
Seminer 
Gebze Ticaret Odası, 23 Ekim 2018 

ALMANYA’DA 
ETKİLİ 
FUAR 
KATILIMI 



§  Kuruluş yılı 1974 
§  170,000 m2 kapalı sergi alanı 
§  15 salon 
§  13,000 araçlık otopark alanı 
§  Dünya çapında yılda 120 fuar ve kongre 
§  Yıllık katılımcı sayısı 27,800+ 
§  Yıllık ziyaretçi sayısı 1,2 Milyon+ 
§  Yıllık gelir 200 Milyon+ EUR 
§  Dünyanın en büyük 16. fuar şirketi  

Bir bakışta NürnbergMesse 
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*2017 verileri 
Kaynak: NürnbergMesse, AUMA 
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https://youtu.be/g7_dOyZt-1Y 
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Bir bakışta NürnbergMesse 
Fuar çeşitliliği 



Neden fuar? 
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Fuar katılımı, pazarlama araçları içerisinde 
işlevi en geniş kapsamlı olan enstrümandır! 

Yeni iş 
fırsatları 

Şirket 
imajına etki 

İş ortakları 
bulma 

Pazar 
araştırması 

Rekabet 
gözlemi Trend takibi 

Ürün ve 
hizmet 

deneyimi 
Yeni iş 

anlaşmaları 



Program akışı 
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14:00 – 14:15  Karşılama ve ikram 
14:15 – 15:15  Seminer (1. bölüm) 
15:15 – 15:30  Kahve molası 
15:30 – 16:30  Seminer (2. bölüm) 
16:30 – 17:00  Soru – cevap ve kapanış 
 



Seminer konu başlıkları 
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�  Fuarlar ülkesi: Almanya 
�  Fuarın pazarlama karmasındaki yeri 

�  Fuar katılım hedefleri 

�  Doğru fuar seçimi ve karar verme kriterleri 

�  Fuar bütçesi planlama ve organizasyon 

�  Fuar standı ve sergilenecek ürün/hizmet 

�  Reklam ve iletişim 

�  Stant personeli 

	  Stant yönetimi 

  Fuar sonrası 
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Fuarlar ülkesi: 
Almanya 

1 



İTHALAT 
(1.034 Milyar EUR*) 

 
1.  Makina 
2.  Elektrik/Elektronik 
3.  Otomotiv 
4.  Mineral/Maden 
5.  Farmakoloji 
6.  Plastik imalat 
7.  Optik, Ölçüm 
8.  Organik kimya 
9.  Demir, Çelik 
10.  Mobilya 

İHRACAT 
(1.279 Milyar EUR*) 

 
1.  Otomotiv 
2.  Makina 
3.  Elektrik/Elektronik 
4.  Farmakoloji 
5.  Optik, Ölçüm 
6.  Plastik imalat 
7.  Uçak, Havacılık 
8.  Mineral/Maden 
9.  Demir, Çelik 
10.  Organik kimya 

�  Fuarlar ülkesi: Almanya 
Dış ticaret hacmi (ürün grubu bazında) 

*2017 verileri 
Kaynak: destatis.de 
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İTHALAT 
(1.034 Milyar EUR*) 

 
1.  Çin 
2.  Hollanda 
3.  Fransa 
4.  ABD 
5.  İtalya 
6.  Polonya 
7.  Çek Cumhuriyeti 
8.  İsviçre 
9.  Avusturya 
10.  Belçika 
16.  Türkiye 

İHRACAT 
(1.279 Milyar EUR*) 

 
1.  ABD 
2.  Fransa 
3.  Çin 
4.  Hollanda 
5.  B. Krallık 
6.  İtalya 
7.  Avusturya 
8.  Polonya 
9.  İsviçre 
10.  Belçika 
16.  Türkiye 

*2017 verileri 
Kaynak: destatis.de 

�  Fuarlar ülkesi: Almanya 
Dış ticaret hacmi (ülke bazında) 
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16.200m € 
 
 
 

21,500m € 
 
 
 

Türkiye’nin 1 
numaralı 

ticaret ortağı 

�  Fuarlar ülkesi: Almanya 
Türkiye - Almanya ticaret hacmi 

Otomotiv, Makina, 
Giyim, Elektronik, 

Demir/Çelik 

*2017 verileri 
Kaynak: destatis.de 
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�  Fuarlar ülkesi: Almanya 
Dünya lideri fuarlarının %60’ı Almanya’da düzenlenmekte! 

Yılda 
311 fuar 

8 Milyon 
m2 sergi 

alanı 

§  Merkezi konum 
§  Kolay ulaşım yolları 
§  Teknik altyapı 
§  Fuar çeşitliliği 
§  Tecrübeli kadrolar 
§  %60 yabancı katılımcı 
§  %30 yabancı ziyaretçi 
§  Uzun soluklu fuar stratejisi 
§  Güçlü pazarlama ve PR 

desteği 
§  Optimum maliyet-fayda oranı 

230.000 
katılımcı 

15,6 
Milyon 

ziyaretçi 

*2017 
Kaynak: AUMA 
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Fuarın pazarlama 
karmasındaki yeri 

2 
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Fuarlara katılmanın başlıca faydaları 

§  Bir pazarın durumunu konsantre bir şekilde yansıtır 

§  Tüm duyu organlarına hitap eder ve %100 deneyim yaşatır 

§  Pazar özelliklerini en şeffaf haliyle ortaya koyar 

§  Yeni pazarlar yaratır 

§  Fiyat ve performansı doğrudan ölçülebileceği ortam sunar 

§  Kısa sürede maksimum bilgi alışverişi sağlar 

�  Fuarın pazarlama karmasındaki yeri 



�  Fuarın pazarlama karmasındaki yeri 
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İLETİŞİM 
 

Klasik reklam 
Satış promosyonu 

PR/Etkinlik/Sponsorluk 
Doğrudan satış 

Dijital/Sosyal medya 
 

ÜRÜN 
 

Kalite 
Çeşitlilik 
Marka 

Tasarım 
Fonksiyonellik 

 

FİYAT 
 

Fiyatlandırma 
Hizmet 

Ödeme seçenekleri 
İndirim 
Kredi 

 
 

DAĞITIM 
 

Satış organizasyonu 
Satış kanalları 

Depolama 
Lojistik 

Satış ortakları/bayii 
 

FUAR KATILIMI 

Pazarlamanın tüm bileşenleriyle kesişir 
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�  Fuarın pazarlama stratejisindeki yeri 

ÜRÜN 

§  Yenilikçi ürünleri deneyimlemek 
§  Müşteriden direkt geri bildirim almak 
§  Pazara uygunluğu araştırmak 
§  Ürün gelişimi için önemli bilgi toplamak 
§  Trende uygunluğunu görmek 
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�  Fuarın pazarlama stratejisindeki yeri 

FİYAT 

§  Pazar ve rakiplerle karşılaştırmak 
§  Fiyat etkenlerin durumunu araştırmak 
§  Ödeme şartların uygunluğunu anlamak 
§  Fiyatlandırma sürecini iyileştirmek 
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�  Fuarın pazarlama stratejisindeki yeri 

