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Fuar katılımınızın mümkün olan en verimli şekilde geçmesi ve 
geçmişte katılımcılar tarafından yapıldığı tespit edilmiş hataların 
tekrarlanmamasını sağlamak için buraya birkaç ipucu bıraktık. Bu 
kılavuzdaki ipuçlarını takip ederseniz başarılı bir fuar geçireceksiniz.

NELERİ KAPSIYORUZ:

• Fuardan önce yapmanız gerekenler nelerdir

• Fuar sırasında yapmanız gerekenler nelerdir

• Fuardan sonra yapmanız gerekenler nelerdir 

BÖLÜM 2: ULUSLARARASI 
FUAR REHBERİMİZ



Anlıyoruz ki fuar öncesinde yapılması gereken birçok şey var;  
bu bir uluslararası fuar ise daha fazlası var. Bu nedenle fuar 
alalına ulaşmadan önce yapılması gerekenlerin bir listesini 
hazırladık.

İster potansiyel müşterilerle tanışmak ya da mevcut 
müşterilerinizle anlaşmak için olsun ister marka profilinizi 
yükseltmek için olsun amaçlarınızı tanımladığınızdan 
emin olun.

Rezervasyonunuzu Kontrol Edin

Rezerve ettiğiniz standın ölçülerini ve türünü 
bildiğinizden ve rezervasyonunuzun neleri 
kapsadığından emin olun.

Standınızı Planlayın

Standınızı hedeflerinizi karşılayacak şekilde planlayın ve 
inşa edin. Standınız potansiyel müşteriler tarafından 
kalabalıklar arasında fark edilebileceğinden emin olun. 
Standınızın bu stant denizi içinde ön plana çıkabilmesini 
sağlamak için göz alıcı işaretler, grafikler ve aydınlatma 
kullanabilirsiniz.

Yolculuk ve Otel için Gereken
Rezervasyonları Yaptırın

Erken rezervasyon yaptırarak tasarruf yapabilirsiniz ve 
bunun için uğraşmanıza da gerek yok. Bizim seyahat 
acentelerimizle iletişime geçin ve onlar da size fuar 
alanına yakın en iyi oteli bulsun.

Kontrollü Lojistik

Uluslararası fuarlar özellikle ülkenin kurallarına ve 
düzenlemelerine alışık değilseniz oldukça kafa karıştırıcı 
olabilir. Saat dilimlerini, döviz kurlarını, vergileri ve hatta 
farklı iş günlerini dikkate almanız gerekir. Fakat resmi 
lojistik firmamızla iletişime geçerseniz, tüm bunların 
sizler için sorunsuz şekilde halledilmesini sağlayacaktır.

Hatırda Kalın

Ziyaretçileriniz hatırında kalmayı nasıl garanti 
edeceksiniz? Broşürler şirketinizin neler sunduğunu ana 
hatlarıyla gösterir fakat aynı zamanda atılabilir. 
Ziyaretçilerinize saklamak isteyecekleri şeyler verin.

Malzemenizi Hazırlayın

Dağıtacağınız broşürlerin veya USB’lerin nakliye için 
zamanında hazır olduğuna emin olun; hiç kimse bagaj 
limitini unutulmuş malzemelerle harcamak istemez. 
Pazarlama malzemelerinin ve kartvizitlerin yerel dilde 
basılması da iyi bir dokunuş olacaktır.

Pasaport ve Vizenizi Kontrol Edin

Ekibinizin pasaportlarının son geçerlilik tarihini kontrol 
edin. Giriş yapabilmeniz pasaportunuzda ne kadar süre 
kalması gerektiği konusunda farklı ülkelerin farklı 
politikaları vardır. Eğer talep ediliyorsa vizenizi de kontrol 
etmeniz gerekmektedir.

Lokasyonunuzu Bilin

Seyahatinizden önce bir yerleşim planı isteyin. Böylece 
standınızın konumunun girişe, olanaklara ve yönetime 
olan mesafesine göre kendinizi ayarlayabilirsiniz.

UYGUN DİLİ ÖĞREN
Yerel dil ve kültür ile ilgili araştırma yaptığınızdan emin 
olun. Potansiyel müşterilerinizle onların hakaret 
sayabileceği şekilde selamlaşmak istemezsiniz.

KONTROL LİSTESİ

Yönetilebilir Amaçları Belirle

FUAR ÖNCESİNDE



Piyasa bilginizi gözler önüne serdiğiniz, ziyaretçilerinizi kendi 
dillerinde karşıladığınız, tokalaşmak için uygun zamanı bildiğiniz ve 
keyifli vakit geçirdiğiniz zaman burasıdır! fuarların uzun ve yorucu 
günler demek olduğunu biliyoruz. Buna rağmen ziyaretçileri asık bir 
suratla sizinle konuşmaya ikna edemezsiniz.

