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Fuar stantlarınızda doğru insanlarla çalıştığınızda fuar başarınızı 
önemli ölçüde arttırma şansı elde edeceksiniz. Ziyaretçileriniz 
stant çalışanlarınızla iletişime geçtiğinde ürünlerinizin bilgisine 
A’dan Z’ye hâkim olan, samimi ve sıcak bir yaklaşımla 
karşılaşmalıdır. Bu nitelikler satış becerilerinin öncülleridir ve satış 
becerileri de bir fuar katılımcısının fuardan beklentisini 
karşılayabilmesi için olmazsa olmaz bir gerekliliktir. Ekibinizin 
kalabalığın arasından sıyrılabilmesi kendinden emin, bilgili ve 
donanımlı bir duruşa sahip olmalarına bağlıdır.

NELERİ KAPSAMIŞ OLACAĞIZ?

• Standınızda çalışacak doğru personeli nasıl bulabilirsiniz?

• Nitelikli şekilde kısa ve öz tanıtım nasıl yapılır?

• Ziyaretçilerle nasıl etkileşime geçilir?

• Personelinizi nasıl motive edebilirsiniz?

• Nelerden kaçınmalıyız; yapılması ve yapılmaması gerekenler? 

BÖLÜM 1: PERSONELİNİZE NASIL 
EĞİTİM VERİRSİNİZ? 



Çoğu firma fuar stantlarına sadece satış ekiplerini gönderir, en 
nihayetinde sizlerin orada bulunma sebebi ürünlerinizi ve 
hizmetlerinizi satmaktır. Fakat hiç şunları düşündünüz mü: ‘Teknik 
sorulara kim cevap verecek?’ ya da ‘Başka kimler standınıza artı 
değer katabilir?’

• Sizin için gerekli olan yeteneklerin neler olduğuna karar verin

• Kaç kişiye ihtiyacınız olacak?

• Fuar içi iş bölümlerini kısaca belirleyin

İŞTE ÜZERİNDE DÜŞÜNMEK İÇİN BİRKAÇ GEREKLİ 
YETERLİLİK

• Eğer bu bir uluslararası fuarsa, yerel bir temsilci

• Uzmanlık gerektiren soruların üstesinden gelebilecek ve ekipmanınızı
kurabilecek teknik personel

• VIP müşterilerle ilgilenecek, gerekli dokümantasyonu sağlayacak ve gelecek
yıl için tekrar rezervasyon yapacak üst düzey yöneticiler

• Eğer sizinle henüz yeni çalışmaya başlayan bir personeliniz varsa, fuarlar
onların yeteneklerini test etmeniz için en iyi yoldur.

• Müşteri hizmetleri
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FUAR STANDINIZA KİMİN VERİM KATABİLECEĞİNE 
NASIL KARAR VEREBİLİRSİNİZ?
• Ziyaretçileri karşılama ve ilgilerini çekme konusunda hızlı

• Ürün ve hizmetler hakkında bilgi sahibi

• Çapraz satış

• İleri derece satış teknikleri

• Pozitif ve motive edici davranışlar

• Cana yakın ve dikkat çekici kişilik

• İnsanları ve onların kişisel bilgilerini hatırlamak konusunda çok iyi
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YAPILMASI GEREKEN BAŞKA NE VAR?
• Amaçlarınıza ulaşmanız için gereken yeterlilikte personel sayısına sahip

olduğunuza emin olun.

• Bir yol haritası belirleyin; bu sayede kimin ne zaman ne yaptığını
bileceksiniz ve böylece insanların ne zaman öğle yemeği arası olduğunu
sormasını engelleyeceksiniz.

• Personellerinizle acil durum prosedürlerini gözden geçirin.

• Fuar esnasında sosyal medya paylaşımlarında bulunabilecek birini
bulundurun.

• Personelinizle şikâyet prosedürlerinizi inceleyin.

• Marka işaretli üniformalar (Tişört gibi) mükemmel reklam araçlarıdır ve
bazen uyumsuz takımlardan çok daha az maliyetlidir
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FUAR ÖNCESİ: KİMLER DAHİL 
OLMALIDIR?

TEŞVİK
Kazanmak için bir teşvik olduğu takdirde insanların daha çok 
çalıştığı kanıtlanmıştır. Bireysel ya da grup müşteri ve satış 
hedefleriniz olsun. Rekabetçi olun.



KONTROL LİSTESİ

Amaçlar ve hedefler

Hedef kitlesi

Fuarın ana teması

Bireysel sorumluluklar

Personel için teşvikler

Gösteriler

Önemli ayrıntıları nasıl yakalarsın?

