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AÇIKLAMALAR 
 

 

KOD 342PR0054 

ALAN Halkla ilişkiler ve Organizasyon Hizmetleri  

DAL/MESLEK Fuar Organizasyonu Sorumlusu 

MODÜLÜN ADI Organizatör Firma Fuar Hizmetleri 

MODÜLÜN TANIMI 
Öğrenciye organizatör firmanın fuar düzenleme sürecini takip 

etme hakkında bilgi içeren öğrenme materyalidir.  

SÜRE 40/32 

ÖN KOŞUL Fuarcılık modülünü tamamlamış olmak 

YETERLİK Organizatör firmanın fuar sürecini takip etmek 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

 

Bu modül ile gerekli ortam sağlandığında organizatör firma 

fuar düzenleme sürecini takip ederek düzenleyebileceksiniz. 

 

Amaçlar  

 

1. Organizatör firma açısından fuar öncesi hazırlık planlama 

aşamalarına uygun olarak takip dosyası 

hazırlayabileceksiniz. 

2. Organizatör firma açısından fuar  öncesi pazarlama 

çalışmalarına uygun olarak takip dosyası 

hazırlayabileceksiniz. 

3. Organizatör firma açısından fuar dönemi ve sonrası 

çalışmalarına uygun olarak takip dosyası 

hazırlayabileceksiniz. 

 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Sınıf, atölye, kütüphane, çeşitli organizasyon firmaları, 

tanıtım broşürleri, rehber, telefon, İnternet vb. 
 

Donanım: Bilgisayar, İnternet, projeksiyon makinesi, tepegöz, 

kamera çekimleri, video, CD/,DVD/,VCD. 

 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

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. 

AÇIKLAMALAR 
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GİRİŞ 
 

Sevgili Öğrenci, 

 

Küreselleşen dünya içinde sanayileşme sürecinin hızlanması sonucu mal ve hizmet 

arzının artması, tüm sektörlerde fuarcılık çalışmalarının önemini artırmıştır. 

 

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

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

 

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

bir iletişim organizasyonudur. Günümüzde dünyanın hemen her ülkesinde ulusal ve 

uluslararası boyutlarda farklı sektörde binlerce fuarlar düzenlenmeye başlamıştır. 

 

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

düzenlendiği yerlerde ticari ve turistik hareketliliğe yol açar. 

 

Bu alanda rekabet koşullarına ayak uydurabilmek için, sektörün istediği yeterlikleri 

kazanmış dünya standartlarında hizmet verecek kaliteli insan gücüne ihtiyaç duyulmaktadır. 

 

Bu modülde kazandırılacak yeterliliklerle fuar organizasyonu sektörünün istediği 

insan gücünün yetiştirilmesinde bir adım atılmış olacaktır. 

 

Modülün size katkıda bulunması dileğiyle başarılar dilerim. 

 

 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

 

 

 

 

Organizatör firma açısından fuar öncesi hazırlık planlama aşamalarına uygun olarak 

takip dosyası hazırlayabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Organizatör firma açısından fuar öncesi hazırlık planlama aşamalarını araştırınız. 

 Araştırma için çevrenizde bu işle ilgili organizatör firma yetkilileri ile 

görüşebilir, internetten araştırma yapabilirsiniz. 

 

1. ORGANİZATÖR FİRMA AÇISINDAN 

FUAR ÖNCESİ HAZIRLIK PLANLAMASI 
 

1.1. Önemi 
 

Fuar organizasyonu, fuar öncesi, fuar sırasında ve fuar sonrasında pek çok konuda 

karar vermeyi gerektiren karmaşık bir olaylar bütünüdür. 

 

Fuara katılan katılımcı ve ziyaretçilerin ihtiyaçlarını, beklentilerini göz önünde 

bulundurarak fuar alanının, zamanın belirlenmesi, fuarın yapılabilmesi için gerekli olan tüm 

alt ve üst yapının oluşturulması çabaları bu konuda uzmanlaşmış fuar organizasyon firmaları 

tarafından gerçekleştirilir. 

 

Fuar; katılımcı firma ne kadar iyi hazırlanırsa hazırlansın, organizatör firma gerekli 

araştırmayı iyi yapmayıp yer ve zamanı sektör ihtiyaçlarına göre belirlemezse, hedef kitleyi 

uygun seçmezse ve gerekli altyapıyı, tanıtım ve reklâm çalışmalarını yeterli 

gerçekleştiremezse fuarların başarı şansı azalır. 

 

Organizatör firmalar düzenledikleri fuarlarla uygun sektörle uygun hedef kitleyi en 

fazla yarar sağlayacak şekilde bir araya getirmelidir. 

 

Organizatör firma başarılı bir fuar yapmak istiyorsa, geniş kapsamlı ve çok önceden 

iyi bir planlama yapmalıdır. 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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1.2. Fuar Organizasyonu Hazırlık Aşamaları 
 

Organizatör firmanın düzenleyeceği fuar organizasyonunun başarısı, fuar öncesi 

yapılan çalışmaların özveri ve titizlikle iyi bir planlamaya bağlı olarak yürütülmesine 

bağlıdır 

 

1.2.1. Sektör Belirleme Aşaması  

 
Bu aşamada organizatör firma düzenlemek istediği fuar için yeterli ve uygun pazar 

olup olmadığını, pazara uygun katılımcı ve ziyaretçinin yeterince sağlanıp 

sağlanamayacağını analiz ederek doğru sektörü belirler. 

 

 
Resim 1.1: Fuar öncesi hazırlık çalışması 

 

1.2.2. Ülke Bölge ve Yer Bazında Yer Belirleme Aşaması 
 

Organizatör firma, düzenlemeyi düşündüğü fuar için ilgili sektör açısından en uygun 

yeri belirler. 

 

Örneğin; mobilya fuarı, mobilya sektörünün en fazla bulunduğu Kayseri veya 

Ankara’da düzenlenebilir. 

 

1.2.3. Fuar Alanı Belirleme Aşaması 
 

Bu aşamada sektörü belirlemiş olan organizatör firma, fuarın içeriğine, katılımcı 

firmaların sergileyecekleri ürün ve hizmetlere uygun bir fuar alanı belirler. Organizatör 

firmaların kendi fuar alanları varsa (CNR, Anfa, İZFAŞ gibi) bu alanları kullanabilecekleri 

gibi diğer bulunan fuar alanlarını kiralama yoluna da gidebilir. 
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Resim 1.2: Fuar öncesi hazırlık  

 

1.2.4. Tarih Belirleme Aşaması 

 
Bu aşamada organizatör firma, sektöre en uygun tarihi belirlemelidir. Tarih 

belirlemek, çok önemli bir aşamadır. Düzenlenecek fuarın başarısı doğru tarih belirlemeyle 

yakından ilişkilidir; çünkü çoğu sektör, zamana duyarlıdır. Hemen her ürün veya malın 

üretim veya tüketim açısından talep yoğunluğunun olduğu zamanlar vardır. Fuarın zamanını 

belirleyen etkenlerden biri, üretime bağlı katılımcılar diğeri ise, tüketiciye bağlı olan 

ziyaretçilerdir. 

 

Fuarlar için belirlenen zaman diliminin, her yıl aynı zamanlarda tekrarlanmasına özen 

gösterilmelidir.  

 

Fuarlar için başlama tarihi kadar fuarın ne kadar süreceğinin belirlenmesi de önem 

taşır. Fuarlar için en uygun süre fuarın özelliğine göre 7-30 gün arasında yapılmaktadır. 

 

Organizatör firmalar, fuar tarihini belirleyerek 6 ay önceden ilgili birimlere ilan eder. 

Uluslararası fuarlar  için bu süre, bir yıldır. 
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Resim 1. 3: Fuar ismi belirleme  

 

1.2.5. İsim Belirleme Aşaması 
 

Fuar için isim belirlenirken sektör ile ilgili, sektöre çağrışım yapabilecek, akılda kalıcı 

çarpıcı ve içeriği ifade edebilen isimler tercih edilmelidir. Ayrıca fuar farklı bir ülkede 

düzenlenecekse düzenleneceği ülkenin dilinde rahatça telaffuz edilip hatırlanabilecek bir 

isim seçilmesine özen gösterilmelidir. 

 

1.2.6. Ürün Gruplarını Belirleme Aşaması 
 

Fuarların bir pazarlama aracı olduğu düşünüldüğünde belirlenen sektör içinde hangi 

ürün gruplarının fuarda sergileneceğinin belirlenmesi aşamasıdır. Bu aşamada sektörün önde 

gelen kuruluşlarının sektörle ilgili dernek ve birliklerin görüşleri de alınabilir. 

 

Fuarlarda ürünler sergilenirken o ürünün ham maddesinden, mamulüne, yan 

ürününden, üretime esas olan araç gereçlere kadar kapsamlı bir bütünlük içinde olmasına 

dikkat edilmelidir. 

 

1.2.7. Fuar Organizasyonunun Gerçekleştirilmesi 
 

Yukarda sayılan tüm aşamalardan sonra fuar organizasyonuna ilişkin çalışmaların 

gerçekleştiği aşamadır.  

 

Bu aşamalar, organizatör firmanın ilk kez düzenleyeceği fuarlar için geçerlidir. Önceki 

yıllarda düzenlenmiş ve geleneksel hale gelmiş fuarların organizasyonunda ve planlamasında 

işlemler farklılık gösterse de fuarın düzenlenmesinden sonraki işlemler benzerlik gösterir. 
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1.3. Düzenlenmekte Olan Fuarın Analiz Edilmesi 
 

Organizatör firma açısından hazırlık planlamasının ilk aşaması, fuar organizasyonu ile 

ilgili mevcut durumun analiz edilmesi, sektörün belirlenmesidir. Analiz yapılırken daha önce 

düzenlenen fuarlarda sergilenen ürün grupları incelenir katılımcı ve ziyaretçilerin doldurmuş 

oldukları anketler değerlendirilerek gerekli değişiklik ve güncellemeler yapılır. 

 

1.4. Fuar Organizasyon Komitesinin Oluşturulması 
 

Fuar organizasyon komitesi, düzenlenecek fuarın özelliğine göre fuar ile ilgili 

faaliyetlerden sorumlu olacak ve fuar organizasyonu gerçekleştirilmesini sağlayacak kişi ve 

kurumlardan oluşur. 

 

Organizatör firma, fuar organizasyonu için sorumlu ekipler oluşturur. Bu ekiplerden 

fuarla ilgili işleri yürütecek fuar sorumlusu, asistanları ve satış elemanları belirlenerek fuarla 

ilgili her türlü ayrıntıdan bu ekipler sorumlu tutulur. 

 

Fuar Sorumlusunun Görevleri 

 

 Fuarın düzenleneceği sektörle ilgili değişim ve gelişmeleri yakından takip etmek 

 Organizatör firma yöneticilerinin düzenlenen fuarla ilgili direktiflerini yerine 

getirmek 

 Bu direktifler doğrultusunda sistemlerin görev programlarını oluşturmak 

 Düzenlenen fuarla ilgili dernek, kurum vb. iyi bir iletişim kurmak 

 Fuar pazarlama çalışmalarına yön vermek 

 Sektöre uygun tanıtım ve reklam faaliyetleri ile ilgili fikir üretmek 

 

Düzenlenecek fuar için organizasyon sorumlusu belirlendikten sonra altyapı 

sorumluları, teknik hizmet sorumluları, evrak takip sorumluları vb. alt kadrolar da 

oluşturulur. Organizatör firma içinde oluşturulan fuar organizasyon grubunun yanı sıra bazı 

kişi, kurum ve kuruluşlar sektörel birlik ve derneklerle iş birliği oluşturmalıdır. 

 

Bu iş birliği ile dernek ve birlikler üyelerini fuar organizasyonlarına katılmaya 

yönelterek organizatör firmanın pazarlama çalışmalarına yardımcı olur. Ayrıca uluslararası 

bağlantıları gerçekleştirilerek  pazarlama çalışmalarının yaygınlaşmasında da rol oynar. 

 

Organizatör firma sektörel yayın yapan kuruluşlarla dergi vb. yayınlarla iletişim 

kurarak tanıtım ve reklam çalışmalarına katkıda bulunur. 

 

1.4.1. Organizasyon Komitesi Görev Programının Oluşturulması 
 

Organizatör firma içinde oluşturulan fuar organizasyonunda her çalışan için bir görev 

çizelgesi oluşturularak bu çizelgeler güncellenmelidir. 

 

Bu çizelgelerde yer alan görevlerin yapılıp yapılmadığı fuar sorumlusunca kontrol 

edilmelidir.  
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1.4.2. Fuar Çalışanları Görev Çizelgeleri 
 

 Fuar öncesi kısa vadede yapılması gereken çalışmalar(Hazırlık süreci) 

 Fuar öncesi orta vadede yapılması gereken çalışmalar(Satış ve pazarlama  

süreci) 

 Fuar öncesi uzun vadede yapılması gereken çalışmalar(Projelendirme süreci) 
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1.4.3. Fuar Öncesi Hazırlık Çalışmaları Örnek Çalışma Takvimi 
 

ÖRNEK ÇALIŞMA TAKVİMİ 

VİNOLİVE 2011 / 26 - 29 NİSAN 2011 FUAR ÖNCESİ HAZIRLIK 

ÇALIŞMALARI 
EYLÜL 2010  

 Fuar broşürünün grafik tasarım yönetmenliğine teslim edilmesi ve baskı için sayı 

belirlenip talep yapılması.  