İLETİŞİM 

§  Stantta ürün ve hizmet tanıtımı 
§  Müşteri görüşmesi 
§  Ürün deneyimi 
§  Broşür ve katalog dağıtımı 
§  Sunumlar 
§  Sponsorluklar 
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�  Fuarın pazarlama stratejisindeki yeri 

DAĞITIM 

§  Yeni temsilci adayları bulmak 
§  Potansiyel satış ortakları araştırmak 
§  Nakliye ve depolama için partner bulmak 
§  Dağıtım süreçlerini optimize etmek 



Sektörel dergi reklamı 

Etkinlik 

Doğrudan pazarlama 

Sahada satış 

Fuar katılımı 

Firma web sitesi 
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İstatistik: Alman katılımcının fuara bakışı 
�  Fuarın pazarlama stratejisindeki yeri 

*2013-2018 verileri 
Kaynak: AUMA 

83 84 
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Fuar katılım 
hedefleri 

3 



�  Fuar katılım hedefleri 

 I)  GENEL HEDEFLER 

II)  İLETİŞİM HEDEFLERİ 

III)  FİYATLANDIRMA HEDEFLERİ 

IV)  DAĞITIM HEDEFLERİ 

V)  ÜRÜN HEDEFLERİ 

VI)  ZİYARETÇİ OLARAK HEDEFLER 

22 
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�  Fuar katılım hedefleri 

ü  Yeni pazarlar keşfetmek (ör. niş pazarlar) 
ü  Rekabet ortamını incelemek ve rakip firmaları 

tanımak 
ü  Yeni ihracat alanlarını öğrenmek 
ü  Sektörün son durumunu görmek 
ü  Deneyim alışverişinde bulunmak 
ü  Yeni iş birlikleri kurmak 
ü  İhtisas etkinliklerine katılmak 
ü  Gelişim trendlerini görmek 
ü  Firma ve ürün/hizmet için yeni pazarların 

dikkatini çekmek 
ü  Fuar katılımına ek aktiviteler 
ü  Satış artırmak 

 I)  GENEL HEDEFLER 
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�  Fuar katılım hedefleri 

ü  Kişisel irtibatları genişletmek 
ü  Yeni müşteri gruplarıyla tanışmak 
ü  Mevcut müşteri portföyünü genişletmek 
ü  Firma/marka bilinirliğini artırmak 
ü  Firmanın müşteri gözündeki imajını 

pekiştirmek 
ü  Basın ve halkla ilişkileri güçlendirmek 
ü  Müşterilerin talep ve şartlarını öğrenmek 
ü  Mevcut iş bağlantılarıyla olan ilişkileri pekiştirmek 
ü  Pazarla ilgili yeni bilgiler toplamak 
ü  Kurumsal kimliği güçlendirmek 
ü  Deneyim alışverişlerinde bulunarak ar-ge ve 

satış çalışmalarını geliştirmek 

II)  İLETİŞİM HEDEFLERİ 



III) FİYATLANDIRMA IV) DAĞITIM V) ÜRÜN 
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�  Fuar katılım hedefleri 

ü  Optimum fiyat-performans 
oranlarıyla pazarda yer 
edinmek 

ü  Yeni fiyatlandırma stratejisi 
için oyun alanları bulmak 

ü  Fiıyat ve ödeme politikasının 
piyasaya uygunluğunu 
araştırmak 

ü  Satış ağını genişletmek 
ü  Ticaret yapma adımlarını 

belirlemek 
ü  Potansiyel temsilciler 

bulmak 
ü  Yeni dağıtım opsiyonları 

keşfetmek 
 
 
 

ü  Yenilikçi ürün/prototip 
tanıtmak 

ü  Ürünün pazara uygunluğunu 
test etmek 

ü  Mevcut ürünün yeniden 
konumlandırılmasını test 
etmek 

ü  Ürün portföyünü 
genişletmek 
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�  Fuar katılım hedefleri 

ü  Yeni ürün ve uygulamaları keşfetmek 
ü  Fiyat ve kuralları karşılaştırmak 
ü  Kendi ürün portföyü için yeni fikirler edinmek 
ü  Yeni iş bağlantıları kurmak ve mevcutları 

güçlendirmek 
ü  Pazarla ilgili genel gelişmeleri ve trendleri 

görmek 
ü  Ekonomik gelişmelere bağlı geleceği ön görmek 
ü  Belli ürünlerin teknik fonksiyon ve altyapılarıyla 

ilgili genel bilgiler edinmek 
ü  Sektörün mevcut sorunlarına çözümler 

keşfetmek 
ü  Kişisel gelişime katkı sağlamak 

VI)  ZİYARETÇİ OLARAK HEDEFLER 
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�  Fuar katılım hedefleri 
İstatistik: Fuar katılım hedefleri* 

Yeni müşteri kazanmak 

Mevcut müşteri bağını güçlendirmek 

Bilinirlik artırmak 

Yeni ürün/hizmet tanıtmak 

Marka imajını güçlendirmek 

Satış anlaşmaları yapmak 

Yeni pazarlara girmek 

Yeni iş ortakları bulmak 

Pazarı araştırmak 

%83 

%83 

%81 

%80 

%79 

%66 

%61 

%58 

%45 *2017 verileri 
Kaynak: AUMA 
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Doğru fuar seçimi 
ve karar verme kriterleri 

4 
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�  Doğru fuar seçimi ve karar verme kriterleri 
Fuar tipleri – Coğrafi kapsama göre 

Ulusal 
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�  Doğru fuar seçimi ve karar verme kriterleri 
Fuar tipleri – Coğrafi kapsama göre 

Bölgesel 
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�  Doğru fuar seçimi ve karar verme kriterleri 
Fuar tipleri – Coğrafi kapsama göre 

Uluslararası 



32 

�  Doğru fuar seçimi ve karar verme kriterleri 
Fuar tipleri – Sektörel kapsama göre 

ÇOK BRANŞLI FUARLAR 

İHTİSAS FUARLARI 

ÖZEL TEKNİK FUARLAR 

KONGRE FUARLARI 

TÜKETİCİ FUARLARI 

Consumenta 

Chillventa, GaLaBau, Biofach, FachPack vs. 

Powtech 

DOC Nürnberg 

Consumenta 
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�  Doğru fuar seçimi ve karar verme kriterleri 
Fuar tipleri – Ziyaretçi profiline göre 

İHTİSAS FUARI ZİYARETÇİSİ 

§  Chillventa 
§  GaLaBau 
§  Biofach 
§  FachPack 
§  Spielwarenmesse 

GENEL ZİYARETÇİ 

§  Consumenta 
§  IAA 
§  Gamescom 
§  Boot 
§  Buchmesse 
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�  Doğru fuar seçimi ve karar verme kriterleri 
Başlıca fuar seçim kriterleri 

1)  Firma profilim ve katılım hedeflerim 
ilgilendiğim fuarla örtüşüyor mu? 
 

2)  Fuarın kapsamı ve sunduğu hizmetler 
beklentilerime uygun mu? 

3)  Müşteri hedef kitleme bu fuarda 
ulaşabilir miyim? 

4)  Bu fuarda yeni müşteri gruplarıyla 
tanışabilir miyim? 



