunuz gazete hangisidir?(Birden fazla işaretlenebilir)

Hürriyet

Sabah

Yeni Asır

Posta

Akşam

Milliyet

Diğer
3.Fuarı ziyaret etme nedeniniz?

Ürünlere ulaşmak

Çok sayıda firma ile görüşmek

İş bağlantısı kurmak

Pazarı tanımak

Kendimi/firmamı tanıtmak

Distribütörlük almak
4.Fuar bu beklentinizi ne kadar karşıladı?

% 50 den az

%50 %75 arası

%75 Den çok
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%100
5.Fuar sektörün genel durumunu ne kadar yansıtıyor?

Mükemmel

İyi

Orta

Kötü
6.Katılımcı sayısı ve kalitesi hakkında ne düşünüyorsunuz?

Mükemmel

İyi

Orta

Kötü
7.Fuar yönlendirmelerini yeterli buluyor musunuz?

Mükemmel

İyi

Orta

Kötü
8.Fuarın genel temizliği hakkında n e düşünüyorsunuz?

Mükemmel

İyi

Orta



Kötü

3.2.3. Sonuçların Değerlendirilmesi
Ziyaretçiler tarafından doldurulan anketler, firmaların ürün ve hizmetlerini geliştirmelerine
yardımcı olmak amacıyla değerlendirilir.

Kurumlarda Kalite Ölçütlerini Değerlendirme ve Anket Uygulama Biriminin Yapacağı
İşler










Anketlerin uygulanmasını sağlamak
Takibiyle sorumlu olmak
Uygulanmasında yaşanabilecek muhtemel sorunlara çözüm üretmek
Anketlerin bir merkezde toplanmasını sağlamak
Anketlerin gizliliğini sağlamak
Verileri bilgisayar ortamına aktarmak
Anket sonuçlarını değerlendirmek
Elde edilen sonuçlara göre tespit edilecek olumsuz durumu iyileştirici düzenlemelere
gitmek
Her anket dönemi için yapılan faaliyetleri içeren dosya hazırlamak
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3.4. Stanttaki Sorunlar ve Eksiklikler
Fuar/kongre öncesi hazırlıklarının planlanması ve gerçekleştirmesi çok yoğun bir çalışmayı
gerektiren, birçok ayrıntıdan oluşan bir süreçtir. Bu süreçte sorunlar ve eksikliklerle karşılaşmak
mümkündür. Uzun süren bu hazırlık çalışmalarına karşılık organizasyonlar ise 4–5 günlük kısa bir
zaman dilimi içinde gerçekleşmektedir. Bu nedenle organizatör firmanın hazırlık çalışmalarının boşa
gitmemesi ve organizasyonun başarılı bir şekilde gerçekleştirebilmesi için fuar/kongre dönemi
boyunca gerçekleştirilecek çalışmaların da ayrıntılı bir biçimde planlanması gerekmektedir. En çok
karşılaşılan problemleri aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz.






Mekândan kaynaklanan sorunlar ve eksiklikler
Katılımcılardan kaynaklanan sorunlar ve eksiklikler
Kurum dışı faktörlerden kaynaklanan sorunlar ve eksiklikler
Yardımcı hizmetlerden kaynaklanan sorunlar ve eksiklikler

3.4.1. Tespiti
Organizatör firmalar, fuar/kongre süresince çalışmalarını başarıyla sürdürebilmek ve katılımcı
firmalarla iletişimi sürdürebilmek için organizasyon alanında kendilerine ait bir ofis kurmaktadır. Bu
ofis hem koordinasyon merkezi olarak kullanılmakta hem de meydana gelebilecek sorunları anında
tespit ederek gidermeyi amaçlamaktadır.
Organizatör firmalar, alanda meydana gelen her türlü olayı takip etmek ve alanın düzenini
sağlamak durumundadır. Bu nedenle organizasyonun düzenlendiği alanda, etkinliğin devam ettiği
saatler boyunca düzeni kontrol edecek bir ekip görevlendirilmektedir. Söz konusu ekip, alanda
dolaşmakta, stantlarda herhangi bir sorun ya da teknik aksaklık meydana gelip gelmediğini sürekli
kontrol etmekte ve tespit edilen aksaklıkların giderilmesi için gerekli yerlere bilgi aktarmaktadır.
Stant personeli sorunları ve eksiklikleri bu merkeze bildirerek çözümlenmesini sağlamakla
görevlidir.