 Pzk ve afiş taleplerinin yapılması 

 Adres portföyünün güncellenmesi 

 Teknik Servis Müdürlüğü'ne hol planlama iç yazışmasının yapılması  

 Eski katılımcılarımızla irtibata geçerek yer tahsis çalışmalarına başlanması  

 Bakiyesi bulunan firmalara ödeme hatırlatma yazılarının fakslanması.  

 Yurt içi seyahatlerinin hazırlanması  

EKİM 2010 

 Fuar broşürünün adres portföyümüzde bulunan firmalara gönderilmesi.  

 İlgili dernek ve kuruluşlara, Ticaret ve Sanayi Odaları'na, ilgili yayıncılıklara (dergiler) 

broşür  gönderimi yapılması.  

 Barter yapılacak dergilerin belirlenmesi ve çalışmaların başlatılması.  

 13 Ekim tarihlerinde Tekirdağ’da firma ziyaretlerinde bulunulması.  

 16 - 18 Ekim tarihlerinde Bursa' da firma ziyaretlerinde bulunulması.  

 30 - 31 Ekim tarihlerinde Ankara' da firma ziyaretlerinde bulunulması.  

KASIM 2010  

 …….. tarafından 9-12 Kasım 2006 tarihinde İstanbul'da düzenlenen Gıda-Tek 

Fuarı'nın ziyaret edilmesi  

 ……... tarafından 22 - 25 Kasım 2006 tarihlerinde İstanbul'da düzenlenen Gıda 

Fuarı'nın ziyaret edilmesi  

 15 - 17 Kasım tarihlerinde Aydın - Muğla firma ziyaretlerinde bulunulması.  

 Fuarın KOSGEB destek kapsamına alınması için KOSGEB'e başvurunun yapılması 

İstanbul'da firma ziyaretlerinde bulunulması.  

 İzmir içi firma ziyaretlerinin gerçekleştirilmesi  

ARALIK 2010 

 Afyon'da firma ziyaretlerinde bulunulması.  

 Başvuru formu gelen katılımcılara pzk ve afiş gönderiminin yapılmaya başlanması   

 Sanayi ve Ticaret Odalarına fuar ile ilgili yazı gönderilmesi  

 29 Kasım - 01 Aralık tarihlerinde Balıkesir firma ziyaretlerinde bulunulması  

 06 - 08 Aralık tarihlerinde Manisa - Ödemiş, Tire firma ziyaretlerinde bulunulması  

OCAK 2011 

 EBSO ve İZTO'da ilgili meslek komitelerinin toplantılarına katılım sağlanması 

 Firma ziyaretleri ve görüşmelerine hızlı bir şekilde devam edilmesi.  

ŞUBAT 2011  

 Ziyaretçi gönderilerinin yapılması  

 Antalya'da 14-17 Şubat 2007 tarihinde düzenlenecek Food Product Fuarı'nın ziyaret 

edilmesi  
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MART 2011  

 Firmaların eksikleriyle ilgili hatırlatma yazılarının firmalara fakslanması, 

telefon görüşmeleri ile hatırlatılanların yapılması.  

NİSAN 2011 

 02 Nisan itibariyle ödemelerle ilgili uyarı yazılarının hazırlanarak firmalara 

gönderilmesi.  

 Grafik Tasarım Yönetmenliği ile koordineli olarak katalog kontrol sürecinin 

başlaması.  

 Açılış ve kokteyl davetiyelerinin fuarlar müdürlüğü'ne tesliminin yapılması.  

 Stand hostesi sayısının belli olanlarının Personel Yönetmenliğine bildirilmesi, 

daha sonra bildirilenlerin de zamanında iletilmesi.  

 Fuar öncesi ve açılış töreni için basın bültenleri'nin gönderildiği takdirde basın 

yönetmenliği ile kontrolünün yapılması.  

 Fuar esnasında ya da öncesinde bilgi dahilinde basın için haber değeri 

taşıyabilecek etkinlik ya da ürünlerin bilgisi var ise Basın Yönetmenliği ile 

paylaşılması.  

 Geçici personel taleplerinin yapılması ve personelin seçimi.  

 Ziyaretçi portföyümüzde yer alan firmalara davetiyelerin ön yazı ekinde 

gönderilmesi . 

 Bakiye çeklerini vermeyen firmaların takiplerinin yapılması . 

 Fuarlar Müdürlüğü tarafından Fuar öncesi ve sonrası salonlarda bulunacak alan 

sorumlularının belirlenmesi . 

 Araç ve katılımcı kartları gibi tüm kart ve basılı evrakların Fuarlar 

Müdürlüğü'ne teslim edilmesi.  

 Ar-Ge Direktörlüğü tarafından, katılımcı ve ziyaretçi anket sorularının 

hazırlanmasını takiben  

 kontrollerinin yapılması.  

 Firmaların ek aksesuar taleplerinin belirlenmesi ve belirtilen ek aksesuarların 

temininin teknik servis müdürlüğü koordinasyonu ile sağlanması.  

 Teknik Servis Müdürlüğü ile danışmaların telefon bağlantılarının yapılması 

için ilgili yazışmaların yapılarak en geç fuar açılmadan iki gün önce 

bağlanması hususunda koordinasyonun sağlanması.  

 Satın Alma Şefliği'nden tüm ambar ve ihtiyaç taleplerinin yapılması. 

 Yaka kartları için kullanılmak üzere yaka kurdelelerinin temini.  

 09 Nisan itibariyle Fuar çıkış kağıtlarının hazırlanması için Mali İşler 

Müdürlüğü ile görüşülmesi.  

 Fuar kata loğunun son kontrolünden sonra basıma gönderilmek üzere Grafik 

Tasarım Yönetmenliğine teslim edilmesi.  

 Teknik Servis Direktörlüğü ile koordineli olarak Fuar alanı girişlerine 

yazılacak olan yazıların belirlenmesi.  

 Gerekli planlar üzerinde Teknik Servis Direktörlüğü ile teyitleş ilmesi.  

 Fuar danışmalarında kullanılmak üzere Fuarlar Müdürlüğü taleplerinin iç 

yazışma ile yapılması ve belirtilen ihtiyaçların teslimi.  

 Danışmalara / Part - Time personele / Güvenlik ve Temizlik Birimlerine 

verilen eğitimler ile ilgili eğitim notlarının hazırlanması.  

 16 Nisan itibariyle promosyonların ve sertifikaların Halkla İlişkiler Şefliği 
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tarafından hazırlığı ve dağıtımı için katılımcı listesinin son halinin Fuarlar 

Müdürlüğü tarafından teslimi.  

 Protokolden, açılış davetiyelerinden katılımcı sayısı kadar alınarak kartlar ile 

birlikte katılımcılara fuarlar müdürlüğü tarafından dağıtımının sağlanması.  

 Gerekli bulunduğu takdirde katılımcı olmayan firmalara gönderilmek üzere ek 

açılış davet davetiyesinin Halkla İlişkiler Şef1iği'nden talep edilip; kargo ile 

gönder im yapılması.  

 Personel Şefliği ve Kalite Yönetim Temsilciliği ile koordineli olarak Geçici 

Danışma Personeli Eğitim Toplantısı yapılması.  

 Güvenlik ve Temizlik Personeline Fuar Bilgileri ile ilgili olarak Fuarlar 

Müdürlüğü ve Halkla İlişkiler Şefliği Koordinasyonunda Kalite Yönetim 

Temsilcisinin de Müşteri Memnuniyeti çerçevesinde vereceği eğitimin 

sağlanması.  

 Satın Alma Şef1iği'nden talep edilen ihtiyaçların temini.  

 

 

 

FUAR ZİYARETLERİ 

 
İSTANBUL GIDA - TEK 2011 " 3. İstanbul Gıda Teknolojileri Grup Fuarı"  

Organizatör :………   

Tarih: 09 - 12 Kasım 2011  

Yer: Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi Beylikdüzü  

Seyahatin gerçekleştirileceği tarih:  

09- 10 Kasım 2011 

Seyahati Gerçekleştirecek Personel:  

İSTANBUL GIDA 2006" 14. Uluslararası Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı"  

Organizatör : ……..  

Tarih: 22 - 25 Kasım 2011 

Yer: CNR Expo  

Seyahatin gerçekleştirileceği tarih: 23- 24 Kasım 2011 

Seyahati Gerçekleştirecek Personel:  

2. AVRASYA İÇECEK VE İÇECEK SANAYİLERİ FUARI  

Organizatör : ………  

Tarih: 2 - 3 - 4 Şubat 2011  

Yer: İstanbul Fuar Merkezi  

Seyahatin gerçekleştirileceği tarih:  

2 - 3 Şubat 2011  

Seyahati Gerçekleştirecek Personel:  
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FOOD PRODUCT 2007" 14. Akdeniz Yiyecek & İçecek İhtisas Fuarı"  

                  Organizatör: …….. 

Tarih: 14 - 17 Şubat 2011 

Yer: Antalya Expo Center  

 

Seyahatin gerçekleştirileceği tarih:  

15 - 16 Şubat 2011  

Seyahati Gerçekleştirecek Personel:  

 

FİRMA ZİYARETLERİ  

EKİM  

 Tekirdağ 

 Bursa 

 Ankara  

 İzmir 

 

KASIM  

 İstanbul   

 Aydın - Muğla  

 Balıkesir  

 İzmir  

 

ARALIK  

 İzmir 

 Manisa  
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

 

Aşağıda hazırlanan uygulamalı faaliyetle organizatör firma sahibi olsaydınız hangi 

sektörde bir fuar düzenlemek isterdiniz? Fuar öncesi hazırlıkları planlarken hangi aşamaları 

göz önünde bulundururdunuz? Araştırarak arkadaşlarınızla yapacaklarınızı tartışınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Seçtiğiniz sektörle ilgili fuar öncesi 

hazırlıkları planlarken hangi aşamaları 

düşündünüz? 

 Araştırmalarda ölçülü saygılı ve güler 

yüzlü davranınız. 

 Organizatör firma sahibi olarak fuar 

öncesi hazırlıklar aşamalarını 

belirleyiniz. 

 Araştırma yapacağınız organizasyon 

firmasının konularda deneyimli 

olmasına dikkat ediniz. 

 Her aşamayı kısaca açıklayınız. 
 Konunuzla ilgili yazılı ve görsel 

kaynaklar bulmaya özen gösteriniz. 

 Fuar organizasyon komitesi nasıl 

oluşturulur görevleri nelerdir? 

Açıklayınız. 

 Etkili iletişim kurunuz. 

 Kaynak bilgileri değerlendirecek 

düzenleme yaparak bilgi dosyası 

oluşturunuz. 

 Zamanınızı iyi kullanınız. 

 Raporunuzu dosyada toplayıp 

öğretmenlerinize ve arkadaşlarınıza 

sununuz. 

 Uygulama çalışması için bilgisayar 

ortamında dosya hazırlayınız. Sunum 

sırasında güler yüzlü olunuz. 

Gelebilecek sorulara hazırlıklı olunuz 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Aşağıda hazırlanan değerlendirme ölçeğine göre kendiniz ya da arkadaşlarınızın 

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

seçeneklerinden uygun olanı kutucuğa işaretleyiniz. 

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ Evet Hayır 

1. Organizatör firma sahibi olarak sektörü belirlediniz mi? 
  

2. Sektör açısından fuarı yapacağınız en uygun yeri belirlediniz 

mi? 

  

3. Fuar alanını belirlediniz mi? 
  

4. Fuar tarihini belirlediniz mi? 
  

5. Fuarın ismini belirlediniz mi? 
  

6. Ürün gruplarını belirlediniz mi? 
  

7. Fuar organizasyonunun gerçekleşme aşamasını açıkladınız 

mı? 

  

8. Fuar organizasyon komitesi kimlerden oluşur araştırdınız mı? 
  

9. Fuar organizasyon komitesinin görevlerini açıkladınız mı? 
  

10. Kaynak bilgileri değerlendirecek düzenleme yaparak bilgi 

dosyası oluşturdunuz mu? 

  

11. Raporunuzu dosyada toplayıp öğretmenlerinize ve 

arkadaşlarınıza sundunuz mu? 

  

 

Değerlendirme sonucunda eksik olduğunu tespit ettiğiniz konuları tekrar ederek 

eksiklerinizi ilgili konudan tamamlayınız. Öğretmeninize danışınız. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

 

Bu faaliyette kazanmış olduğunuz bilgileri aşağıda verilen soruları cevaplandırarak 

değerlendiriniz.  