35 

�  Doğru fuar seçimi ve karar verme kriterleri 
Uygun fuarı seçerken... 

ü  ...fuarın profilini inceleyin! 
ü  ...fuarın ana konularını araştırın! 
ü  ...fuarın ayrıntılı ürün kategorisi listesini (terminoloji) inceleyin! 
ü  ...fuarın hedef kitlesinin size uygunluğunu araştırın! 
ü  ...fuarın coğrafi kapsama alanına öğrenin! 
ü  ...fuarın firma hedeflerinize uygunluğunu inceleyin! 
ü  ...ön eleme yapın! 
ü  ...önce ziyaret edin! 
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Fuar bütçesi planlama ve 
organizasyon 

5 
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�  Fuar bütçesi planlama ve organizasyon 
Fuar bütçesinin temel gider kalemleri 

STANT KİRASI STANT YAPIMI STANT HİZMETİ 

ü  Çıplak alan ücreti 
ü  Elektrik, su, atık 
ü  Temizlik vs. 

ü  Mimari proje 
ü  Malzeme 
ü  Mobilya vs. 

ü  İkram 
ü  İletişim 
ü  Hostes vs. 

NAKLİYE SEYAHAT DİĞER 

ü  Sergi ürünleri 
ü  Tanıtım malzemeleri 
ü  Atık vs. 

ü  Uçak 
ü  Konaklama 
ü  Şehir içi ulaşım vs. 

ü  Personel 
ü  Yeme-içme 
ü  Vize vs. 
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�  Fuar bütçesi planlama ve organizasyon 
Fuar katılım ücreti hesaplayıcısı 

§  Birçok fuarda standart 
§  Online kolayca hesaplama 

imkanı 
§  Tüm stant tipleri ve hazır 

stant paketlerine uygun 
§  Yazdırılabilir ve 

paylaşılabilir 
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�  Fuar bütçesi planlama ve organizasyon 
Devlet desteği 

Destek konusu Fuar tipi Destek oranı Hedef ülkeler için Destek üst sınırı* 

Fuar katılım  
Genel ticaret fuarı 

%50 %70 
56.000 TL 

Sektörel fuar 85.000 TL 

Prestijli fuar Sektörel fuar %50 %70 284.000 TL 

Desteğe esas gider kalemleri: 

-  Stant yeri kirası 
-  Nakliye 
-  Ulaşım 
-  Stantla ilgili giderler 

Desteğe Esas Tutar Ticaret Bakanlığı tarafından 
belirlenir ve açıklanır: kolaydestek.gov.tr 
 
Destek Tutarı = Desteğe Esas Tutar x Katılım alanı (m2) 

*2018 verileri 
Kaynak: Ticaret Bakanlığı 



Alışveriş, eğlence 
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�  Fuar bütçesi planlama ve organizasyon 
İstatistik: Almanya fuar ekonomisi 

Seyahat 

Tanıtım, reklam, ikram 

Konaklama, yeme-içme 

Personel 

Stant kirası 

Stant yapımı 

%30,8 

%20,7 

%16,3 

%12,6 
%10,2 

%6,7 

%2,7 *2017 verileri 
Kaynak: AUMA 

15 Milyar 
EUR 
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�  Fuar bütçesi planlama ve organizasyon 
Organizasyon süreci 

FUAR 
ÖNCESİ 

FUAR 
ZAMANI 

FUAR 
SONRASI 
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�  Fuar bütçesi planlama ve organizasyon 
Fuar öncesi: Hazırlık dönemi 

12 – 9 ay 9 – 6 ay 6 – 3 ay 3 - 1 ay FUAR 

ü  Hedefler 
ü  Yeni ürün/hizmet fuara 

yetişir mi? 
ü  Ekonomik, satış ve 

dağıtım durumu 
ü  Bütçe planlama ve geri 

dönüş hesabı (ROI) 
ü  Fuara katılım kararı 
ü  Bütçe onayı 
ü  Proje/fuar ekibini 

belirleme 
ü  Kurum için koordinasyon 

ü  Fuar dokümanların 
temini 

ü  Stant boyutunu 
belirleme 

ü  Başvuru ve katılım 
onayı 

ü  Sergilenecek ürün/
hizmetleri belirleme 

ü  Stant planlaması 
ü  Seyahat planlamasına 

başla 

ü  Stant firmasını 
belirleme 

ü  Promosyon malzeme 
siparişi 

ü  Stant firmasına brifing 
ve iş emri 

ü  Fuar kataloğuna giriş 
ü  Stant tekliflerini 

değerlendirme 
ü  Harici stant personeli 

belirleme 
ü  Giyim tarzı ve üniforma 

belirleme 
ü  Nakliye firması bul 

ü  Firma tanıtım 
malzemelerini hazırla 

ü  Elektrik, su, iletişim vs. 
siparişi ver 

ü  Stant donanımını 
belirle 

ü  Grafik çalışmaları 
hazırla 

ü  Müşteri iletişimi başlat 
ü  Davetiye yolla 
ü  Stant ekibi brifingi 
ü  Yaka kartlarını bastır 
ü  Reklam ve basın 

duyurularını başlat 
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�  Fuar bütçesi planlama ve organizasyon 
Fuar zamanı 

FUAR (3 – 4 gün) Fuar sonrası 

ü  Stant kurulumu ve teslimatı 
ü  Rakipleri izleme 
ü  Ziyaretçi temasları 
ü  Müşteri görüşmeleri 
ü  Fuar anketleri 
ü  Stant yönetimi 
ü  Tanıtım çalışmaları 
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�  Fuar bütçesi planlama ve organizasyon 
Fuar sonrası: Takip dönemi 

Fuar sonrası 

ü  Stant sökümü ve geri nakliye 
ü  Katılım analizi ve hedeflerin tutma yüzdesi 
ü  Müşteri temaslarının işlenmesi 
ü  Bütçe analizi 
ü  Gelecek için çıkarımlar 
ü  Yatırım getirisi hesabı (ROI) 
ü  Sonraki fuar katılımı kararı (stant boyu vs.) 
ü  Ayrıntılı katılım raporu 

BAŞARI 
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�  Fuar bütçesi planlama ve organizasyon 
Bireysel mi, milli katılım mı? 

Bireysel Milli/Toplu 

Avantajları 
§  Uygun salon ve stant yeri seçimi 
§  Özel stant tasarımı 
§  Prestij değeri 
 
Dezavantajları 
§  Tüm organizasyonla ilgilenme 
§  Teşvikle ilgili bürokrasi 

Avantajları 
§  Hazır teslim stant 
§  Fuar boyunca organizatör desteği 
§  Teşvik başvuru süreci 

Dezavantajları 
§  Firma/marka olarak ayrışamama 
§  Yer seçiminde bağımlılık 
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�  Fuar bütçesi planlama ve organizasyon 
Başvuru esnasında toplayacağınız dokümanlar 

ü  Başvuru formu (pdf) 
ü  Salon planları 
ü  Fuar alanı planı 
ü  Organizatör hizmet kataloğu 
ü  Stant konfirmasyonu 
ü  Katılımcı şartları 
ü  Katılım kuralları 
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�  Fuar bütçesi planlama ve organizasyon 
Başvuru formunu (pdf) doldururken... 