3.4.2. Rapor Etme
Fuar/kongrede karşılaşılan eksikliklerin raporunun hazırlanması, ilgili yerlere ulaştırılması
organizasyon esnasında yürütülecek en önemli çalışmalardan bir tanesidir
Fuar/kongre organizasyonlarında ufak tefek sorunlar yaşanması son derece doğaldır. Önemli
olan bu eksiklikleri görmek, ders çıkarmak ve daha sonra hayata geçirilecek olan etkinliklerde bu
hataları yinelememektir.

3.4.3. Eksiklikleri Tamamlama ve Sorunları Çözme
Stantta herhangi bir sorunla karşılaşıldığında öncelikle organizatör firma yetkilileri haberdar
edilir. Firma yetkilileri meydana gelebilecek sorunları anında tespit ederek gidermeyi amaçlamaktadır.
Firma yönetiminin olası kriz ve problem durumlar için önceden hazırlıklı olup acil durum
planları hazırlamış olması çözümü kolaylaştıracaktır. Böyle durumlar için çalışma planı ( kimin hangi
görevi üstleneceği ) hazırlanmalıdır. Aynı planlama her organizasyon için de ayrıca hazırlanmalıdır.
Örneğin bir organizasyon hazırlandığında mekânın fiziki durumu incelenmeli, acil çıkış noktaları
belirlenmeli, bu noktaları gösteren tabelalar asılmalı ve acil durumdaki görev dağılımları önceden
yapılmalıdır.
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3.5. Stantta Yapılan İşlemler
Katılımcı firmanın organizasyonda elde edeceği başarı, stantta yürüttüğü çalışmaların başarısı
ile yakından ilgilidir. Ürün yerleşim düzeni ve yapılacak diğer işlemler etkinlik dönemi boyunca
gerçekleştirilecek çalışmalar ayrıntılı bir biçimde planlanmalıdır; ayrıca görev tanımları yapılarak
herkesin yapacağı iş tam olarak belirlenmelidir.
Standın ve firmanın büyüklüğüne göre bir fuarda görev alacak personel şunlardır:










Firma üst seviye yöneticisi (Yön. Kur. Bşk. veya üyesi, Genel Müdür, İşletme Müdürü
vs.)
Stand yöneticisi (Standın organizasyon ve işletilmesinden sorumlu)
Teknik personel (Teknik danışma, bilgi verme ve ürünlerin çalıştırılması,
demonstrasyonundan sorumlu)
Ticari personel (Satış ve teslimat şartlarıyla ilgili)
Ülke temsilcisi veya sorumlusu (Ülkeyle ilgili ihracat ve mevzuattan sorumlu)
Tercüman
Basın ve halkla ilişkiler sorumlusu (Tanıtımdan sorumlu)
Kongre fuar host/hostesi (Ziyaretçiyi bilgilendirmekten sorumlu)
Hizmet personeli (Büro işleri, çay-kahve servisi, güvenlik ve temizlikten soru

Kongre ve fuar hostesi; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç gereç ve
ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve
mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak aşağıdaki görev ve işlemleri yerine getirir:


Kırtasiye ve promosyon malzemelerini teslim almak



Katılımcılara verilecek çantaları teslim almak



Toplanan broşürleri tasnif etmek



Malzemeleri kitlere yerleştirmek



Form ve belgeleri teslim almak



Yönlendirme levhalarını yerleştirmek



Salonu kontrol etmek



Konuşmacı isimliklerini yerleştirmek



Ekipmanların çalışıp çalışmadığını kontrol etmek



Ürünleri sergileme alanına yerleştirmek



İkram malzemelerinin hazırlanmasını kontrol etmek



Sergileme alanının düzenini kontrol etmek



Fuar/kongre alanındaki eksiklerin tamamlanmasını sağlamak



Kayıt masasını hazırlamak, yaka kartlarını yerleştirmek



Ziyaretçi kayıtlarını tutmak



Ürün hakkında bilgi vermek



Yarışma sonuçlarını organizatöre iletmek



Ziyaretçi ve katılımcıları karşılamak
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Açılış törenine ve protokole refakat etmek



Dağıtılacak belgeleri ve teknik ekipmanları ilgililere iletmek



Program akışındaki duyuruları yapmak



Katalog / kitap satışı yapmak



Sorunları ilgili birimlere bildirmek



Sorunların çözümünü sağlamak



İkramda bulunmak



Sergileme alanının düzenini kontrol etmek



Güvenlik birimi ile koordinasyonu sağlamak



Organizasyon kuralları dışında hareket edenleri uyarmak



Ofis hizmetlerine yardımcı olmak



Dağıtılan belgeleri /anketleri toplamak



Teşekkür belgeleri, plaket ve ödüllerin dağıtımına refakat etmek

Resim 3. 3: Stantta yapılan işlemler

3.5.1. Fuar Kapanışında Yapılan işlemler
Fuar açılış ve kapanışında yapılacak işlemler, fuar öncesinde organizatör firma ile yapılan
sözleşme doğrultusunda görev dağılımı yapılarak planlanır. Bu planlama doğrultusunda
Fuar organizasyonun sona ermesiyle yapılması gereken işlemler bitmemektedir.
Fuar kapanışında yapılması gereken işlemler şunlardır:


Fuar alanına götürülen ürünlerin sayımının yapılması ve söz konusu ürünlerin firma
görevlilerinden birinin sorumluluğuna verilmesi
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Taşınabilir nitelikte olan ürün, dekor, mobilya gibi malzemelerin güvenli bir yere alınması



Fuar süresince alının hizmetlerin ( elektrik, tesisat, marangoz vb. ) ücretlerinin ödenip
ödenmediğini kontrol edilmesi



Telefon, su, elektrik vb. kullanılan hizmetlerin kesilmesi



Fuar süresince doldurulmuş müşteri formları vb. evrakların ofise dönümünün sağlanması



Organizatör firma ile gerekli görüşmelerin yapılması ve evrakların doldurulması

Fuar sonrasında yukarıda sayılan eylemler gerçekleştirip firmanın ürünlerinin ve personelin
ofise dönüşü sağlandıktan sonra da fuarla ilgili çeşitli aktivitelerin yürütülmesi ve elde edilen başarının
ölçümlenmesi gerekmektedir.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
İşlem Basamakları

Öneriler

 Bireysel olarak bir fuar konusu belirleyiniz.
Belirlediğiniz konu ile ilgili bir anket formu
hazırlayınız.

 Araştırmalarınızda ölçülü, saygılı ve
güler yüzlü davranınız.
 Etkili iletişim kurunuz.

 Hazırlık için ön çalışma yapınız.
 Anket firmaları ile görüşerek yardım alınız.
 En az 20 soru belirleyiniz.
 Hazırladığınız anketi “belirlediğiniz konu” ile
ilgili en az 10 firmaya uygulayınız.
 Anket firmaları ile görüşerek değerlendirme ile
ilgili yardım alınız. .
 Dokümanlarınızla görsel bir sunum hazırlayınız.
 Hazırladığınız çalışmayı sınıfta öğretmeninize ve
arkadaşlarınıza sununuz.

 Gözlemlerinizi not ediniz.
 Araştırmalarınızı anket firmalarında
birebir görüşme yaparak
gerçekleştiriniz.
 Kaynak bilgilerini değerlendirme
düzenleme ve bilgi dosyası
oluşturmada araştırma yaptığınız
firmalardan yardım alınız.
 Sunum sırasında güler yüzlü olunuz,
gelebilecek sorulara karşı dikkatli ve
hazırlıklı olunuz.

Uygulama faaliyetinde yapmış olduğunuz çalışmaları grup arkadaşlarınızla ya da diğer
gruplardaki arkadaşınızla değişerek değerlendiriniz.
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KONTROL LİSTESİ
Aşağıda hazırlanan değerlendirme ölçeğine göre kendinizin ya da grubunuzun yaptığı çalışmayı
değerlendiriniz. “Evet/Hayır” seçeneklerinden uygun kutucuğu işaretleyiniz.

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
1. Konu belirlediniz mi?
2. Hazırlık için ön çalışma yaptınız mı?
3. Anket firmalarından randevu aldınız mı?
4. Anket sorularını belirlediniz mi?
5. Gözlemlerinizi not ettiniz mi?
6. Hazırladığınız anketi uygun firmalarda uyguladınız mı?
7. Anketleri değerlendirirken anket firmalarından yardım aldınız mı?
8. Dosya hazırlamak için gerekli bilgi ve doküman topladınız mı?
9. Dosyanızdaki bilgileri sınıf arkadaşlarınıza sundunuz mu?
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Evet

Hayır

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
OBJEKTİF TESTLER (ÖLÇME SORULARI)
Aşağıdaki sorulardan doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Aşağıdakilerden hangisi promosyonun tanımına uygun değildir?
A) Çekici

2.

C)Kullanışlı, logolu

D)Basit, ucuz

Aşağıdakilerden hangisi fuar/kongrelerde uygulanan promosyonlardan biri değildir?
A)
B)
C)
D)

3.