 

A. OBJEKTİF TESTLER (ÖLÇME SORULARI) 

 

1. Aşağıdakilerden hangisi organizatör firma açısından fuar öncesi hazırlık 

aşamalarından biri değildir? 

 

A) Tarih belirleme aşaması 

B) Ürün gruplarını belirleme aşaması 

C) Fuarın analiz edilmesi aşaması 

D) Fuar alanı belirleme zamanı 

 

2. Fuar organizasyon komitesi kimlerden oluşur? 

 

A) Fuar asistanı, satış elemanı, genel müdür, hostes, evrak takip sorumlusu, satış 

elemanları 

B) Fuar sorumlusu, fuar asistanı, satış elemanları, altyapı ve teknik hizmet sorumlusu, 

evrak takip sorumlusu 

C) Satış elemanları, altyapı ve teknik hizmet sorumlusu, evrak takip sorumlusu, 

hostes 

D) Genel müdür fuar asistanı, satış elemanı altyapı ve teknik hizmet sorumlusu, 

hostes 

 

3. Aşağıdaki ifadelerden hangisi organizatör firma açısından ilgili birlik ve derneklerle 

bağlantı kurulmasının avantajlarından biridir? 

 

A) Fuarın düzenlendiği sektörde sektörel dergilerle iletişim kurmak tanıtım 

çalışmalarına fayda sağlar. 

B) Organizatör firmanın pazarlama çalışmalarına uluslararası bağlantılarla katkı 

sağlar. 

C) Başarılı bir fuar organizasyonu için en önemli faktördür. 

D) Organizasyonla ilgili birimlerin oluşmasında görev alacakların tespitinde yardımcı 

olur. 

E) Organizasyonla ilgili birimlerin oluşmasında görev alacakların tespitinde yardımcı 

olur. 

 

4. Organizasyon komitesi görev programının oluşturulmasında hangi araç kullanılmalıdır? 

 

A) Görev çizelgesi 

B) Pazarlama stratejileri 

C) Fuar katılım formu 

D) Fuar çizelgesi 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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5. Aşağıdakilerden hangisi fuar sorumlusunun görevlerinden biri değildir? 

 

A) Pazarlama çalışmalarına yön vermek 

B) Proje asistanlarının göre programlarını oluşturmak 

C) Sektöre uygun tanıtım çalışmalarına fikir üretmek 

D) Satış yapmak 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarlarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevaplarınız için faaliyetin 

ilgili konularını tekrar ediniz. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

 

 

 

 

Bu faaliyet sonunda, organizatör firma açısından fuar  öncesi pazarlama çalışmalarına   

uygun olarak takip dosyası hazırlayabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Organizatör firma açısından pazarlama nedir? Araştırınız. 

 Organizatör firma açısından fuar öncesi yapılan pazarlama çalışmaları nelerdir? 

Araştırınız. 

 

Araştırma için çevresinde bu işle ilgili organizatör firma yetkilileri ile görülebilir, 

İnternetten araştırma yapabilirsiniz. 

 

2. PAZARLAMA ÇALIŞMALARI 
 

Fuar organizasyonunun en önemli basamağı pazarlama çalışmalarıdır. Fuarın 

gerçekleşmesi için belirli sayıda ilgili firmaların ve ziyaretçilerin fuara katılmaları gereklidir.  

 

2.1. Organizatör Firmanın Yürüteceği Pazarlamaların Bağlı Olduğu 

Faktörler 
 

Fuarların pazarlama araçları arasında önemli bir yer tutması, fuarların günümüzdeki 

önemini bir kat daha artırmaktadır. Amerika Birleşik Devletlerinde gerçekleştirilen bir 

araştırmaya göre fuar katılımcısı firmalar, pazarlama faaliyetleri içinde satışlara olumlu 

etkisi sebebiyle fuarlara katıldıklarını belirmişlerdir. 

 

Başka bir araştırmada ise, fuar sektörünün son 10 yıl içinde ortalama yılda % 7 

oranında büyüdüğü saptanmıştır. Aynı araştırmada firmaların reklam, promosyon ve fuar 

katılımı için harcadıkları paranın toplam “pazarlama” harcamaları içindeki oranının % 66 

olduğu saptanmıştır. 

 

Tüm bu veriler fuar organizasyonları için pazarlamanın ne denli etkili ve önemli 

olduğunu açıkça göstermektedir. 

 

Günümüzde global dünya ekonomisi firmaları uluslar arası pazarlama faaliyetlerine 

katılmaya zorlamaktadır. 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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2.2. Organizatör Firmaların Fuar Pazarlama Çalışmaları 
 

Organizatör firmanın yürüteceği pazarlama çalışmaları aşağıdaki faktörlere bağlı 

olarak değişiklik gösterir. 

 

Bu faktörler: 

 

 Düzenlenecek fuarın türü 

 Organizatör firmanın ekonomik yapısı 

 Organizatör firmanın pazarlama stratejileri 

 Ülkenin ekonomik durumu 

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

 Fuarın düzenleneceği sektörün yapısı ve o dönemdeki durumu 

 

Organizatör firmaların fuar pazarlama çalışmaları şöyle sıralanabilir: 

 

 Potansiyel katılımcı firmaların belirlenmesi 

 İlgili pazarlama dokümanlarının hazırlanması 

 Potansiyel katılımı firmalarda ulaşılması 

 Sonuçların değerlendirilmesi 

 

2.2.1. Potansiyel Katılımı Firmaların Belirlenmesi 
 

Organizatör firmalar fuar pazarlama çalışmalarının bu ilk basamağını 

gerçekleştirirken, öncelikle düzenlenecek fuara daha önceki yıllarda katılımcı olan firmalarla 

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

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

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

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

ulaşabilmek için her fuarla ilgili veri tabanları oluşturulabilir. 

 

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

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

kayıtlarından potansiyel katılımcı firma bilgilerine ulaşılabilir. Ayrıca başka şehir ve 

ülkelerde yapılan fuarlara yapılan ziyaretlerle buradaki katılımcılarla yapılan görüşmeler 

yoluyla da katılımcılara ulaşmak mümkündür. 

 

2.2.2. İlgili Pazarlama Dokümanlarının Hazırlanması 
 

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

konularda bilgi verme amacıyla dokümanlara ihtiyaç vardır. 

 

Pazarlama dokümanları katılımcı firmaların fuarla ilgili sorularına cevap verecek, 

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

 

Organizatör firma tarafından hazırlanan bu broşürde, organizatör firmanın adı, 

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

alınacak yetkilinin ismi telefonu e-mail adresleri vb. bilgiler yer alır. 

 

 Fuar Davet Mektubu 

 

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

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

firmaları fuara davet eder. 

 

 Fuar Alan Planı 

 

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

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

planı, ulaşım imkanları, teknik altyapı, şehir merkezine yakınlık durumu vb. bilgilere yer 

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

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

 

Fuarın yapılacağı alanın yerleşim planı taslağı da ilgili katılımcılara gönderilir. 

 

 Geçmiş Fuarlara Ait Bilgiler 

 

Organizatör firma tarafından hazırlanan fuar tanıtım broşüründe, geçmiş fuarlara ait 

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

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

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

kuruluşları ile ilgili bilgiler verilebilir. 

 

 Fuarda Sunulacak Hizmetlere İlişkin Dokümanlar 

 

Organizatör firmanın katılımcı firmalara sunacağı hizmetleri içeren dokümanlardır. 

Organizatör Firma,, konaklama, ulaşım, hostes, çeviri hizmetleri, danışma hizmetleri, özel 

çalışma ortamı oluşturma, multimedya hizmetleri, vestiyer, banka, araç kiralama, nakliye, 

gümrük, seminer, toplantı salonları yeme içme alanları, catering hizmetleri vb. hizmetlerden 

hangileri sunacaksa onlarla ilgili katılımcı firmalara form doldurtur. 

 

Fuarda sunulacak hizmetlere ilişkin formlar  

 

 Ekstra talep formu 

 Fuar kataloğu bilgi formu 

 Fuar kataloğu reklam sözleşmesi 

 Yaka kartı formu 

 Otopark kartı talep formu 

 Elektrik ve hava talep formu 

 Temizlik hizmetleri talep formu 
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 Güvenlik elemanı talep formu 

 Nakliye, gümrük, işçi talep formu 

 Hostes talep formu 

 Ekstra malzeme listesi ve talep formu 

 Fuar alanı reklam talep formu 

 Davetiye, afiş, poster, talep formu 

 

2.2.3. Fuarda Sunulacak Hizmetlere İlişkin Form Örnekleri 
 

 Form Kontrol Listesi 

 

Fuarın Adı,  

Tarihi, Yeri 

FORM 1 

KONTROL LİSTESİ 

(Kendi Kayıtlarınız İçin) 

İşlemlerinizde eksiklik olmaması için lütfen aşağıdaki formları, belirtilen 

tarihlere kadar ilgili kişilere gönderiniz ve alıp almadıklarını kontrol ediniz. 

 

FOR

M 

NO 

FORMUN ADI SON 

GÖND

ERİM 

TARİH

İ 

GÖNDERİLE

CEK 

KİŞİ 

GÖNDERİ

M 

E-MAİL 

ALINA

N 

TARİH 

2 Ekstra zaman talep 

formu 

    

3 Fuar kataloğu bilgi 

formu 

    

4 Fuar kataloğu 

reklam sözleşmesi 

    

5 Yaka kartı formu     

6 Otopark kartı talep 

formu 

    

7 Elektrik ve hava 

talep formu 

    

8 Temizlik hizmetleri 

talep formu 

    

9 Güvenlik elemanı 

talep formu 

    

10 Nakliye, gümrük, 

handlıng, işçi talep 

formu 

    

11 Ulaşım konaklama 

talep formu 
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12 Hostes talep formu     

13 Ekstra malzeme 

listesi ve talep 

formu 

    

14 Özel stant talep 

formu 

    

15 Fuar alanı reklam 

talep formu 

    

16 Davetiye, afiş, 

poster talep formu 

    

 

 

 Ekstra Zaman Talep Formu 

 

Fuarın Adı,  

Tarihi, Yeri 

 

EKSTRA ZAMAN TALEP FORMU 

FORM  2 
Firma/Kuruluş Adı : ............................................................................................  

Yetkili İsim : ............................................................................................  

Telefon : ............................................................................................  

Faks : ............................................................................................  

Gönderim Tarihi : ............................................................................................  

Gönderen İmzası : ............................................................................................  

Fuar stantları aşağıdaki çizelgeye göre hazırlanacaktır. 
Özel Stant Malzemelerinin Fuar (Açık) Alanına Getirilmesi 1 Haziran 2006 

Özel Stant Malzemelerinin Fuar (Kapalı) Alanına Getirilmesi 3 Haziran 2006 

Özel Sergi Mallarının Fuar Alanına Getirilmesi 5 Haziran 2006 

Standart Sergi Mallarının Fuar Alanına Getirilmesi 6 Haziran 2006 

Ekstra Zaman Talebi 
Fuar alanına erken girip, stantlarını kurmak isteyen firmalarımızın aşağıda yer alan 

formu doldurmaları gerekmektedir. 

 

ÇALIŞILMAK İSTENEN TARİH ÇALIŞMA SAATLERİ 

  

  

  

 

Bu formun ………………………… tarihine kadar ……………….… 

dikkatine ……………………. Numaralı farksa veya ………………….. e mail 

adresine gönderilmesini rica ederiz. 
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 Katalog Bilgi Formu 

 

Fuarın Adı,  

Tarihi, Yeri 

FORM 3 

KATALOG BİLGİ FORMU 
Firma/Kuruluş Ad  .................................................................................................  

Sektör : ................................................................................................  

Ürün Grupları (Türkçe) : ................................................................................................  

Ürün Grupları (İngilizce) : ................................................................................................  

Temsilcisi Olduğu Yabancı 

Firmalar (Ülkesi) ve Markaları      :.................................................................................................  

Adres : ................................................................................................  

Telefon : ................................................................................................  

Faks : ................................................................................................  

e-mail : ................................................................................................  

http : ................................................................................................  

İlgili Fuarın Yetkilisi/Unvanı : ................................................................................................  

Stant Alınlık Yazısı (İki Kelime) : ...................................................................................................  

 

Firma/Kuruluş Tanıtım Yazısı Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanacaktır(Her iki dilde 

en fazla 100"er kelime olacaktır. 100 kelimeyi geçen yazılar tarafımızdan 

kısaltılacaktır): 

 

Lütfen Katalog Bilgi Formu'nu eksiksiz ve okunaklı doldurunuz. 
Katalog Bilgi Formu ile orijinal firma logonuzu (disketle veya temiz basılı materyal  

şeklinde) ………………….. tarihine kadar …………………. Adresine 

veya ………………………….. numaralı faksa …………………….. dikkatine ya 

da …………………….. e-mail adresine göndermenizi rica ederiz. 