SENSOR+TEST 2019
DIE MESSTECHNIK-MESSE
Nürnberg, Germany, 25. – 27.6.2019

Frühbucherrabatt
bei Rücksendung bis 31.10.2018

1.	 Wir	bestellen	Standfläche	in	Ausstellungshallen.
 Preise und Leistungen siehe Punkt 5 und 6 der Teilnahmebedingungen.
 Wir wünschen folgende Standart und Standfläche:
 

 Front _________ m Tiefe _________ m       Fläche _________ m² 

 Beteiligungspreis bis 31.10.2018: 
 EUR 262,–/m² 

 EUR 236,–/m² AMA-Mitglieder

 Beteiligungspreis ab 01.11.2018: 
 EUR 277,–/m²

 EUR 249,–/m² AMA-Mitglieder

  Reihenstand (1 Seite offen)   

  Eckstand (2 Seiten offen) + 10% Aufschlag

  Kopfstand (3 Seiten offen) + 15% Aufschlag

  Blockstand (4 Seiten offen) + 20% Aufschlag

	 Zuschläge

 AUMA Beitrag EUR 0,60/m²
 Medienpauschale EUR 260,–

Alle Preise zzgl. der zum Zeitpunkt der Veranstaltung gültigen gesetzlichen Mehrwert-
steuer, sofern die Leistung in Deutschland steuerbar und steuerpflichtig ist.

Die beiliegenden Teilnahmebedingungen erkennen wir in allen Punkten an. Die ge-
nannten Firmendaten und Exponate können bereits erfasst und veröffentlicht werden.
Auf beigefügtem Vordruck nennen wir den von uns gewünschten Mitaussteller.

2.       Wir benötigen Wasser- und Abwasseranschluss.

3. Wir verpflichten uns, mindestens 2,50 m hohe Standbegrenzungswände 
 an allen geschlossenen Seiten unserer Standfläche anzubringen und Bo-
 denbelag zu verlegen.

       Wir verwenden eigenes Standbaumaterial oder beauftragen einen 
        eigenen Messebauer.

       Wir benötigen einen Miet-Komplettstand - Bestell-Informationen 
       erhalten wir mit dem Service-Handbuch.

       Wir benötigen Standbegrenzungswände - den entsprechenden 
       Bestellvordruck erhalten wir mit dem Service-Handbuch.

 Bitte beachten Sie auch unsere „All	inclusive“-Angebote sowie die zeit-
 und kostensparenden Komplett-Ausstellungspakete für diverse Sonder-
 und Gemeinschaftsstände unter www.sensor-test.de/anmeldung.

4. Wir wünschen keine Platzierung neben den nachfolgend genannten
 Unternehmen (kein Rechtsanspruch):

Datenschutz
Für die Durchführung Ihres Auftrags speichern und verarbeiten wir Ihre Daten und geben 
diese, sofern erforderlich, zweckgebunden weiter. Dies gilt auch für ggf. angegebene per-
sonenbezogene Daten von Ansprechpartnern oder Mitarbeitern Ihres Unternehmens. Mit 
Ihrer Unterschrift stimmen Sie diesem zu und bestätigen, dass Ihnen eine entsprechende 
Einwilligung dieser Personen vorliegt. Sie können der Speicherung dieser Daten jederzeit 
formlos widersprechen. Ausführliche Informationen entnehmen Sie bitte unseren Daten-
schutzbestimmungen unter www.sensor-test.de/Datenschutz. 

Firmenname Direktaussteller

Inhaber/Geschäftsführer

Straße

PLZ, Ort, Land

Tel.  Fax

E-Mail     

Internet

Ort und Datum

Ust.-Id.-Nr.

Ansprechpartner Messe

Tel.  Fax

Mobil

E-Mail

Ansprechpartner Presse

Tel.  Fax

Mobil

E-Mail

Firmenstempel und rechtsverbindliche Unterschrift
des Direktausstellers

Einordnung	im	Ausstellerverzeichnis	unter	Buchstabe

Anmeldung	als	Direktaussteller

Fax: +49 (0) 5033 9639-20
E-Mail: info@ama-service.com

Bitte senden an:

AMA Service GmbH
Von-Münchhausen-Str. 49
31515 Wunstorf

Anmeldung	als	Direktaussteller (Zutreffendes bitte vollständig in Druckbuchstaben ausfüllen bzw. ankreuzen)
und	Anerkennung	der	Teilnahmebedingungen

Please turn over for the English version. Æ

Stant ebatı 

Stant yeri tercihi 

Stant tipi Ürün kategorisi 

İrtibat bilgileri 

Elektrik ve su 

Yetkili imza 
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�  Fuar bütçesi planlama ve organizasyon 
Planlar 

Alan planı 

Salon planı 
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�  Fuar bütçesi planlama ve organizasyon 
Organizatörün sunduğu hizmetler (Hizmet kataloğu) 

ü  Stant kiralama 
ü  Stant ekipmanı 
ü  Nakliye 
ü  Depo alanı kiralama 
ü  Toplantı odası 
ü  Stant temizliği ve güvenliği 
ü  Nakliye ve sergi sigortası 
ü  Tesisat işleri (elektrik, su, hava basıncı) 
ü  İletişim altyapısı (telefon, internet) 
ü  Personel desteği 
ü  Fotoğrafçı hizmeti 
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�  Fuar bütçesi planlama ve organizasyon 
Stant konfirmasyonu 

Stant bilgileri 

Online katılımcı portali 
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�  Fuar bütçesi planlama ve organizasyon 
Stant konfirmasyonu 

Salon planları Yaka kartı yönetimi 

Stant tasarımı/yapımı 
Stant konfigüratörü 
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�  Fuar bütçesi planlama ve organizasyon 
Stant konfirmasyonu 

Pazarlama hizmetleri Pazarlama kanalları 

Katalog korsanları uyarısı 
Önemli tarihler 
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�  Fuar bütçesi planlama ve organizasyon 
Katılımcı şartları ve kuralları 

§  İptal durumu 
§  Ödeme şartları 
§  Alt katılımcı durumu 
§  Stant yapım kuralları 
§  Katılımcı sorumlulukları 
§  Stant temizliği ve güvenliği 
§  Sergilenecek ürünler 
§  Kaza ve sigorta 

General Conditions for Participation 
in Fairs and Exhibitions
(Continued)

21.  Site regulations, contraventions 
Exhibitors agree to accept the site regulations during the event in all parts of the 
exhibition center. The instructions of the organizer‘s employees, who possess 
official identity cards, must be complied with. 
Contraventions of the General and Special Conditions for Participation or instructions 
within the framework of the site regulations shall entitle the organizer, if such 
contraventions continue after warning, to immediate closure of the stand at the 
exhibitor‘s own risk and expense and without claim to compensation.

22.  Place of fulfillment and jurisdiction 
The place of fulfillment is Nuremberg. The same applies to the place of 
jurisdiction when the exhibitor is a merchant in his own right or a juristic person 
under public law or does not have a general inland place of jurisdiction. The 
organizer is also entitled to take legal proceedings against the exhibitor at the 
exhibitor‘s general place of jurisdiction.