Standınızın temiz, düzenli ve hayal ettiğiniz gibi 
olduğundan emin olun. Ayrıca organize olmak, 
personelinizin görev dağılımlarını bilmesini sağlamak, 
ne zaman mola vereceklerini ve onlardan ne 
beklediğinizi bilmelerini istemelisiniz.

Veri toplayın

Standınızı ziyaret eden potansiyel müşterilerinizin takibi 
için data kayıt uygulamaları hayat kurtarıcı olur. Kâğıt 
formları doldurma yanında yeni data kayıt uygulamaları 
ziyaretçi kimlik kartlarını tarayarak sizlerin istediğiniz 
bilgilere anında erişimini ve gerekli notları alabilmenizi 
sağlar. Böylece ziyaretçilerin bilgilerine anında erişme 
imkânı elde edersiniz ve pazarlama ekibinizin talep 
ettiğiniz bilgileri sizlere ulaştırır.

İkramlar

Personeliniz için standınızda su stoklayın. Uzun 
yolculuklar ve jetlag insanları farklı şekilde etkileyebilir; 
bu sebeple personelinizin bol su tüketmesini sağlayın. 
Bazı ülkelerin alkole karşı farklı tutumları olduğunu 
unutmayın ve standınızda alkol bulundurmaktan kaçının. 
İnsanları standınıza davet etmenin farklı yollarını 
arıyorsanız, kurabiye ve kek gibi ikramlıklar sipariş 
edebilirsiniz.

Sosyalleşmek

Stant yoğunluğunuzu sürdürmek ve ziyaretçilerle 
etkileşime geçmek için sosyal medya harika bir yoldur. 
Eğer satışla meşgulseniz, sosyal medya gönderilerinizi 
önceden programlayabilirsiniz. Ülkenizdeki pazarlama 
ekibiniz farklı bir saat dilimde olsa bile, bulunduğunuz 
yerde sizi destekleyebilir.

Paranızı Dönüştürün

Teklif edilen fiyatların doğruluğundan ve yerel döviz 
kuruyla güncellendiğine emin olun. Eski döviz 
kurlarıyla çalışmak kayba uğramanıza mal olabilir.

Yeniden Rezervasyon Yaptırın

Fuardaki yerinizi gelecek yıl için tekrar garanti 
edebilir ve sunulan erken rezervasyon 
indirimlerinden faydalanabilirsiniz.

FUAR SIRASINDA REKABETÇİ OLUN 
Veri toplamanın ve standınızın etrafında heyecan 
yaratmanın bir başka harika yolu da yarışmalar 
düzenlemektir. (yerel kurallar ve yasalar geçerli 
olabilir)

KONTROL LİSTESİ

Düzenleme Zamanı



Çoğu kişi fuar bittiğinde yoğun çalışma temposunun da bittiğini 
düşünür ki bu çok önemli bir hatadır. Bir fuar yılınızın geri 
kalanının nasıl geçeceğini belirleyebilir. Başlayabilmeniz için size 
birkaç ipucu hazırladık.

Tüm potansiyel müşterilerinizin takibini yaptığınızdan emin olun. 
Düşündüğünüzden daha fazla kişiyle temasa geçebilirsiniz. Satış ekibinizin hemen 
kolları sıvayabilmesi için toplanılan potansiyel müşteri verilerini çok ilgili, ilgili ve 
ilgisiz olarak kaydetmeyi deneyin.

Hesap Zamanı

Tüm maliyetleri toparlayın ve bunlara gelecek ayların tahmini satış fiyatlarını da 
dahil edin; tüm satışlarınız fuar sırasında tamamlanmayacaktır, bazı müşterilerle 
fuar sonrası daha fazla ilişki kurmak zorunda kalabilirsiniz.

Fuar Sonrası Değerlendirme
Fuar sonrası iyi bir değerlendirme, fuarı ana hatlarıyla belirler ve bir sonraki 
fuarınızı geliştirmenizde size yardımcı olur. Fuara büyük bir inceleme yapmak için 
gitmemiş olsalar bile, arka planda dahil olan herkese sorun.

Hazırlanın

Daha iyi bir yatırım getirisi elde edebilmek için geçmiş fuar değerlendirmenizi 
kullanabilir, böylelikle sonraki yılların planını hazırlayabilirsiniz.

FUAR SONRASI
KONTROL LİSTESİ

Potansiyel Müşterilerinizi Takip Edin



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