NOT : Fuara birlikte katılacağınız veya Türkiye'de temsil ettiğiniz markalarınızın da 

katalogta ayrı yer almasını arzu ettiğiniz taktirde ilgili bölümleri her firma/her bir 

marka için doldurmanızı rica ederiz. Bu firmaların logolarını da ayrıca gönderiniz. 
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 Fuar Katalog Reklam Sözleşmesi Örneği 

 

Fuarın Adı,  

Tarihi, Yeri 

 

FORM 4 

FUAR KATALOG REKLAM SÖZLEŞMESİ 

 

Firma Adı  

Adres  

Telefon  

Faks  

e-mail  

Web  

Ytkili  

Faaliyet Alanı  

  REKLAM BEDELİ 

REKLAM VE BİLGİ ALANI  FİYATI (USD) TOPLAM TUTAR 

Katalog Ayraç  2.000 USD + KDV  

Katalog arka kapak reklam  3.000 USD + KDV  

Katalog ön kapak içi reklam  1.500 USD + KDV  

Katalog arka kapak içi reklam  1.500 US + KDV  

Katalog iç tam sayfa reklam  750 USD + KDV  

…..    

Web sitesi açılış sayfası reklamı  500 USD + KDV  

Web sitesi reklam alanı banneri  300 USD + KDV  

TOPLAMTUTAR    

 

Yalnız ……………………………………………………………..……… ABD 

Dolardır. 

  ÖDEME PLANI 

Tarih Miktar (ABD Doları) Şekil 

   

  Yukarıdaki fiyatlarla ve ödeme koşullarıyla iş bu reklam sözleşmesini imzalıyoruz. 

 

  Reklam veren Firma / Kuruluş ……….………..Fuarcı   

lık ve 

 Yetkili İsim/İmza/Kaşe Geliştirme A.Ş. 

Tarih 

…. / …. / 2011 

 

Reklam Sözleşmesini ve filmlerinizi ………………………. tarihine 

kadar ………………… adresine ………………………. dikkatine göndermenizi rica 

ederiz. 
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 Yaka Kartları Talep Formu 

 

 

Fuarın Adı,  

Tarihi, Yeri 

FORM 5 

YAKA KARTLARI TALEP FORMU 

Firma/Kuruluş Adı : ……………………………………………………… 

Yetkili İsimi : ……………………………………………………… 

Telefon : ……………………………………………………… 

Faks : ……………………………………………………… 

Gönderim Tarihi : ……………………………………………………… 

Gönderenin İmzası : ……………………………………………………… 

 

YAKA KARTI İSİMLERİ 

 

KATILIMCI FİRMA STANT PERSONELİ 

1)……………………………………… 

 2) ……………………………………………….. 

3…………………………………………

 4) ……………………………………………….. 

 

TAŞERONLAR 

1)……………………………………… 

 2) ……………………………………………….. 

3…………………………………………

 4) ……………………………………………….. 

         Yaka Kartı Talep Formu’nun ekstra zaman talep  

edenlerin ……………………………..………… etmeyenlerin ……………………… 

tarihine kadar …………………. dikkatine ………………… numaralı faksa  

veya …………………………………….. e mail adresine gönderilmesini rica ederiz. 
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 Otopark Kartı Talep Formu Örneği 

 

 

Fuarın Adı,  

Tarihi, Yeri 

FORM 6 

OTOPARK KARTI TALEP FORMU 

Firma/Kuruluş Adı : ……………………………………………………… 

Yetkili İsimi : ……………………………………………………… 

Telefon : ……………………………………………………… 

Faks : ……………………………………………………… 

Gönderim Tarihi : ……………………………………………………… 

Gönderenin İmzası : ……………………………………………………… 

KATILIMCI FİRMA  ARAÇLARI PLAKA NUMARALARI 

1)……………………………………… 

 2) ……………………………………………….. 

3…………………………………………

 4) ……………………………………………….. 

TAŞERON ARAÇLAR PLAKA NUMARALARI 

1)……………………………………… 

 2) ……………………………………………….. 

3…………………………………………

 4) ……………………………………………….. 

         

Otopark Kartı Talep Formu’nun…………………………………. Tarihine  

kadar  ………………….. dikkatine, …………………… numaralı faks  

veya ………………………………. e mail adresine gönderilmesini rica ederiz. 
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 Elektrik, Hava Talep Formu Örneği 

 

 

Fuarın Adı,  

Tarihi, Yeri 

FORM 7 

ELEKTRİK, HAVA TALEP FORMU 

Firma/Kuruluş Adı : ……………………………………………………… 

Yetkili İsimi : ……………………………………………………… 

Telefon : ……………………………………………………… 

Faks : ……………………………………………………… 

Gönderim Tarihi : ……………………………………………………… 

Gönderenin İmzası : ……………………………………………………… 

Her standa 220 volt ve 1 KW-saat enerji verilecektir. Saatlik kullanımı 1 KW’ı 

geçecek ve iç-dış alanda 380 volt enerji isteyen katılımcılarımıza bu hizmet ücret 

karşılığı verilecektir. 

Açık alan stantlarında ve iç alanda 380 volt elektrik talep etmiş olan katılımcılara 

bu akım tek kablo ile verilecek ve katılımcının temin edeceği bir dağıtım panosuna 

bağlanacaktır. 

 

ELEKTRİK TALEBİ 

 

TALEP İSTENEN KW BİRİM FİYAT TOPLAM 

 1-3 15 USD + KDV  

 4-5 20 USD + KDV  

 6-10 25 USD + KDV  

 10-20 35 USD + KDV  

 20’dan sonraki hr 10 Kw 15 USD + KDV  

 Bağlantı Bedeli 20 USD + KDV  

 TOPLAM   

 

Kompresör bedeli 200 USD + KDV’dir. 

HAVALE TALEBİ 

Standına hava istiyorum.  

 

Bu formun ……………………….. tarihine kadar ………………………. 

dikkatine …………….. numaralı faksa veya ……………………………. e mail 

adresine gönderilmesini rica ederiz. 
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 Temizlik Hizmetleri Talep Formu Örneği 

 

 

Fuarın Adı,  

Tarihi, Yeri 

FORM 8 

TEMİZLİK HİZMETLERİ TALEP FORMU 

Firma/Kuruluş Adı : ……………………………………………………… 

Yetkili İsimi : ……………………………………………………… 

Telefon : ……………………………………………………… 

Faks : ……………………………………………………… 

Gönderim Tarihi : ……………………………………………………… 

Gönderenin İmzası : ……………………………………………………… 

 

                  Sergileme alanının genel temizliği FORUM tarafından yapılacaktır. 

Ancak bu hizmete stantların iç alanının temizliği dahil değildir. Bir temizlik şirketi 

fuarın temizliği ile görevlendirilmiş olup dileyen katılımcıları kendi stantlarını 

günlük 0.50 USD/m
2 

bedelle bu firmaya temizletebilirler. Yapılacak temizliğe stant 

içinin elektrikli süpürge ile temizlenmesi ve tozların alınması dahildir. 

 

    TEMİZLİK TALEBİ 

…………… m
2
lik standımı ……………. gibi boyunca temizletmek istiyorum.  

 

 

Temizlik Hizmetleri Talep Formu’nun …………………… tarihine  

kadar ……………………….. dikkatine  …………………………numaralı faksa 

 veya …………….…………………………. e mail adresine gönderilmesini rica 

ederiz. 
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 Güvenlik Elemanı Talep Formu Örneği 

 

 

Fuarın Adı,  

Tarihi, Yeri 

FORM 9 

 

GÜVENLİK ELEMANI TALEP FORMU 

Firma/Kuruluş Adı : ……………………………………………………… 

Yetkili İsimi : ……………………………………………………… 

Telefon : ……………………………………………………… 

Faks : ……………………………………………………… 

Gönderim Tarihi : ……………………………………………………… 

Gönderenin İmzası : ……………………………………………………… 

 

           Fuar alanında gündüzleri koruma görevlileri bulunacak ve fuar içinde devriye 

görevi yapacaklardır. Akşamları ise alanda gece bekçileri bulunacaktır. Güvenlik 

hizmetler dış alanda 3 Haziran 2011 tarihinde, kapalı alanda 5 Haziran 2011 tarihinde 

sabah saat 09.00'da başlayıp 12 Haziran 2011 tarihinde saat 18.00'de sona erecektir. 

Stantlarına özel güvenlik elemanı talep eden katılımcılarımıza ücreti karşılığında bu 

hizmet verilecektir. Güvenlik elemanları 8 saat vardiya usulü ile çalışacak olup, 

sigorta, ulaşım ve iaşeleri tarafımıza aittir. Güvenlik elemanlarına, görevi sırasında 

yeme, içme ve tuvalet ihtiyacını rahatça karşılayabilmesi için gerekli müsaade 

verilecektir. 

           Güvenlik elemanı günlük ücreti (8 saat çalışma esasına göre) 50 USD + 

KDV'dir. 

Mesai yaptırılması durumunda, mesai kısmına % 50 fazla ödeme yapılacaktır. 

 

GÜVENLİK ELEMANI TALEBİ 

Standıma …………… adet Güvenlik Elemanı istiyorum.  

 

Güvenlik Elemanı Talep Formu’nun ……………………… tarihine 

kadar …………………. dikkatine ………………… numaralı faksa 

veya …………………………………….. e mail adresine gönderilmesini rica ederiz. 
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 Nakliye, Gümrük, Handlıng, Teknik Malzeme Ve İşçi Talep Formu Örneği 

 

 

Fuarın Adı,  

Tarihi, Yeri 

FORM 10 

NAKLİYE, GÜMRÜK, HANDLING, TEKNİK MALZEME ve İŞÇİ TALEP 

FORMU 

Firma/Kuruluş Adı : ……………………………………………………… 

Yetkili İsimi : ……………………………………………………… 

Telefon : ……………………………………………………… 

Faks : ……………………………………………………… 

Gönderim Tarihi : ……………………………………………………… 

Gönderenin İmzası : ……………………………………………………… 

 

Malzeme/Hizmet Birimi Birim Fiyatı Miktarı Tutarı 

Fuar süresince boş/dolu 

sandıkların transferi ve 

depolanması 

M3 25 

USD+KDV 

  

2.5 tona kadar fork-lift 1/2 saat 30 

USD+KDV 

  

2,5 tona kadar fork-lift 1 saat 50 

USD+KDV 

  

5 tona kadar fork-lift 1/2 saat 40 

USD+KDV 

  

5 tona kadar fork-lift 1 sat 60 

USD+KDV 

  

10 tona kadar vinç saat 110 

USD+KDV 

  

25 tona kadar vinç saat 125 

USD+KDV 

  

50 tona kadar vinç saat 200 

USD+KDV 

  

Transpalet saat 20 

USD+KDV 

  

İşçi saat 10 

USD+KDV 

  

     

TOPLAM     

KDV (% 18)     

GENEL TOPLAM     

 

Önemli Not: 
• Fork-Lift, işçi ve vinç çalışmaları ile ilgili hesaplamalar asgari 

yarım saat üzerinden yapılacaktır. 
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• Vinç siparişleri en geç fuardan 2 gün önce bildirilmelidir. 

• Saat 02.00-07.00 arası yapılacak çalışmalar için % 50 

zamlı ücret uygulanacaktır. 

• Ödemeler fuar alanında nakit veya firma çeki ile yapılacaktır. 

 

Bu formun ……………… tarihine kadar …………………. 

dikkatine …………………  

numaralı faksa veya …………………………………….. e mail adresine 

gönderilmesini  

rica ederiz. 
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 Ulaşım, Konaklama Talep Formu Örneği 

 

 

Fuarın Adı,  

Tarihi, Yeri 

FORM 11 

ULAŞIM, KONAKLAMA TALEP FORMU 
 

Firma/Kuruluş Adı : ……………………………………………………… 

Yetkili İsimi : ……………………………………………………… 

Telefon : ……………………………………………………… 

Faks : ……………………………………………………… 

Gönderim Tarihi : ……………………………………………………… 

Gönderenin İmzası : ……………………………………………………… 
 

İsteyen katılımcılarımıza, ulaşım ve konaklama hizmeti verilecektir. Ancak o tarihlerde 

yoğun toplantı programları olması nedeniyle otellerde sıkıntı yaşanabilir. Bu nedenle 

özellikle otel başvurusunun erken yapılmasında yarar vardır. 
 