23.  Data protection notice 
Personal data will be processed by the organizer as the controller within the 
meaning of data protection law, and where applicable by our service partners, 
with due regard to the data protection regulations applicable to the support and 
information provided to customers and interested parties and the performance of 
the offered services (legal basis: Art. 6 para. 1 letter b EU-GDPR). 
In accordance with the principle of data minimisation and data avoidance, only 
that data which is absolutely necessary for the aforementioned purposes will be 
processed. Personal data will of course be treated as confidential and protected 
as best as possible by means of appropriate security measures. Only authorised 
persons engaged in providing technical, commercial and customer administration 
support will have access to your data. Naturally, appropriate job processing 
agreements have been concluded to the extent legally required. 
Personal data will be retained until the contractual relationship with the organizer 
is terminated and also until the data is no longer needed for other legal reasons 
(e.g. due to statutory retention periods). 
Every exhibitor has the right to complain about this data processing to 
the competent data protection supervisory authority and may demand, 
subject to fulfilment of the legal conditions, information, rectification, 
erasure or restricted processing, object to the processing or assert his 
right to data transferability. NürnbergMesse GmbH, Exhibition Centre, 
90471 Nuremberg / data@nuernbergmesse.de or its data protection officer 
(datenschutz@nuernbergmesse.de) will be glad to answer any questions on  
this subject.

24.  Data use for promotional purposes 
The organizer has an interest in cultivating the customer relationship with its 
exhibitors and providing them with information and offers about its own similar 
events and services. Therefore, the data transmitted with the submission of the 
application (company name, address, telephone/fax number and e-mail address) 
will be processed by the organizer and where applicable by its service partners to 
transmit appropriate event-related information and offers by e-mail in accordance 
with Art. 6 para. 1 letter f EU-GPDR. 
Objection to the use of data for purposes of direct promotion can be 
notified to the organizer at any time; this also applies to profiling if it is 
directly related to the direct advertising. Once the objection is notified, the 
data will no longer be processed for this purpose. The objection can be notified 
without observing formal requirements and without indication of reasons and 
without incurring separate costs aside from the customary transmission costs 
at basic rates. The objection should be addressed to NürnbergMesse GmbH, 
Messezentrum, 90471 Nuremberg, or data@nuernbergmesse.de.

25.  Severability clause 
If any provisions of these Conditions for Participation are partially void or 
incomplete, this shall not affect the validity of the remaining provisions and the 
contract. In such cases, the parties agree to replace the void or missing provision 
by a provision that most closely relates to the business purpose intended by the 
parties.

10.  Exclusion of exhibits 
The organizer is entitled to demand the removal of items which have not been 
listed in the application form or prove to be dangerous, a cause of annoyance 
or otherwise unsuitable, or which can be proved to be a violation of industrial 
property rights. If this demand is not complied with, the said items will be 
removed by the organizer at the expense of the exhibitor. If a violation of 
industrial property rights by an exhibitor is proved (e.g. on the grounds of a valid 
court ruling against the exhibitor), the organizer may exclude the exhibitor from 
participating in a subsequent event.

11.  Stand assembly, equipment and design 
Stands must conform to the overall layout of the exhibition. The organizer 
reserves the right to forbid the erection of stands which are unsuitable or 
inadequate or to alter them at the exhibitor‘s expense.  
Stands must be properly equipped and manned by qualified personnel at the 
specified times for the entire duration of the event. Stand fitting must be 
completed at the latest by the end of the period allowed for stand assembly and 
stands cleared of any packing materials. Removal of exhibits or dismantling of 
stands before the end of the event is not permitted. 
Names and addresses of exhibitors must be clearly displayed on the stands.  
In case of discrepancies, the Special Conditions for Participation prevail over the 
General Conditions for Participation. 
The approval of the organizer is needed if stand constructions exceed the 
specified height limits for stands. Consent is also needed for particularly heavy 
exhibits. Fixing to the hall floor is not permitted. 
 After the official closing of the event, basic items, insofar as these have been 
provided by the organizer, must be returned undamaged and in their original 
condition. Damage caused through negligence or not immediately notified at 
the time of occurrence must be indemnified by the exhibitor. Exhibits which still 
remain on the stands after the end of the period allowed for dismantling may be 
removed and stored at the exhibitor‘s own expense.

12.  Force majeure, cancellation of event 
If the organizer is prevented from holding the event for reasons of force majeure 
or other circumstances beyond his control, he is required to notify the exhibitors 
accordingly without delay. 
Basically, the claim to stand rental is voided, but the organizer may charge the 
exhibitor for work carried out to his order to the extent of the costs incurred, 
insofar as the result of such work may still be of interest to the exhibitor. 
Should the organizer be in a position to hold the event at a later date, he is 
likewise required to notify the exhibitors to this effect without delay. Exhibitors 
are entitled to cancel their participation in the event at the new time within two 
weeks of receiving such notification, in which case they are entitled to refund or 
cancellation of the stand rental. 
If the organizer is compelled to curtail or cancel an event for reasons of force 
majeure or other circumstances beyond his control after it has commenced, the 
exhibitor has no claim to any refund or cancellation of the stand rental.

13.  Assembly and dismantling passes, exhibitor passes 
Passes for exhibitors and workmen employed during the period of stand 
construction and dismantling will be issued to the exhibitor, if applicable. The 
validity of these is limited solely to the assembly and dismantling periods and 
does not cover admission during the event.  
A limited number of free exhibitor passes will be issued to exhibitors and their 
employees for the period of the event. 
These passes will be made out in the name of the persons concerned and must 
be signed. They are not transferable and only valid in conjunction with an 
identity card. Misuse of the passes will lead to their being withdrawn. 
The number of passes issued is not increased by the inclusion of co-exhibitors. 
Additional passes are obtainable against payment.

14.  Advertising 
Advertising of all kinds is allowed only within the stand space rented by the 
exhibitor for his own firm and only for products and/or services produced or 
distributed by him, insofar as these have been listed in the application form and 
admitted. 
The use of apparatus and equipment to achieve an increased advertising effect 
by optical and/or acoustic means requires the written consent of the organizer. 
Advertising outside the stand space rented by the exhibitor is only possible 
as part of the advertising and sponsoring measures offered by the organizer. 
Advertising of a political nature is forbidden.

15.  Photographs, drawings, films 
The organizer is entitled to have photographs, drawings and films made of the 
exhibition, exhibits and exhibition constructions and stands and to use these for 
publicity or press purposes without exhibitors being able to object for any reason. 
This also applies to photographs produced directly by the press or television with 
the consent of the organizer. 
For photographs, drawings and films of stands against payment, exhibitors must 
only use service contractors authorized by the organizer and in possession of a 
relevant permit. Only these service contractors may be commissioned before or 
after the official daily opening hours. Other service contractors are not admitted 
during these hours. 
Exhibitors are not permitted to produce photographs, drawings and films of the 
stands and exhibits of other exhibitors.

16.  Direct selling 
Direct selling is not allowed unless expressly permitted by the Special Conditions 
for Participation, in which case objects for sale must be marked clearly with their 
prices. Exhibitors are responsible for ensuring that they obtain the necessary 
permits from the relevant trade and health authorities and comply with 
regulations.