B)Renkli, alımlı

Ziyaretçilere hafif yiyecek ve içecek servisinde bulunulması
Ziyaretçi anketi uygulanması
Ziyaretçilere firmayı temsil edebilecek küçük hediyelik eşyalar verilmesi
Standa gelen ziyaretçilere ürün numunelerinden hediye edilmesi

Aşağıdakilerden hangisi anketin tanımı için söylenemez?
A) Sistematik bir veri toplama yöntemidir
B) Veriler, önceden belirlenmiş insanlara bir dizi soru sorarak elde edilir.
C) Anket uygulanırken kişilerin iş performansları, bilgi düzeyleri, tercihleri, tutumları, dikkate
alınmaz.
D) Anket yöntemi ile çok farklı türde veri toplamak mümkün olmaktadır.

4.

Aşağıdakilerden hangisi kurumlarda kalite ölçütleri değerlendirme ve anket uygulama
biriminin yapacağı işlerden değildir?
A)
B)
C)
D)

Verilerin gizliliğini önemsememek
Uygulanmasında yaşanabilecek muhtemel sorunlara çözüm üretmek
Anketlerin uygulanmasını sağlamak
Verileri bilgisayar ortamına aktarmak

Aşağıdaki cümlelerin başındaki boşluklara doğru cümlelere (D) , yanlış cümlelere (Y)
ibaresi koyunuz.
5.

( ) Promosyon ürünleri faydalı, yaratıcı, uygun fiyatlı ve hepsinden önemlisi de gerçekten
kullanılabilir olmalıdır.

6.

( ) Anket formları firmanın fuar/kongre sonrasında gerçekleştireceği faaliyetlere ışık tutması
açısından büyük önem taşımaktadır.
( ) Anket, sistematik bir veri toplama yöntemidir.

7.
8.

( ) Stant personeli sorunları ve eksiklikleri bu merkeze bildirerek çözümlenmesini sağlamakla
görevlidir.

9.

( ) Fuar/kongrelerde görevli olan host/hostesler alandaki eksiklerin tamamlanmasını sağlamakla
görevli değildir.

10.

( ) Fuar organizasyonun sona ermesiyle yapılması gereken işlemler bitmemektedir.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
Modül ile kazandığınız bilgileri, aşağıdaki soruları doğru veya yanlış olarak cevaplandırarak
değerlendiriniz.

ÖLÇME SORULARI
Aşağıdaki ifadelerden doğru olanları ( D ), yanlış olanları ( Y ) olarak işaretleyiniz.
1.

( ) Stant; bir fuar/kongrede katılımcının ürün ve hizmetlerini sergilemek amacı ile kiraladığı
alan ve bu alan üzerinde kurduğu sergi tasarımından oluşan bir sistemdir, diye tanımlanabilir.

2.

( ) Tattırma stantları, stant çeşitlerinden biri değildir.

3.

( ) Stant düzenlenirken estetiğe dikkat etmek gerekli değildir.

4.

( ) Fuar ve kongreler satış yapmak, müşteri ilişkilerini güçlendirmek için mükemmel birer fırsat
sunmaktadır.

5.

( ) Fuar/kongrelerde görevli olan host/hosteslerin belli başlı bazı araç gereçleri kullanmayı
bilmesi zorunlu değildir.

6.

( ) Görünüş, ışık, renk, dekorasyon ve uyum yerleştirmede dikkat edilecek en önemli
unsurlardır.

7.

( ) Fuar alanında ürünlerin test edilmesi için özel bir mekân hazırlanması sunumun kalitesi
üzerine etkili olmaktadır.

8.

( ) Promosyon ürünleri faydalı, yaratıcı, uygun fiyatlı ve hepsinden önemlisi de gerçekten
kullanılabilir olmalıdır.

9.

( ) Anket formları firmanın fuar/kongre sonrasında gerçekleştireceği faaliyetlere ışık tutması
açısından büyük önem taşımaktadır.

10.

( ) Stant personeli sorunları ve eksiklikleri bu merkeze bildirerek çözümlenmesini sağlamakla
görevlidir.
Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ 1 CEVAP ANAHTARI
1

D

2

Y

3

Y

4

D

5

Y

6

D

7

D

8

Y

9

D

10

D

ÖĞRENME FAALİYETİ 2 CEVAP ANAHTARI
1

C

2

D

3

C

4

A

5

D

6

D

7

D

8

D

9

Y

10

D
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ÖĞRENME FAALİYETİ 3 CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6

D
B
C
A
D
D

7

D

8
9
10

D
Y
D

ÖĞRENME FAALİYETİ 4 CEVAP ANAHTARI
1

D

2

Y

3

Y

4

D

5

Y

6

D

7

D

8

D

9

D

10

D
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