ULAŞIM TALEBİ 

Uçakla Ulaşmak İstiyorum  

Otobüsle Ulaşmak İstiyorum  

Çıkış Noktası :…………………………… 

Giriş Tarihi :……………………………  

Dönüş Tarihi :…………………………… 

Bilet Adedi :…………………………… 

 
 

Ekonomik Sınıf Uçmak İstiyorum  Birinci Sınıf Uçmak İstiyorum  

Havaalanı Transferi İstiyorum  Otogar Transferi İstiyorum  

 

 

KONAKLAMA TALEBİ 

Otel Tercihi Fuar Alanına Yakın   Şehir 

Merkezinde   

Otel Türü ***  **** 

 *****  

 

Otel Giriş Tarihi :…………………………… 

Otelden Çıkış Tarihi :…………………………… 

 

Oda Durumu 3 kişilik   2 kişilik   Tek kişilik   

 

Ulaşım, Konaklama Talep Formu’nun ……………… tarihine kadar ………………….  

dikkatine ………………… numaralı faksa veya ……………………………………..  

e mail adresine gönderilmesini rica ederiz. 
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 Hostes Talep Formu 

 

 

Fuarın Adı,  

Tarihi, Yeri 

FORM 12 

HOSTES TALEP FORMU 

 

Firma/Kuruluş Adı : ……………………………………………………… 

Yetkili İsimi : ……………………………………………………… 

Telefon : ……………………………………………………… 

Faks : ……………………………………………………… 

Gönderim Tarihi : ……………………………………………………… 

Gönderenin İmzası : ……………………………………………………… 

 

Standımı   …………… adet hostes (bayan) …………….. (host) bay görevlendirmek 

istiyoruz. 

 

Hostes/hostlarımızın, 

 Türkçe  İngilizce bilmesi gerekmektedir. 

 

Notlar: 

……………………………………………………………………………………………

………… 

……………………………………………………………………………………………

………… 

……………………………………………………………………………………………

………… 

 

Dil Günlük Ücret Hostes Adedi Gün Sayısı Toplam 

Ücret 

Türkçe 50 USD    

İngilizce 75 USD    

Toplam    

Fiyatlara KDV dahildir. Katılımcılara fatura verilecektir. Hosteslerin 10 USD bütçeli 

öğlen ve 

 akşam yemekleri ile ulaşımı katılımcı tarafından karşılanacaktır. Hostesler, 

yapacakları  

iş konusunda önceden bilgilendirilmelidir. 

 

 

Hostes Talep Formu’nun ……………… tarihine kadar …………………. 

dikkatine ………………… numaralı faksa veya …………………………………….. e 

mail adresine gönderilmesini rica ederiz. 
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 Ekstra Malzeme Listesi ve Talep Formu Örneği 

 

 

Fuarın Adı,  

Tarihi, Yeri 

FORM 13 

EKSTRA MALZEME LİSTESİ ve TALEP FORMU 

 

Firma/Kuruluş Adı : ……………………………………………………… 

Yetkili İsimi : ……………………………………………………… 

Telefon : ……………………………………………………… 

Faks : ……………………………………………………… 

Gönderim Tarihi : ……………………………………………………… 

Gönderenin İmzası : ……………………………………………………… 

 

                    İstediğiniz ekstra malzemeyi ekteki listeden seçip, talep formundan 

işaretleyip, bu formun eki olarak ……………… tarihine kadar …………………. 

Dikkatine, ………………………… adresine veya  ………………… numaralı faksa 

veya …………………………………….. e mail adresine gönderilmesini rica ederiz. 

 

 

 

 

 



 

 38 
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 Özel Stant Talep Formu Örneği 

 

Fuarın Adı,  

Tarihi, Yeri 

FORM 14 

 

ÖZEL STANT TALEP FORMU 

Firma/Kuruluş Adı : ……………………………………………………… 

Yetkili İsimi : ……………………………………………………… 

Telefon : ……………………………………………………… 

Faks : ……………………………………………………… 

Gönderim Tarihi : ……………………………………………………… 

Gönderenin İmzası : ……………………………………………………… 

 

Talep ettiğiniz stant mimarlarımız tarafından istediğiniz şekilde projelendirilip tarafınızdan onay 

alınacağından, taleplerinizi erken yapmanızı öneririz. 

 

Stant Ebatları (m) :Derinlik …. m,  genişlik ………. m  Toplam (m
2
) : 

 

Standınız  : Tek tarafı açık  İki tarafı açık  Üç tarafı açık  Ada  

 

Stant Mobilyaları (Adetlerini belirtiniz) 

 

Masa ………. Ad, Sandalye ……… ad, Infodesk …….ad, Bar Bankosu …… ad, Plazma ….. ad. 

 

Diğer: …………………………………………………………………………………………………… 

 

 

İstenilen Depo Alanı ………… m
2
 İstenilen Toplantı Odası Alanı ……………. m

2
 

 

Toplantı Odası: Yarı Açık   Kapalı   

 

Bu Stant için Ayrılan Bütçeniz 

 

Notlar: Logonuz, renginiz vb. 

 

 

Özel Stand Talep Formu’nun ….…………….. tarihine kadar …………………. 

dikkatine, ………………………… adresine veya  ………………… numaralı faksa 

veya …………………………………….. e mail adresine gönderilmesini rica ederiz. 

 

Form ulaşır ulaşmaz yapılan çizimler tarafınıza iletilecektir. 
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 Özel Stant Talep Formu Örneği 

 

Fuarın Adı,  

Tarihi, Yeri 

FORM 15 

FUAR ALANI REKLAM TALEP FORMU 

Firma/Kuruluş Adı : ……………………………………………………… 

Yetkili İsimi : ……………………………………………………… 

Telefon : ……………………………………………………… 

Faks : ……………………………………………………… 

Gönderim Tarihi : ……………………………………………………… 

Gönderenin İmzası : ……………………………………………………… 

 

Balon, Flama, Bayrak, Pano 

Stantlardan 5.5 m üzerine çıkan, balon, flama, bayrak, pano veya tavana asılacak balon, 

flama, bayrak, pano gibi reklam malzemeleri ücrete dahildir. 

 

Her firma için balon, flama, bayrak ve pano gibi görsel reklam malzemeleri için 

kullanılacak her materyal aşağıdaki bedellere tabidir. 

 

Malzeme Sıra Fiyatı Ara Toplam (USD) 

Balon, flama, bayrak, 

pano gibi reklam 

görselleri 

İlk malzeme 400 USD 400 

Balon, flama, bayrak, 

pano gibi reklam 

görselleri 

İkinci malzeme 

ilavesi 

350 USD 400+340= 750 

Balon, flama, bayrak, 

pano gibi reklam 

görselleri 

Üçüncü 

malzeme ilavesi  

250 USD 400+350+250= 1.000 

Balon, flama, bayrak, 

pano gibi reklam 

görselleri 

Dördüncü 

malzeme ilavesi 

200 USD 400+350+250+200= 

1.200 

Çapı 1.5 m’ye kadar 

şişme balonlar 

 500 USD  

Çapı 1,5-3 m arası şişme 

balonlar 

 1.000 USD  

Çapı 3 m’den fazla şişme 

balonlar 

 1.500 USD  

    

Tavana Asma İşlemi Adedi 75 

USD  

75 x … Ad  

TUTAR    

% 18 KDV    

TOPLAM TUTAR    
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Fuar Alanı Reklam Talep Formu’nun ….…………….. tarihine kadar …………………. 

dikkatine  ………………… numaralı faksa veya …………………………………….. e 

mail adresine gönderilmesini rica ederiz. 

 

 

 

 Davetiye, Afiş, Poster Talep Formu örneği 

 

 

Fuarın Adı,  

Tarihi, Yeri 

FORM 16 

 

DAVETİYE, AFİŞ, POSTER TALEP FORMU 

Firma/Kuruluş Adı : ……………………………………………………… 

Yetkili İsimi : ……………………………………………………… 

Telefon : ……………………………………………………… 

Faks : ……………………………………………………… 

Gönderim Tarihi : ……………………………………………………… 

Gönderenin İmzası : ……………………………………………………… 

 

Talep ettiğiniz miktarda davetiye, poster, afiş gönderilecektir. Davetiyeler para 

karşılığı devredilemeyecektir. Açılış töreni için ayrı bir davetiye olacaktır. Bu 

davetiyeler organizatör firma tarafından dağıtılacağından katılımcılar, açılış törenine 

davet edilmesini uygun buldukları kişilerin isim ve adreslerini organizatörlere 

ileteceklerdir. Ancak, yine de kendi imzaları ila açılış töreni davetiyesini göndermek 

isteyen katılımcılarımız olur ise, bu davetiye miktarını da forma yazıp göndermeleri 

gerekiyor. 

 

■  ............ adet Ziyaretçi Davetiyesi istiyorum  

■  ............ adet Bez Afiş istiyorum  

■  ............ adet Poster istiyorum  

■  ............ adet Açılış Davetiyesi istiyorum  

 

                Davetiye, Afiş, Poster Talep Formu’nun ….…………….. tarihine 

kadar …………………. dikkatine  ………………… numaralı faksa 

veya …………………………………….. e mail adresine gönderilmesini rica ederiz. 

 

 

2.3. Potansiyel Katılımcı Firmalara Ulaşılması 
 

Fuar pazarlama çalışmalarında ilk basamak firmalara ilişkin bilgilerin derlenerek, 

bunlara ilişkin pazarlama dokümanlarının hazırlanıp, firmalarla bağlantıya geçilmesidir. 
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Potansiyel katılımcı firmalara ulaşılmasında kullanılan ilk yöntem veri tabanından 

bulunan firmalar içinde pazarlama dokümanlarının bulunduğu fuar dosyasının 

gönderilmesidir. Böylece firmalar fuardan haberdar edilerek, organizatör firmayla iletişime 

geçmesi sağlanır. 

 

Ayrıca satış elemanlarınca potansiyel katılımcılara telefonla ulaşılarak veya faks 

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

zaman firmaların yıllık bütçelerini yaptıkları bir yıl sonranın tüm bütçelerinin karara 

bağlandığı Aralık ayıdır. 

 

Organizatör firma satış elemanları, katılımcı firma elemanları ile müşteri ziyaretleri 

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

 

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

nitelikteki fuarları ziyaret ederek katılımcı firmalarla ve ziyaretçilerle görüşmektedir. 

 

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

sonraki görüşmelerin takibinin yapılması ve bilgilerin organizatör firma tarafından 

saklanarak veri tabanı oluşturulması açısından önemlidir. 

 

 Müşteri Görüşme Formu Örneği 

 

MÜŞTERİ GÖRÜŞME FORMU 

 TARİH: 

Görüşülen Firma: Fuar Adı: 

Sektör: Unvanı: 

Yetkili: E. Posta: 

Tel No:  

Faks: 

Talep Edilen 

 

Görüşmeyi Yapan İmza 

 

Yönlendirilen Birim 

 

Sonuç 

 Takip  İptal 

 Katılıyor  Katılmıyor 

 İşlemlerini takip edelim lütfen 

 

Not: 

 Birim Yetkilisi 

İmza 
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Müşteriler ile yapılan görüşmeler sonunda firma katılımı kararı verdiyse başvuru 

formu doldurmalı ve organizatör firma ile katılımcı arasında katılım sözleşmesi 

imzalanmalıdır. 

 

Başvuru formunda; 

 

 Başvuru şekli, 

 Başvuru koşulları, 

 Sergilenen malların sigorta değerleri, 

 Hasar durumlarında uygulanacak esaslar, 

 Fuar alanına yerleşim, toplanma, ayrılma kuralları, 

 Reklam ve tanıtım etkinlikleri, 

 Gümrük ve depolama koşulları, 

 Katılımcılara sağlanacak temel hizmetler vb. bilgiler bulunur. 

 

Katılım sözleşmesinin imzalanmasından sonra, katılım koşulları çerçevesinde 

hazırlıklar başlar. 

 

2.4. Sonuçların Değerlendirilmesi 
 

Fuar pazarlama çalışmalarının son aşamasıdır. Bu aşamada organizatör firmanın 

yaptığı tüm görüşmeler tüm pazarlama faaliyetleri değerlendirilir. Sözleşmeler gözden 

geçirilir. Potansiyel firmalar tekrar aranarak son kararları alınır, sözleşmeler imzalanır. Fuara 

katılacak firmalarla hazırlık çalışmaları için görüşmeler yürütülür. 

 

2.5. Tanıtım Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi 
 

Organizatör firmanın yürüttüğü pazarlama çalışmalarıyla tanıtım çalışmaları iç içe 

geçmiş süreçlerdir. Gerçekleştirilen tanıtım çalışmalarının başlıca iki amacı vardır. 

 

 Tanıtım çalışmalarıyla potansiyel katılımcıları fuar katılımcısı yapmak. 

 Fuar organizasyonunun geniş kitlelere duyurularak ziyaretçi sayısını artırmaktır. 

 

Tanıtım çalışmalarını beş basamakta inceleyebiliriz: 

 

2.5.1. Hedef Kitlenin Belirlenmesi 
 

Organizatör firmanın gerçekleştireceği organizasyonun başarısı, hedef kitlenin doğru 

belirlenmesi ile yakından ilgilidir. Bu aşamada organizatör firma tanıtım çalışmalarıyla 

ulaşmak istediği kişi, kurum ve kuruluşlarla iletişime geçerek hedef kitlesini belirler. 

 

Fuar organizasyonunun başarısı; doğru hedef kitleye ulaşarak ilgili firmalarla, ilgili 

ziyaretçileri bir araya getirmesindedir. 
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2.5.2. Mesaj İçeriğinin Belirlenmesi 

 
Bu aşamada ulaşılmak istenen hedef kitleye fuarı neden tercih etmeleri gerektiği, 

fuarın farklı özellikleri, bu fuara katılmak ve ziyaret etmekle neler kazanacaklarını belirten, 

hedef kitleyi fuara yönlendirecek dikkat çekici bir mesaj içeriği belirlenmelidir. 