17.  Cleaning 
The organizer is responsible for general cleaning of the grounds and hall passages. 
Stand cleaning is the responsibility of exhibitors and must be completed daily 
before the opening of the event. Exhibitors are to use the service contractor 
engaged by the organizer for stand cleaning.

18.  Supervision 
The organizer will arrange general supervision in the exhibition center. This shall 
not affect the liability provisions of item 19. 
 Exhibitors are strongly recommended to make their own arrangements for the 
security of their stands and exhibition items and effect appropriate insurance 
cover. Valuable items which can be easily removed should be locked away at 
night. 
Additional stand supervision is available at the exhibitor‘s own expense by using 
the service contractor engaged by the organizer.

19.  Liability, insurance, accident prevention 
The organizer bears unlimited liability only in cases of intent or gross negligence 
and for damages due to loss of life, bodily injury or damage to health.  
In all other cases the organizer shall be liable only
!  in the event of a breach of cardinal obligations. Cardinal obligations are obliga-

tions of fundamental importance for the proper execution of the contract and 
which the exhibitor can expect to be regularly fulfilled;

!  if the organizer is legally obliged to take out liability insurance cover or this is 
usually the case;

!  if the organizer has claimed a special degree of trust or occupies a qualified 
position of trust.

In these cases, however, the organizer is only liable for typical foreseeable damage 
(hence not usually liable for consequential damage) and then only up to a limit 
of EUR 100,000 for each case of damage. The liability limitation applies only to 
businessmen, juristic persons under public law and special public assets. More over, 
liability due to slight or ordinary negligence is excluded. This liability limitation also 
applies to the conduct of the organizer‘s performing and vicarious agents. 
The exhibitor/co-exhibitor or joint exhibitor is liable for any damage to persons 
or objects caused culpably by himself, his employees, his representatives or his 
exhibits and equipment.
The exhibitor is obliged to fit the exhibited machinery and equipment with safety 
devices complying with the accident prevention rules of the appropriate professio-
nal associations. The organizer is entitled to prohibit the exhibition or operation of 
machinery and/or equipment at his discretion.

20.  Protection of industrial property rights 
Protection of copyright or other patent rights of exhibits is the responsibility 
of the exhibitor. A six-months period of protection from the beginning of 
an exhibition by reason of the law relating to the protection of inventions, 
samples and trade marks of 18 March 1904 (RGBl. page 141) only takes effect 
if the Federal Minister of Justice has published a relevant announcement in the 
Bundesgesetzblatt (Federal Law Gazette) for the event concerned (see Special 
Conditions for Participation, Exhibition priority).

General Conditions for Participation 
in Fairs and Exhibitions
(Continued)In case of disagreement, the Special Conditions for Participation shall have priority 

over the General Conditions for Participation. 

1.   Application 
Applications to exhibit at a fair or exhibition (event) must be made on the official 
printed application form, which must be accurately completed and signed in a 
legally effective manner. Alternatively the application can be effected online by 
accurately completing and sending the online form and if need be additional 
confirmation of a link received by e-mail.  
Such an application constitutes a contractual offer to the organizer and cannot  
be endorsed with conditions and restrictions, particularly with respect to desired 
stand positions, which do not represent a condition for participation. 
By signing this form or sending the online form more specifically additional 
confirmation of a link received by e-mail, the General and Special Conditions for 
Participation are recognized as binding and included into the contractual  
offer by the applicant, who is also responsible and liable for adherence to the  
said conditions by persons employed by him at the event.

2.  Admission/Stand space confirmation 
Admission of exhibitors and listed exhibits is a matter for the sole discretion 
of the organizer, who will confirm same in a written or text form stand space 
confirmation (e.g. e-mail). 
The contract comes into force on confirmation of admission. Reservations 
or conditions stipulated in the application are invalid without the written 
confirmation of the organizer. If the content of the confirmation of admission 
differs significantly from the content of the application form, the contract is 
concluded in accordance with the confirmation of admission if the exhibitor does 
not object in writing within 2 weeks of receipt. A legal entitlement to admission 
does not exist. If the number of suitable applications received by the organizer 
before the application deadline exceeds the amount of space available, admission 
will be decided at the discretion of the organizer. The organizer is also entitled to 
limit the listed exhibits. 
Admission applies only to the listed exhibits, the exhibitors specified in the stand 
space confirmation and the space stated therein. Other items than those listed 
and admitted cannot be exhibited. 
An exhibitor who has previously failed to settle his financial obligations to the 
organizer or settle them punctually may be excluded from admission.

3.  Allotment of space 
Allotment of space will be made by the organizer in accordance with the product 
groups and arrangement of the event concerned and subject to the space 
available. Siting requests made in the application form will be considered as far 
as possible. Order of receipt of applications will not be the sole deciding factor 
for allotment of space. 
The organizer is entitled, if necessary, to alter the size, shape and position of 
the allotted space. He will notify exhibitors of the necessity for such alteration 
immediately and, if possible, offer a comparable space elsewhere in the exhibition. 
If this entails an alteration in the stand rental, reimbursement or additional 
payment shall result. Exhibitors are entitled to withdraw their application within 
2 weeks of receipt of such notification. Exhibitors must accept that the location 
of other stands at the beginning of the fair or exhibition may have altered since 
the time of admission; no claim may be made on account of such alterations. 
Exchanging the allotted space with that of another exhibitor or transfer to a third 
party, even only in part, is not allowed without the permission of the organizer.

4.  Joint exhibitors 
Stand spaces are hired only as complete spaces and only to one contractual 
partner. Exceptions may be made to this rule, if necessary. 
If several exhibitors wish to share a stand space, they must name a representative 
in their application form who is authorized to act on their behalf in negotiations 
with the organizer.

5.  Co-exhibitors 
The use of the stand space by another company with its own products and 
personnel (co-exhibitor) requires a separate application of the direct exhibitor 
and a confirmation of the application by the co-exhibitor itself as well as an 
admission by the organizer. Admission of one or more co-exhibitors is subject to 
a special fee.  
Responsibility for ensuring that co-exhibitors fulfill all their commitments shall rest 
with the principal exhibitor, if applicable, in addition to the co-exhibitor. 

  Apart from telephone number, fax number and e-mail address further personal 
data of the co-exhibitor will be recorded for the application. Additionally 
structural data of the co-exhibitor will be checked and recorded. By the 
application of the co-exhibitor the direct exhibitor grants to be ordinary enabled 
or enabled enough to lodge the data.

6.  Stand rental, lien 
Stand rentals and terms of payment are shown in the Special Conditions for 
Participation. 
Payment of the stand rental must be made in accordance with the dates laid 
down before the allotted space may be occupied. Complaints about the invoice 
can only be considered if they are submitted within 14 days of invoicing. 
The organizer is entitled to exercise his right of lien and sell any distrained 
property on the open market after written notice of intention. No liability will 
be accepted for damage to seized items unless deliberate or caused by gross 
negligence.