Fuar için özel pazarlama araçları

Yapılacaklar ve yapılmayacaklar

Stant konumu

Kıyafet yönetmeliği

Yol haritası

Fuar saatleri

Yolculuk ve konaklama

Stantta ya da sosyal medya aracılığı düzenleyebileceğiniz 
yarışmalar

Dahil edin; standa müşteri veya potansiyel müşteri davet 
edebilirler mi? (Yoğun bir stant harika görünür!)

Öncelikle ana hedeflerinizi ve amaçlarınızı açık bir şekilde ana 
hatlarıyla belirlediğinize ve neden onları seçtiğinize emin olun.  
İkinci olarak, personeliniz görev yerlerine gelmeden önce onlardan 
tam olarak ne beklediğinizi tüm detaylarını vererek ve bir ‘kontrol 
listesi’ kullanarak açıklayın. Ve üçüncü olarak teşvikler 
çerçevesinde heyecan verecek şeyler yaratın! Fuar öncesinde ve 
fuar sırasında ekibiniz için bir kaynaşma toplantısı düzenlediniz 
mi? Bu fuar sırasında ekibinizin moralini ve heyecanını 
sürdürebilmesi için harika bir yol olabilir. 

Fuar standınızda çalışan personelinize bilgi vermenin yanı sıra, 
ofisinizde kalan personellerinizi de bilgilendirmeniz de 
gerekecektir. Birisinin pazarlama konusunda desteğine ve ofis 
dışındaki personelin yerini doldurmasına ihtiyaç duyulacaktır.

HERKESİ DAHİL EDİN!
Standın tasarımı ve pazarlama araçlarından, önceki 
fuar deneyimlerinizin paylaşımına kadar; fuarın 
planlanma sürecine personelinizi dahil edin. Bu 
personelinizin kendini fuarın bir parçası olarak 
hissetmesini ve fuarın başarılı olmasını istemesini 
sağlayacaktır. 

FUAR ÖNCESİ: İYİ BİR ÖZ 
TANITIM NASIL OLUŞTURULUR?



Fuar ziyaretçilere açılmadan önce bir veya iki saatiniz olacaktır. 
Bu süreyi son kontrollerinizi yaparak değerlendirin. Personelinize 
hızlı bir bilgilendirme yapın; stantta neyin nerde olduğunu ve ne 
zaman mola vereceklerini bildirin ve herhangi bir sorularının 
kalmamasını sağlayın.

FUAR SIRASINDA: SHOW ZAMANI!

EKİBİN YÖNETİMİ

Bir fuarda çalışmak sizi yıpratabilir, özellikle tüm gün ayakta 
durarak birçok insanla konuşmak. Aşağıda personelinizin 
enerjisini gün boyu nasıl yüksek tutabileceğinize dair birkaç 
ipucu var.

• Gelişmelerin düzenli güncellenmesi

• Ara sıra ikramlar

• Günlük sabah bilgilendirmesi

• Başarının kutlanması

• Düzenli molalar

• Günlük bilgi almak

HAYATI İDAME KİTİ
Personeliniz için bir hayatı idame kiti oluşturmak iyi bir dokunuş olabilir. 
Paketin içeriğinde olabilecek bazı şeylerin listesi aşağıdadır:

• Yara bandı

• Dudak kremi

• Atıştırmalıklar- bisküvi ve meyve

• Kahve veya meyve suları

• Naneli şeker

• Sterilize jel (Çok fazla tokalaşma
olacaktır.)

• Not defteri ve kalemler

• Kartvizitler

• Mendil

• Nemlendirici

• Ağrı kesici

• Boğaz pastili (Çok fazla konuşma
olacaktır.)

DÜŞÜK MALİYETLİ REKLAM
Marka etiketli üniformalar harika birer 
tanıtıcıdır ve kötü gardırop seçeneklerini 
ortadan kaldırır.

BENİM ADIM

Ayşe
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Ekibinizin tüm olası müşterilerle iletişime geçmeye 
başladığından emin olun. İletişimin düzenli bir şekilde 
takibinin yapılması başarılı bir fuar için gereklidir.

BUNLARI YAPIN
•

•

• Gülümseyin

•
alın 

1 BUNLARI YA IN
• Telefonunuz ile ilgilenmeyin

• Standınızda yemek yemeyin

• İhtimalleri / olasılıkları 
küçümsemeyin

• Grup halinde durmayın

• Stant etrafında ya da içinde 
dedikodu yapılmasına izin 
vermeyin

• Oturarak ziyaretçi 
beklemeyin

•

•
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FUAR HAYATINIZI DAHA VERİMLİ HALE GETİRMEK İÇİN

Rehberimizi ve fuar katılımınızı daha verimli hale getirmek için 
hazırladığımız ipuçlarını web sitemizi ziyaret ederek görebilirsiniz:

www.flowershow.com.tr

Bizi sosyal medyadan takip edebilirsiniz:

Facebook       /flowershowistanbul 
Twitter            /flowershow_

D E S T E K