 

2.5.3. Tanıtım Yöntemlerinin Seçilmesi ve Tanıtım Materyallerin Hazırlanması 

 
Bu aşamada hedef kitleye hangi tanıtım yolları ve materyalleri ile ulaşılacağına karar 

verilir. 

Tanıtım çalışmalarının etkin bir şekilde sürdürülebilmesinde sektörel yayın ve medya 

gruplarının desteğinin alınması önem taşır. Organizatör firma ile yayın kuruluşları arasında 

çeşitli anlaşmalar imzalanabilir. Örn: Fuarda ücretsiz stenol tahsisine karşılık ilan ve reklam 

yayını vb. gibi. Bu aşamalara barter anlaşması denir. 

 

Organizatör firma medyadan (radyo, televizyon, gazete, dergi, bilbord vb.) yer ve 

zaman satın alarak da reklam çalışmalarını gerçekleştirebilir. Özellikle düzenlenen fuarın 

ilişkili olduğu alanlarda yayın yapan dergilere reklam vermek hedef kitleye ulaşma 

olasılığını artırır. 

 

Organizatör firmaların reklam çalışmaları, fuar başlangıç tarihinden belirli bir süre 

önce başlamakta ve fuar dönemi yaklaştıkça yayınlanan reklam sıklığı artmaktadır. 

 

Organizatör firmalar ayrıca basın bültenleri hazırlayarak, bunları basın kuruluşlarına 

gönderebilir, firma elemanları yayın organlarına röportaj vererek, tanıtıma katkıda 

bulunabilir. 

 

Günümüzde organizatör firmaların kullandıkları etkili tanıtım yöntemlerinin biri de 

internettir. 

 

Organizatör firmaların web sitelerinde düzenledikleri fuarlarla ilgili şu bilgilere yer 

verilir: Fuar katılımcıları, fuarda düzenlenecek etkinlik, seminer ve sunumlar, fuarın açık 

olduğu gün ve saatler, fuara ulaşım yolları, davetiye temin imkanları, bilet için online 

rezervasyon vb. 

 

Organizatör firmalar ayrıca fuarın tanıtımı için görsel dokümanlarda kullanır. Bunlar 

broşürler, afiş, açık hava reklamları vb. dır. 

 

Afişler, fuarın düzenleneceği şehrin, ilgili kurum ve kuruluşları ile fuar alanına 

asılmak üzere hazırlanır. Afişler önceden belirlenen mesaj içeriğine en uygun metin ve 

görsel tasarımı içermelidir. Ayrıca billboardlarla fuarın düzenleneceği şehirde potansiyel 

ziyaretçilere fuar hakkında bilgi verilir. Bunların dışında hareketli reklamlar, otobüs 

durakları, açık hava reklam panoları, fuar organizasyonu ile ilgili reklamların 

yayınlanabileceği yerlerdir. 
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Düzenlenecek fuarla ilgili demo filmi çekilip çeşitli yerlerde gösterilmesi de tanıtım 

çalışmalarından biridir. 

 

Tüm bu tanıtım faaliyetlerinin hepsinin gerçekleştirilmesi bütçe ile ilgilidir. Bu 

nedenle önceden belirlenen bütçe çerçevesinde en uygun tanıtım faaliyetleri belirlenerek 

uygulanır. 

 

Fuar Giriş Davetiyesi 

 

Organizasyonun tanıtımını yapmak ve potansiyel ziyaretçilerini fuar alanına 

getirebilmek için fuar giriş davetiyeleri gereklidir. 

 

Organizatör firma, veri tabanında ismi ve adresi bulunan kişi ve kurumlara fuar giriş 

davetiyelerini postalayabilir. Bunun dışında katılımcı firmalara belli sayıda davetiye 

verilerek müşterilerine ulaştırmaları sağlanabilir. Davetiye genellikle katılımcının fuar 

alanında aldığı m
2
 ye göre belirlenir. Bir başka yöntem de, ilgili birlik ve derneklere davetiye 

verilerek üyelerine ulaştırmalarının sağlanmasıdır. 

 

Fuar davetiyeleri genellikle iki bölümden oluşur. Birinci bölümde,  fuarla ilgili 

hazırlanan görsel tanıtımın yapıldığı ve mesajın iletildiği bölüm yer alır. İkinci bölüm ise 

ziyaretçilerin kendilerine ait bilgileri kaydettikleri ve girişte organizatör firma elemanlarına 

teslim ettikleri bölümdür. 

 

Ziyaretçiler tarafından doldurulan fuar giriş davetiyeleri fuar sonrası 

değerlendirmelerin yapılması ve ziyaretçi istatistiklerinin çıkarılması açısından çok 

önemlidir. 

 

Fuar Giriş Davetiye Örneği 
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Etkinlik faaliyetlerinden biri de organizatör firma ile fuar sponsorları iş birliği ile 

çeşitli tanıtım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesidir. Sponsor firmalar da organizatör firmanın 

yaptığı afiş, bilbord, basın yayın vb. etkinliklerle tanıtım çalışmalarına büyük katkı sağlar. 

 

Fuarın düzenleneceği alanda organizatör firma, açılış için bir basın kokteyli veya bir 

basın toplantısı düzenlemelidir. 

 

2.5.4. Hedef Kitleye Ulaşılması 
 

Bu aşama tanıtım yöntemleri ve materyallerin hedef kitleye nasıl, ne zaman, hangi 

ortamda sunulacağına karar verilen aşamadır. Organizatör firma iyi bir medya planlaması 

yaparak onu uygulamalıdır. 

 

2.5.5. Sonuçların Değerlendirilmesi 
 

Tüm tanıtım çalışmalarının değerlendirilip eksiklerin belirlenerek düzeltilmeye 

çalışıldığı aşamadır. 

 

2.6. Uygun Altyapının Hazırlanması ve Teknik Hizmet Çalışmaları 
 

Fuar organizasyonunun sorunsuz ve başarılı olmasında önemli etkenlerden biri, altyapı 

ve teknik hizmetlerin organizatör firmaca yerine getirilmesidir. 

 

Organizatör firma; fuarın düzenleneceği alandan katılımcı firmanın ürün gruplarının 

özelliklerine göre belirli bir süre önceden hazırlanmasından, fuar süresince sorun 

yaratmayacak şekilde düzenlenmesinden, standartların plana uygun yerleştirilmesinden; 

koridor, kafeterya gibi alanların uygun genişlikte tasarlanmasından; elektrik, su vb. altyapı 

hizmetlerinin hazırlanmasından, altyapı tesislerinin belli tarihte hazırlanıp teslim 

edilmesinden, fuar alanında katılımcılara sunulan ek hizmetlerin planlanmasından ve 

katılımcılara bildirilmesinden sorumludur. 

 

Organizatör firma, katılımcı firmanın talep edebileceği extra malzeme resimlerinin 

özelliklerinin malzemelerin fiyat listesinin ve malzeme sipariş sözleşmesinin bulunduğu bir 

katalog oluşturmalıdır. 

 

Organizatör firmalar, katılımcılara teknik hizmetleri kendi kurdukları ekiplerle 

sağlayabileceği gibi taşeron firmalardan da hizmet alabilir. 

 

Teknik hizmetler kapsamında yükleme, boşaltma, nakliye hizmetleri de verilebilir. 

 

Katılımcı firma personelinin fuar alanına rahatça girip çıkabilmesi için, organizatör 

firma tarafından personel giriş kartları, otopark giriş kartları verilir. 
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Organizatör firma, bu teknik hizmetlerin yanı sıra katılımcı firmalara konaklama ve 

ulaşımla ilgili hizmetler de sunabilir. Bu hizmetlerden yararlanabilmek için her biri için ayrı 

ayrı hazırlanmış formları doldurmak gereklidir. (Tüm bu form örnekleri 5.2.25 Fuarda 

sunulacak hizmet dokümanlarında verilmiştir). 

 

Organizatör Firma Teknik Hizmet Tablosu 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

 

Aşağıda hazırlanan uygulamalı faaliyette organizatör firma elemanı olarak fuar öncesi 

yapılan pazarlama çalışmalarını araştırarak arkadaşlarınızla tartışınız. 

 

Araştırmalarınızı internet ortamından veya organizatör firmalarla yüz yüze görüşmek 

yapabilirsiniz. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

Fuar pazarlama konusunu araştırınız. 
Araştırmalarda ölçülü saygılı güler yüzlü 

davranınız. 

Fuar öncesi yapılan pazarlama 

çalışmalarını araştırınız. 

Araştırma yapacağınız organizasyon 

firmasının konularında deneyimleri 

olmasına dikkat ediniz. 

Kendiniz bir sektör belirleyerek fuar 

öncesi yapılan pazarlama çalışmalarını 

bu sektöre uygulayınız. 

Araştırmalarınızı organizasyon firmalarında 

birebir görüşme yaparak gerçekleştiriniz. 

Her aşamayı kısaca açıklayınız. 
Konuyla ilgili yazılı ve görsel kaynaklar 

bulmaya özen gösteriniz. 

Kaynak bilgilerini değerlendirerek 

düzenleyip bilgi dosyalı oluşturunuz. 
Etkili iletişim kurunuz. 

Raporunuzu dosyada toplayıp 

öğretmenlerinize ve arkadaşlarınıza 

sununuz. 

Zamanı iyi kullanınız. Uygulama çalışması 

için bilgisayar ortamında dosya hazırlayınız 

Sunum sırasında güler yüzlü olunuz, 

gelebilecek sorulara hazırlıklı olunuz 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Aşağıda hazırlanan değerlendirme ölçeğine göre kendiniz ya da arkadaşlarınızın 

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

seçeneklerinden uygun olanı kutucuğa işaretleyiniz. 

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ Evet Hayır 

1. Fuar pazarlama konusunu araştırdınız mı? 
  

2. Fuar öncesi yapılan pazarlama çalışmalarını araştırdınız mı? 
  

3. Kendinize bir sektör belirleyerek fuar öncesi yapılan pazarlama 

çalışmalarını bu sektöre göre uyguladınız mı? 

  

4. Uygulamanın her aşamasını açıkladınız mı? 
  

5. Kaynak bilgilerinizi değerlendirip bilgi dosyası oluşturdunuz 

mu? 

  

6. Raporunuzu dosyada toplayıp öğretmenlerinize ve 

arkadaşlarınıza sundunuz mu? 

  

 

Değerlendirme sonucunda eksik olduğunu tespit ettiğiniz konuları tekrar ederek 

eksiklerinizi ilgili konudan tamamlayınız. 
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ÖLÇME DEĞERLENDİRME 

 
Bu faaliyette kazanmış olduğunuz bilgileri aşağıda verilen soruları cevaplandırarak 

değerlendiriniz. 

 

OBJEKTİF TESTLER (ÖLÇME SORULARI) 

Çoktan Seçmeli Testler 

1. Aşağıdakilerden hangisi organizatör firmanın yürüteceği pazarlama çalışmalarına bağlı 

değişiklik gösteren faktörlerden biri değildir? 

 

A) Organizatör firmanın ekonomik yapısı 

B) Organizatör firmanın pazarlama stratejileri 

C) Fuarın türü 

D) Organizatör firmanın tanınmazlığı 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi organizatör firmanın fuar pazarlama çalışmalarından biridir? 

 

A) Potansiyel katılımcı firmalara ulaşılması 

B) Dernek ve birliklerle toplantılar yapmak 

C) Potansiyel ziyaretçilere telefon açmak 

D) Fuar türünü açıklamak 

 

3. Organizatör firmanın hazırladığı fuar tanıtım broşüründe hangi bilgiler bulunur? 

 

A) Organizatör firmanın adı, geçmişi, irtibat telefonları 

B) Yapılacak fuarla ilgili kısa bilgiler 

C) Fuar takvimi, bilgi alınacak yetkilinin isim, telefon, internet, telefon, e-mail adresi 

D) Hepsi 

 

4. Potansiyel katılımcı firmalara fuarla ilgili bilgilendirme için en uygun zaman hangi 

aydır? 

 

A) Şubat 

B) Aralık 

C) Mayıs 

D) Ağustos 

 

5. Aşağıdaki ifadelerden hangisi organizatör firmanın tanıtım çalışmalarındaki 

amaçlarındandır? 

 

A) Organizatör firmanın gerçekleştireceği organizasyonun başarısı hedef kitlenin 

doğru seçilmesine bağlıdır. 

B) Fuar organizasyonunun tanıtımı için ilgili sektörlerle iletişim kurmak yeterlidir. 

C) Tanıtım çalışmalarıyla potansiyel katılımcılar fuar katılımcısı olurlar. 

D) Organizatör firma tanıtım çalışmaları ile ziyaretçilere ulaşmayı hedeflemez. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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Doğru (D), Yanlış (Y) Testleri 

 

6. (  ) Fuarın yeni düzenleniyor olması veya geleneksel olması organizatör firmanın 

yürüteceği pazarlama çalışmalarını etkiler. 