7.  Withdrawal of application, cancellation of part of stand space 
If the exhibitor withdraws his application, cancels part of the stand space or does 
not participate in the event, the organizer is entitled to use the hired stand space 
or the cancelled part of the space for other purposes and relet to third parties. 
 If the exhibitor possesses no mandatory withdrawal or termination right, he still 
remains obliged to pay the following cancellation fee on cancellation or partial 
cancellation after admission has been confirmed:
!  up to 90 days before the start of the event 50%
!  up to 30 days before the start of the event 80% and
!  less than 30 days before the start of the event the full amount of the agreed 

rental for the cancelled stand space.
In each of the above cases, the exhibitor retains the right to prove that the organi-
zer has saved costs not considered in the deduction and has benefited as a result 
of the cancellation, partial cancellation or non-participation. If other free spaces of 
the size let to the exhibitor are still available for the event, the exhibitor may not 
normally claim that the organizer has benefited from reletting the stand space or 
part of it or using it for other purposes, especially in terms of the rental obtained.

8.  Cancellation of admission 
The organizer is entitled to cancel confirmation of admission and relet the space 
elsewhere in the following cases:
!  The stand is obviously not occupied in good time, i.e. at least 24 hours before 

the official opening of the event.
!  The exhibitor fails to pay the stand rental at the agreed time and allows a period 

of grace granted by the organizer to lapse without result.
!  An application to commence insolvency proceedings against the exhibitor‘s 

assets is lodged or rejected for lack of assets, or insolvency proceedings have 
already been commenced.

!  The conditions for stand space confirmation are no longer fulfilled by the 
registered exhibitor or the organizer receives knowledge of grounds which 
would have justified exclusion if they had been disclosed earlier.

!  The exhibitor infracts the organizer‘s site regulations.
The organizer reserves the right to assert claims for damages in such cases. The 
exhibitor has no entitlement to claim damages.

 9.  Cancellation of rental exhibition stands and other services 
Once admission has been confirmed, the exhibitor must pay charges even if he 
withdraws his application or does not exhibit. The organizer also reserves the 
right to assert claims for damages. If the exhibitor cancels the order for rental 
exhibition stands and/or other services, the following cancellation fee is payable 
based on the value of the order.
!  90 days to 15 days before start of assembly (see Special Conditions for Participation) 

of the event 25% of the order value
!  14 days to 1 day before start of assembly (see Special Conditions for Participation) 

of the event 80% of the order value
!  the full amount is payable from the start of the assembly period.
The exhibitor retains the right to prove that the requested compensation for costs 
incurred is too high.

General Conditions for Participation 
in Fairs and Exhibitions
As per May 2018
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�  Fuar bütçesi planlama ve organizasyon 
Fuar kataloğuna girerken...   

 
§  ...tüm bilgilerinizi zamanında iletin! 
§  ...doğru kategoride yer alın! 
§  ...firma/marka isminizi eksiksiz yazın! 
§  ...irtibat bilgilerinizi doğru bildirin! 
§  ...online versiyonu da inceleyin! 
§  ...ilan girmeyi düşünün! 

Unutmayın; fuar kataloğu bir fuarın en 
önemli iletişim aracıdır! 
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�  Fuar bütçesi planlama ve organizasyon 
Nakliye işinizi organize ederken... 

 
§  ...doğru nakliye yoluna karar verin! 
§  ...uzman nakliye firmasıyla çalışın! 
§  ...nakliye zamanlamalarını iyi ayarlayın! 
§  ...fuar alanı teslimat adresini öğrenin! 
§  ...tüm dokümanları hazır tutun! 
§  ...gümrük işlerini takip edin! 
§  ...fuar alanında depo ihtiyacını araştırın! 
 
Unutmayın; kötü bir nakliye planlaması 
tüm fuar organizasyonunuzu bozar! 
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�  Fuar bütçesi planlama ve organizasyon 
Seyahatinizi planlarken... 

 
§  ...rezervasyonları en geç 6 ay önce yapın! 
§  ...metro durağı yakınında otel bakın! 
§  ...organizatörden yönlendirme isteyin! 
§  ...vize başvurunuzu zamanında yapın! 
§  ...organizatörden vize mektubu isteyin! 
§  ...fuar alanına ulaşım rotasını çıkarın! 
 
 
Unutmayın; fuar zamanı oteller çabuk 
dolar, seyahat planınızı erkenden yapın! 
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�  Fuar bütçesi planlama ve organizasyon 
Sürdürülebilir bir fuar endüstrisi için... 

 
§  ...tekrar kullanılabilir ambalajlar kullanın! 
§  ...basılı yerine dijital davetiye dağıtın! 
§  ...az atık oluşturacak malzeme getirin! 
§  ...ekolojik kırtasiye kullanın! 
§  ...mevsime uygun gıda ikram edin! 
§  ...tekrar kullanılabilir stant yaptırın! 
 
Unutmayın; sürdürülebilir katılım hem 
bütçeniz hem de ziyaretçiler üzerinde 
olumlu etki bırakacaktır! 
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Fuar standı ve 
sergilenecek ürünler 

6 
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�  Fuar standı ve sergilenecek ürün/hizmet 
Katılımın en önemli ayağı: Stant 

 
x  Konsept? 
x  Genel düzen? 
x  Personel kıyafeti? 
x  Yaka kartı? 
x  Kurumsal kimlik? 
x  Çöp kovası konumu? 
x  Masa örtülerin ütüsü? 
x  Mobilya? 
x  Mesaj? 
x  Zemin? 
x  Malzemeler? 
x  Ekipman? 
x  Aydınlatma? 
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�  Fuar standı ve sergilenecek ürün/hizmet 
Standınızı planlarken... 

ü  Stant boyutu, - tipi ve - konumu 
ü  Mimari tasarımı 
ü  Konsepti 
ü  Sergilenecek ürünler 
ü  Teknik altyapı 
ü  Nakliye 
ü  Kurulum ve söküm 
ü  Stant yönetimi ve organizasyonu 
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�  Fuar standı ve sergilenecek ürün/hizmet 
İdeal stant nasıl olmalı? 

Aydınlatma 

Grafik tasarım 
Ürünlerin sunumu 

Ürün deneyimi 

Kurumsal kimlik Özel teşhir alanı 
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�  Fuar standı ve sergilenecek ürün/hizmet 
Stant tipleri ve konumları 

R 
C R C 

R I F 
R 

R 

C 

C R R R 

(R) Row 
(C) Corner 
(F) Front 
(I) Island 
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�  Fuar standı ve sergilenecek ürün/hizmet 

Özel stant Hazır stant 

Avantajları 
§  Markaya özel tasarım 
§  Sınırsız yaratıcılık 
§  Kurumsal kimliğe uygunluk 
 
Dezavantajları 
§  Yüksek fiyat 
§  Nakliye ve depolama 
§  Teknik bakım ve organizasyon masrafları 

Avantajları 
§  Uygun fiyat 
§  Anahtar teslim 
§  Depolama ve nakliye ihtiyacı olmaması 
§  Modüler opsiyonlar 
§  Kolay sipariş 
 
Dezavantajları 
§  Standart tasarım 
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�  Fuar standı ve sergilenecek ürün/hizmet 
Katılımın en önemli ayağı: Stant 
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�  Fuar standı ve sergilenecek ürün/hizmet 
Katılımın en önemli ayağı: Stant 
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�  Fuar standı ve sergilenecek ürün/hizmet 
Katılımın en önemli ayağı: Stant 
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�  Fuar standı ve sergilenecek ürün/hizmet 
Katılımın en önemli ayağı: Stant 
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�  Fuar standı ve sergilenecek ürün/hizmet 
Katılımın en önemli ayağı: Stant 
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�  Fuar standı ve sergilenecek ürün/hizmet 
Katılımın en önemli ayağı: Stant 
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�  Fuar standı ve sergilenecek ürün/hizmet 
Sergileyeceğiniz ürün... 