 

7. (  ) Günümüzde global dünya ekonomisi, firmaları uluslararası pazarlama 

faaliyetlerinden uzak tutmaktadır. 

 

8. (  ) Organizatör firma tarafından hazırlanan fuar tanıtım broşüründe geçmiş fuarlara ait 

bilgi verilmez. 

 

9. (  ) Potansiyel katılımcı firmalara ulaşılmasında kullanılan ilk yöntem, veri tabanında 

bulunan firmalara içinde pazarlama dokümanlarının bulunduğu fuar dosyasının 

gönderilmesidir. 
 

Boşlukları uygun ifadelerle doldurunuz. 

 

10. Fuarda Sunulacak Hizmetlere İlişkin Formlar 

 

A) ………………………………………………………. 

B) ………………………………………………………. 

C) ………………………………………………………. 

D) ………………………………………………………. 

E) ………………………………………………………. 

F) ………………………………………………………. 

G) ………………………………………………………. 

H) ………………………………………………………. 

İ) ………………………………………………………. 

J) ………………………………………………………. 

K) ………………………………………………………. 

 

11. Fuar tanıtım çalışmaları 

 

A) …………………………………………………………………………………… 

B) …………………………………………………………………………………… 

C) …………………………………………………………………………………… 

D) …………………………………………………………………………………… 

E) …………………………………………………………………………………… 

   aşamalarından oluşur. 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. 

 

Cevaplarınız doğru ise diğer öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3 
 

 

 

 

Bu faaliyet sonunda, masa ve sandalye giydirmenin önemi ve gerekliliğini, 

kullanıldığı yerleri, masa ve sandalye giydirme tekniklerini öğreneceksiniz. 

 

Organizatör firmanın fuar sırasında ve sonrasında yürüttüğü çalışmaları, araştırma 

tekniklerine uygun araştırarak dosya hazırlayabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Organizatör firmanın fuar sırasında yürüttüğü çalışmalar nelerdir? 

 Organizatör firmanın fuar sonrasında yürüttüğü çalışmalar nelerdir? 

 

Araştırma işlemi için internet ortamında araştırınız ve ulaşabilirseniz fuar 

organizasyonu yapan firma yetkilileri ile görüşmemiz gerekir. 

 

 

3. ORGANİZATÖR FİRMANIN FUAR 

SIRASI ÇALIŞMALARI 
 

Organizatör firmanın uzun süre hazırlık çalışmalarından sonra fuar organizasyonları 4-

7 günlük kısa bir zaman dilimi içinde gerçekleştirilir. Organizatör firmaların yaptığı hazırlık 

çalışmalarının ve fuar organizasyonunun başarısı için fuar dönemi boyunca 

gerçekleştirilecek çalışmaların planlanması çok önemlidir. 

 

Fuar sırasında organizatör firmanın yürütmesi gereken çalışmaları şöyle 

sıralayabiliriz: 

 

3.1. Fuar Alanının Düzeni ve Güvenliğinin Sağlanması 
 

Organizatör firma fuar alanının düzenini sağlamaktan ve oradaki olayları takip 

etmekten, fuarın açık olduğu saatler boyunca düzeni kontrol edecek bir ekip 

görevlendirmekten sorumludur. 

 

Bu ekip fuar alanında dolaşmakta, standartlarda herhangi bir sorun ya da teknik 

aksaklık meydana gelip gelmediğini sürekli kontrol etmekte ve tespit edilen aksaklıkların 

giderilmesi için gerekli yerlere bilgi vermektedir. 

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Organizatör firmalar bu çalışmaları yürütebilmek için fuar alanında kendilerine ait bir 

ofis kurarak katılımcı firmalarla devamlı iletişim halinde bulunurlar. Bu ofis bir 

koordinasyon merkezi olarak görev yapar. Fuar alanında çalışan her bir görevlinin görev 

tanımı ve görev programlarının oluşturulması fuar alanının güvenliğinin sağlanması 

açısından önemlidir. 

 

3.2. Katılımcı Firmalara İlişkin Çalışmaların Yürütülmesi 
 

Organizatör firmanın başarılı bir fuar organizasyonu yaptığının bir göstergesi de 

katılımcı firmaların fuardan memnun ayrılmalarıdır. Bu katılımcı firmaların gelecek 

yıllardaki fuarlara katılmaları için de önem taşır. 

 

Organizatör firma, fuar sırasında katılımcı firmalarla yakından ilgilenerek, stantları 

ziyaret ederek  katılımcıların bir anketle fuarla ilgili görüşlerini alarak, anketlerde sunulan 

görüşler ışığında gelecek yıllardaki fuarlar için gerekli düzenlemeleri yapmalıdır. 

 

Katılımcı firmaların birbirleriyle iletişim kurabilmeleri ve hoş bir ortam yaratabilmek 

açısından organizatör firma fuarın başlangıç ve bitişinde kokteyl organizasyonları 

gerçekleştirebilir. 

Ayrıca organizatör firma katılımcı firmalara fuarın son günü teşekkür belgesi vererek 

onlara iyi niyet mesajını iletir. 

 

3.3. Basına İlişkin Çalışmaların Yürütülmesi 
 

Fuar organizasyonu öncesinde olduğu gibi fuar sırasında da basın ve yayın organları 

ile iyi bir iletişim kurmak, organizasyonun başarısı için önemlidir. Bu nedenle fuar 

organizasyonu için gelen basın mensupları ile iyi iletişim içinde olunmalı, sordukları 

sorulara doğru cevap vermelidir. 

 

Fuarda düzenlenen etkinliklere basın mensuplarının davet edilmesi, olumlu sonuçlar 

doğurur. Fuar alanının girişine fuarla ilgili ayrıntılı ve kamuoyuna ulaştırılması istenen 

bilgileri içeren dokümanların bulunduğu basın dosyaları konulmalıdır. 

 

Özellikle fuarın düzenlendiği sektörle ilgili yayın organları ve ihtisas fuarlarına ilgi 

gösteren ekonomi gazeteleri ile iletişim kurulmalıdır. 
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Resim 3.1:Fuar sırasında basın 

 

3.4. Ziyaretçilere Yönelik Çalışmaların Yürütülmesi 
 

Ziyaretçilere ulaşılmaya çalışarak fuarı ziyaret etmeleri için çeşitli yöntemler 

uygulanmaktadır. Ama ziyaretçilerin fuara gelmesi onlara ilişkin çalışmaların son bulması 

demek değildir. Fuar süresince ziyaretçileri memnun etmek onlardan sağlıklı bilgi 

toplayabilmek için çeşitli çalışmalar yapılır. 

 

Ziyaretçilerin rahatça fuar alanına ulaşabilmesi için şehrin birçok noktasından 

servisler kaldırılması belediye ile yapılacak bir anlaşma ile fuar alanına yönelik ulaşım 

hizmetlerinin artırılması bu çalışmaların başında gelir. Profesyonel ziyaretçilerin fuarı 

ziyaret etmeleri için yakın şehirlerdeki ticari ve sanayi odaları üyelerinin belirli günlerde fuar 

alanına getirilmesi sağlanabilir. 

 

Organizatör firma, fuar alanına danışma masaları koymalı, fuar görevlileri, 

ziyaretçilerle ilgilenerek gerekli yanıtları ve bilgileri anlara aktarmalıdır; ayrıca organizatör 

firma, ziyaretçileri giriş davetiyesinin arkasında bulunan, ziyaretçi bilgileri ile ilgili kısmı 

doldurabilmeleri için formu dolduranlar arasında hediye çekilişleri yaparak onları teşvik 

edebilir.  

 

Fuar sırasınca çeşitli eğitici ve eğlendirici faaliyetler yapabilir. Örn: 

Demonstrasyonlar, konserler, paneller, dans gösterileri, uygulamalı sanat gösterileri vb. 
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Resim 3.2:Fuar açılışı 

 

3.5. Fuar Sonrasında Yürütülen Çalışmalar 
 

Fuar organizasyonu bittikten sonra, organizasyonun etkinliğinin artırılması ve gelecek 

yıllarda düzenlenecek organizasyonların başarılı olabilmesi için fuar sonrasında yürütülen 

çalışmalar büyük önem taşır. 

 

Bu  çalışmaları şöyle sıralayabiliriz:  

 

3.5.1. Destek Veren Kuruluşlara Yönelik Çalışmalar 

 
Fuar organize erden firma, çok çeşitli kişi, kurum ve kuruluşlardan destek almaktadır. 

Fuar sonrasında tüm bunlara teşekkür mektubu gönderilip teşekkür ziyaretleri yapılmalı, 

basın aracılığı ile teşekkür ilanları yayımlanarak gelecek yıllarda yine destek alınabilmesi 

için iyi niyet gösterilmelidir. 

 
Resim 3.3:Fuarda kuruluşlarca yapılan toplantı 
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3.5.2. Sponsor Kuruluşlara Yönelik Çalışmalar 
 

Destek veren kişi, kurum ve kuruluşlara yapılan teşekkür amaçlı etkinlikler sponsor 

firma içinde geçerlidir. 

 

3.5.3. Belge, Yazışma ve Ödemelere İlişkin Takibin Yapılması 
 

Organizasyondan sonra sürdürülen çalışmalardan biri de katılımcı firmalarla ilgili 

eksik kalmış belge yazışma vb. evrakların düzenlenmesi ve firmaların kalan ödemeleri ile 

ilgili takibin yapılmasıdır. 

 

 
Resim 3.4:Fuar 

3.5.4. Fuar Değerlendirme Raporu 

 
 

Organize edilen fuarın başarısını ortaya çıkaran değerlendirme raporu, fuar sonrası 

yürütülen en önemli çalışmalardan biridir. 

 

Fuar değerlendirme raporu, organizatör firmanın fuar hazırlıklarına başladığı andan 

fuar organizasyonunun bittiği süre içinde yürütülen tüm bilgi ve çalışmaları kapsar. Fuar 

değerlendirme raporunda şu başlıklar yer alır. 
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3.5.4.1. Fuar Sonuç Raporu Değerlendirme Raporunda Bulunması Gerekli 

Bilgiler 
 

FUAR SONUÇ RAPORU 

DEĞERLENDİRME 

Başlıklar 

 

1. Önsöz: Proje Sorumlusu'nun fuarla ilgili kısa değerlendirmesi (Kaçıncı kez  

yapıldı. Bir önceki ile kısa karşılaştırma, katılımcı profil özeti, ziyaretçi 

profil özeti, işbirliği imkanları, yeni hedef vb.) 

 

2. Fuar Kimliği: 

a) Fuar Bilgiler: 
• Tarihi 

• Yeri 

• Brüt Kapalı Alan 

• Net Kapalı Alan 

• Brüt Açık Alan 

• Net Açık Alan 

• Ziyaret Saatleri 

• Katılımcı Firma Sayısı 

• Ziyaretçi Sayısı 

b) Organizasyon 
• Organizasyonu Gerçekleştiren Fuar Şirketi ve Adres Bilgileri 

• Projeyi Yürüten Yönetim ve Görevliler 

• Destekleyen Kurum ve Kuruluşlar 

• Katılımcı Ülkeler ve Ülkelere Göre Katılımcı Sayısı        

 

3. Katılımcı Profili: Fuara katılan firmaların sergilediği ürün çeşitliliği 

(Ürettiği, teşhir ettiği ürün ve hizmetler Sektörel Üst Başlık ve alt başlıklar 

şeklinde) 

 

4. Aktiviteler 

a. Açılış Töreni: Saat kaçta, nerede, kimler katıldı? 

b. Kokteyl: Verilip verilmediği, nerede verildiği, kimlerin katıldığı 

c. İkili Görüşme: Yapılıp yapılmadığı, kaç firma kimlerle görüştü, 

sonuçlar nasıl? 

d. Work-Shop: Yapılıp yapılmadığı, kaç firmanın yaptığı 

e. Seminer Programı:  Yapılıp yapılmadığı,  konuları,  kimler yaptı,  

katılım nasıldı? 

f. Plaket-Sertifika Töreni: Yapılıp yapılmadığı, kimlere verildiği 

g. Yarışma: Ne tür yarışma yapıldı? Sonuç, Ödül 

 

5. Ziyaretçi Profili 
a. Ziyaretçilerin Genel Dağılım (Meslekleri, Meslek Örgütleri, İthalatçı, 

İhracatçı, Üretici, Kamu Görevlisi ve Kuruluşları, Yabancılar ve 



 

 58 

konumları, eğitim kurumları, basın vb.) 

b. Ziyaretçilerin Genel ve Profesyonel Ayrımı, Profesyonel Ziyaretçilerin 

Ülke ve Fuar Yapılan Ülke İçine Göre Ayrımı, Bunların Grafiklerle 

İfadesi 

 

6. Tanıtım Kampanyası 

 

a. Benzer fuarlara katılarak yapılan tanıtım çalışmaları (Hangi fuarlarda, ne 

dağıtıldı, stand açıldı mı, kaç firma ile yüz yüze görüşüldü?) 

b. Dergilerle ve Gazetelerle Barter (İsimleri ve kaçar yayın) 

c. Davetiye ve afiş gönderimi (sayıları) 

d. Eski ziyaretçilere gönderilen davetiyeler (sayısı) 

e. Fuar web sitesi yayında mı? Ne zamandan beri? 

f. Başka Internet listelerinden geçilen duyurular (İşbirliği yapılan veya  

sektörle ilgili siteler) 

g. Meslek örgütlerinin duyuruları (İsimler, ne kadar süre, hangi periyotla  

yayınlandı) 

h.  Internet Barteri yapılan siteler (İsimler, ne kadar süre yayınlandı) i.    

Ücretli Yapılan Gazete Reklamlar (İsimleri, Yayın Tarihleri? j.    Ücretli 

Yapılan Dergi Reklamlar (İsimleri, Yayın Tarihleri) k.   Radyo Reklamlar 

(İsimleri, Nerede, Ne kadar) I.   TV Reklamları (İsimleri, Nerede, Kaç 

kez) 

 

7. Basında Fuar:  Fuarla ilgili yayımlanan haberler (Fuar Öncesi,  Sırası ve  

Sonrası Tarih sırasına göre) 

 

8. Katılımcı Görüşleri: Firmalardan, fuar için alınacak tek tek görüşler. Firma adı ve 

yetkilisi olacak. Olumlu olumsuz düşünceleri, önerileri vb. 

9. Katılımcı Anket Değerlendirmesi: Katılımcıya uygulanan anket sonuçlarının 

grafik olarak ifade edilmesi ve sonucunda yorumu. 

 

L0 .Sonuç: Hedef 

Fuar değerlendirme raporu sonunda fuar organizasyonu boyunca ortaya çıkan 

eksikler ve hatalar belirlenerek, gelecek yıllarda yapılacak çalışmalarda hataların ve 

eksiklerin giderilmesi çalışmalarına başlanmalıdır. 
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FUAR SÜRESİNCE YAPILMASI GEREKEN ÇALIŞMALAR 

 (AÇILIŞ SÜRECİ) 
 

 

Protokol, basın ve sektörün liderleri ile fuar açılışının yapılması 

 

 

Fuarın ziyarete açılması 

 

 

Fuar katalogların satışa sunulması 

 

 

Fuar açılışının video ve fotoğraf görüntülerinin kayıtlarının yapılması 

 

 

Fuara gelen ziyaretçilerin bilgilerinin kaydedilmesi, sınıflandırılması ve yaka kartlarının 

verilmesi, (gün ve meslek grupları bazında günlük raporların alınması ve değerlendirilmesi) 

 

 

Fuar esnasında meydana gelecek her türlü elektrik, aydınlatma, anons, müzik, telefon vs. 

hizmetlerinde meydana gelecek aksaklıklara karşı teknik ekibin anında müdahalesi 

 

 

Tablo 3.1:Fuar süresince yapılması gereken çalışmalar 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Aşağıda hazırlanan uygulamalı faaliyette organizatör firma elemanı olarak fuar  

sırasında ve sonrasında yapılan çalışmaları araştırarak arkadaşlarınızla tartışınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Fuar sırasında ve sonrasında yapılan 

çalışmaları araştırınız. 

 Araştırmalarda ölçülü, saygılı güler 

yüzlü davranınız. 

 Önceden belirlediğiniz sektörle ilgili fuar 

sırasında ve sonrasında yapılan 

çalışmaları bu sektöre uygulayınız. 

 Araştırma yapacağınız organizasyon 

firmasının konularında deneyimleri 

olmasına dikkat ediniz. 

 Her aşamayı kısaca açıklayınız. 

 Araştırmalarınızı organizasyon 

firmalarında birebir görüşme yaparak 

gerçekleştiriniz. 

 Kaynak bilgileri düzenleyip bilgi dosyası 

oluşturunuz. 

 Konuyla ilgili yazılı ve görsel kaynaklar 

bulmaya özen gösteriniz. 

 Raporunuzu dosyada toplayıp 

öğretmenlerinize ve arkadaşlarınıza 

sununuz. 

 Etkili iletişim kurunuz. 

 Raporunuzu dosyada toplayıp 

öğretmenlerinize ve arkadaşlarınıza 

sununuz. 

 Zamanı iyi kullanınız. Uygulama 

çalışması için bilgisayar ortamında 

dosya hazırlayınız Sunum sırasında 

güler yüzlü olunuz, gelebilecek sorulara 

hazırlıklı olunuz 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Aşağıda hazırlanan değerlendirme ölçeğine göre kendiniz ya da arkadaşınızın yaptığı 

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

uygun olanı kutucuğa işaretleyiniz. 

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ Evet Hayır 

1. Fuar sırasında ve sonrasında yapılan çalışmaları araştırdınız 

mı? 

  

2. Önceden belirlediğiniz sektörle ilgili fuar sırasında ve 

sonrasında yapılan çalışmaları, bu sektöre uyguladınız mı? 

  

3. Her aşamayı kısaca açıkladınız mı? 
  

4. Kaynak bilgilerini düzenleyip bilgi dosyası oluşturdunuz mu? 
  

5. Raporunuzu dosyada toplayıp öğretmenlerinize ve 

arkadaşlarınıza sundunuz mu? 

  

 

DEĞERLENDİRME 
 

Öğrenme faaliyetinde sorulara verdiğiniz cevapların hepsi Evet ise başarılı olduğunuz 

için diğer bir öğrenme faaliyetine geçebilirsiniz. Hayır diye cevaplandırdığınız sorularla ilgili 

öğrenme faaliyetini tekrar uygulamak için öğretmeninize başvurunuz. 
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ÖLÇME DEĞERLENDİRME 

 
OBJEKTİF TESTLER (ÖLÇME SORULARI) 

 

Bu faaliyette kazanmış olduğunuz bilgileri aşağıda verilen soruları cevaplandırarak 

değerlendiriniz. Boşluklara uygun ifadeleri yerleştiriniz. 

 

1. Fuar sırasında organizatör firmanın yürütmesi gereken çalışmalar: 

 

A) _____________ 

B) _____________ 

C) _____________ 

D) _____________ olmak üzere 4 aşamada incelenebilir. 

 

2. Katılımcı firmaların birbirleriyle iletişim kurabilmeleri ve hoş bir ortam yaratabilmek 

için organizatör firma fuarın _____________ ve _____________, _____________ 

organizasyonları gerçekleştirilmelidir. 

 

3. Organizatör firmalar, katılımcı firmalarla devamlı iletişim halinde bulunmak için fuar 

alanına _____________ kurarlar. 

 

4. Destek veren kişi, kurum ve kuruşlara yapılan teşekkür amaçlı etkinlikler 

_____________ _____________ yönelik çalışmalardır. 

 

5. Fuar sonrası yürütülen en önemli çalışmalardan biri _____________ _____________ 

dır. 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. 

 

Cevaplarınız doğru ise modül değerlendirme faaliyetine geçiniz. 

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

(Y) şeklinde işaretleyerek değerlendiriniz. 

 

OBJEKTİF TESTLER (ÖLÇME SORULARI) Doğru Yanlış 

1. Organizatör firmalar düzenledikleri fuarla uygun sektörle uygun 

hedef kitleyi en fazla yarar sağlayacak şekilde bir araya 

getirmelidir. 

  

2. Organizatör firmanın düzenleyeceği fuar organizasyonun 

başarısı, fuar öncesi yapılan çalışmaların iyi bir planlamaya 

bağlı olarak yürütülmesine bağlıdır. 

  

3. Fuarlar için belirlenen zaman dilimi her yıl farklı zamanlarda 

olmalıdır. 
  

4. Organizatör firma açısından hazırlık planlamasının ilk aşaması 

fuar yerinin belirlenmesidir. 
  

5. Organizatör firma içinde oluşturulan fuar organizasyonunda her 

çalışan için bir görev çizelgesi oluşturularak bu çizelgeler 

güncellenmelidir. 

  

6. Günümüzde global dünya ekonomisi firmaları uluslararası 

pazarlama faaliyetlerine katılmaya zorlamaktadır. 
  

7. Organizatör firma fuar pazarlama çalışmalarının ilk basamağı 

ilgili pazarlama dokümanlarının hazırlanmasıdır. 
  

8. Organizatör firma satış elemanları, katılımcı firma elemanları 

ile müşteri ziyaretleri yolu ile yüz yüze iletişim kurarak, katılım 

için ikna etmeye çalışırlar. 

  

9. Organizatör firmanın yürüttüğü pazarlama çalışmalarıyla, 

tanıtım çalışmaları birbirinden çok ayrı olarak değerlendirilmesi 

gereken süreçlerdir. 

  

10. Organizasyonun tanıtımını yapmak ve potansiyel 

ziyaretçilerinin fuar alanına getirebilmek için fuar giriş 

davetiyeleri gereklidir. 

  

11. Organizatör firmalar katılımcılara teknik hizmetleri kendi 

kurdukları ekiplerle sağlayabileceği gibi taşeron firmalardan da 

hizmet alabilir. 

  

12. Organizatör firma fuar alanının düzeninden ve fuarın açık 

olduğu saatler boyunca düzeni kontrol edecek bir ekip 

göndermekten sorumlu değildir. 

  

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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13. Katılımcı firmaların birbirleriyle iletişim kurabilmeleri ve hoş 

bir ortam yaratabilmek açısından organizatör firma fuarın 

başlangıç ve bitişinde kokteyl organizasyonları 

gerçekleştirebilir. 

  

14. Fuar değerlendirme raporu organizatör firmanın fuar 

hazırlıklarına başladığı andan fuar organizasyonunun bittiği süre 

içinde yürütülen tüm bilgi ve çalışmaları kapsar. 

  

 

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu modülde kazanmış olduğunuz bilgileri aşağıda verilen uygulamalı faaliyette 

değerlendiriniz. 

 

Aşağıda hazırlanan uygulamalı faaliyeti yaparak arkadaşınızla tartışınız. 

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

işaretleyiniz. 

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ Evet Hayır 

1. Organizatör firma açısından fuar öncesi hazırlıkların 

planlanmasının önemini açıklayabilir misiniz? 

  

2. Fuar organizasyonu hazırlık aşamalarını açıklayabilir misiniz? 
  

3. Fuar öncesi hazırlık çalışmalarını şematik olarak gösterebilir 

misiniz? 

  

4. Organizatör firmanın fuar pazarlama çalışmalarını açıklayabilir 

misiniz? 

  

5. Fuarda uygun altyapının hazırlanması ve teknik hizmet 

çalışmalarını açıklayabilir misiniz? 

  

6. Organizatör firmanın fuar sırasındaki çalışmalarını açıklayabilir 

misiniz? 

  

7. Fuar sonrası yürütülen çalışmaları açıklayabilir misiniz? 
  

8. Fuar sırasında ve sonrasında yapılması gereken çalışmaları 

şematik olarak gösterebilir misiniz? 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALİYETİ 1 CEVAP ANAHTARI 

 

1 C 

2 B 

3 B 

4 A 

5 D 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ 2 CEVAP ANAHTARI 

 

1 D 

2 A 

3 D 

4 B 

5 C 

6 D 

7 Y 

8 Y 

9 D 

10 

A) Ekstra Talep Formu 

B) Fuar Katoloğu Bilgi Formu 

C) Fuar Katoloğu Reklam 

Sözleşmesi 

D) Yaka Kartı Formu 

E) Otopark Kartı Talep Formu 

F) Elektrik ve Hava Talep 

Formu 

G) Temizlik Hizmetleri Talep 

Formu 

H) Güvenlik Elemanı Talep 

Formu 

İ) Nakliye, Gümrük, İşçi Talep 

Formu 

J) Hostes Talep Formu 

K) Ekstra Malzeme Listesi ve 

Talep Formu 

11 

A) Hedef kitlenin belirlenmesi 

B) Mesaj içeriğinin belirlenmesi 

C) Tanıtım yöntemlerinin 

seçilmesi ve tanıtım 

materyalinin hazırlanması 

D) Hedef kitleye ulaşılması 

E) Sonuçların değerlendirilmesi 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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ÖĞRENME FAALİYETİ 3 CEVAP ANAHTARI 
 

1 

 

A) Fuar alanının düzenin ve 

güvenliğinin sağlanması 

B) Katılımcı firmalara ilişkin 

çalışmaların yürütülmesi 

C) Basına ilişkin çalışmaların 

yürütülmesi 

D) Ziyaretçilere yönelik 

çalışmaların yürütülmesi 

 

2 Başlangıç, bitiminde, kokteyl 

3 Ofis 

4 Sponsor kuruluşlara 

5 Fuar değerlendirme raporu 

 

MODÜL DEĞERLENDİRME 

 

1 D 

2 D 

3 Y 

4 Y 

5 D 

6 Y 

7 Y 

8 D 

9 Y 

10 D 

11 D 

12 Y 

13 D 

14 D 
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