Yenilikçi mi ? 

Rakipten farklı mı? 

Tek örnek olarak  yeterli mi? ile ilgili mutlaka gösterilmesi 
gereken şey nedir? 

Fuar hedef kitlesine 
hitap ediyor mu? 

Fuarın kurallarına 
uygun mu? Tasarımı etkileyici mi? 

Fuara özel modifiye edilmeli mi? 

Çok yer kaplıyor mu? 
Fuarda test için uygun mu? 

? 
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Reklam ve iletişim 
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�  Reklam ve iletişim 
Standınıza maksimum ziyaretçi çekmek için... 

ü  ...katılımınızı tüm medya kanallarınızla duyurun! 
ü  ...potansiyel müşterilerinizi ve iş ortaklarınızı davet edin! 
ü  ...sosyal medya kanalını efektif kullanın! 
ü  ...basını davet edin! 
ü  ...stant partisi verin! 
ü  ...özel stant aktiviteleri düzenleyin! 
ü  ...seminerlere katılın, sunum yapın! 
ü  ...salonlarda ve dışarıda reklam verin! 
ü  ...fuar kataloğuna ve sitesine reklam girin! 
ü  ...fuar öncesinden randevularınızı planlayın! 
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�  Reklam ve iletişim 
Organizatörün katılımcıya sunduğu iletişim kanalları 

Online fuar 
kataloğu 

Mobil 
uygulama 

Fuar ana 
sayfası 

Fuar 
bültenleri 

Dijital basın 

Basılı fuar 
kataloğu 

Dış alan 
reklam 

Salon içi 
reklam 

Broşür ve 
salon 

planları 

Sponsorluk 
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�  Reklam ve iletişim 
Reklam alanı örnekleri 
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�  Reklam ve iletişim 
Ürününüzü sunumlarla tanıtın 

Avantajları 
 

§  Ücretli/ücretsiz opsiyonlar 
§  Katalog ve bültenlerde duyuru 
§  15 – 20 dk kısa sunumlar 
§  İlgili hedef kitleyle buluşma 
§  Firma ve marka bilinirliğini artırma 
§  Standa ziyaretçi çekme 
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�  Reklam ve iletişim 
Etkili PR çalışması yapın! 

https://youtu.be/AKoFwpQU0gU 
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Stant personeli 
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�  Stant personeli 
Stant ekibinizi doğru kurun! 

Personel profili Stant ekibi 

§  Teorik ve pratik bilgi 
sahibi 

§  Güçlü iletişim kurma 
özelliği 

§  Pozitif yaklaşım 
§  Kendinden emin ve 

güvenli 
§  Düzgün diksiyon 
§  Uyumlu 
§  Üst düzey yabancı dil 
§  Fuar tecrübesi 
§  Dayanıklı 
§  Seyahate yatkın 

§  Firma yetkilisi 
§  Stant sorumlusu 
§  Teknik pesonel 
§  Satış personeli 
§  İhracat sorumlusu 
§  Tercüman 
§  Basın danışmanı 
§  Stant danışmanı 
§  Hizmet personeli 
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�  Stant personeli 
Önce eğitim! 

Fuar öncesi brifing 

§  Firmanın ürün ve hizmet portföyü 
§  Fiyat ve şartlar 
§  Rekabet durumu ve rakip ürünler 
§  Hedef kitle 
§  Fuarın ziyaretçi profili 
§  Önemli müşteriler ve ilgilenenler 
§  Müşteri temaslarının yazılı kaydı 
§  Stant düzeni ve görev dağılımı 
§  Fuara katılmanın anlamı 
§  Firmanın hedefleri 
§  Fuar alanı ve salon planlarının dağılımı 
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	  Stant yönetimi 
Stant yöneticisi ve görevlerini belirleyin! 

ü  Fuar başlamadan önce standı işler durumda teslim almak 
ü  Personelin görev dağılımını planlamak 
ü  Personelin iş ve görev takibini yapmak 
ü  Önemli ziyaretçileri karşılamak 
ü  Müşteri görüşmelerinde destek olmak 
ü  Önemli gelişmeleri firma merkezine iletmek 
ü  Fuarın başarı kontrolünü yapmak 
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	  Stant yönetimi 
Stant düzeninin sağlanması çok önemli! 

ü  Standınızı her zaman temiz ve düzenli tutun! 
ü  Yeterli promosyon malzeme ve ikram bulundurun! 
ü  Tüm teknik ekipmanın eksiksiz çalışmasını sağlayın! 
ü  Personelin, stant düzenini ve görevlerini eksiksiz 

yapmalarını sağlayın! 
ü  Atmosferin her zaman pozitif ve güler yüzlü olmasını 

sağlayın! 
ü  Personelin her zaman ulaşılabilir olmasını sağlayın! 
ü  Tüm müşteri görüşmelerinin kayda alındığından emin 

olun! 
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	  Stant yönetimi 
Müşteri görüşmelerinizi sistematik kaydedin! 

1.  Kartvizit bilgileri 
2.  Müşteri pozisyonu 
3.  Firma branşı 
4.  Firma yapısı 
5.  Müşteri yapısı 
6.  Görüşme içeriği 
7.  Görüşme sonucu 
8.  Bir sonraki belirlenen görüşme tarihi 
9.  Görüşen kişi 
10. Görüşme zamanı 
11. Notlar 



ü  Müşteri talepleri 
ü  Ürünle ilgili görüşler 
ü  Uygulama alanları 
ü  Pazarın durumu 
ü  Yeni siparişler 
ü  Numune talepleri 
ü  Şikayetler 
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  Fuar sonrası 
Fuarın genel başarısı, sonrasında yapılan takip işine bağlı! 

I) Müşteri görüşmeleri 

ü  Hedeflere ulaşıldı mı? 
ü  Bütçe hesabı tuttu mu? 
ü  Ürünleri tanıtabildik mi? 
ü  Yeni satış fırsatları 

yakalayabildik mi? 
ü  Bir sonraki fuara 

katılacak mıyız? 

II) Katılım sonucu 

ü  Teşekkür yazıları 
ü  Talep edilen bilgilerin 

hemen yollanması 
ü  Bilgilerin kurum içinde 

paylaşılması 
ü  Önemli müşterilerin 

aranması 
ü  Anket çalışmaları 
ü  Basın paylaşımları 

III) Iletişim takibi 
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Yardımcı araç ve kaynaklar 

§  NürnbergMesse (www.nuernbergmesse.de) 
§  Almanya Fuar Endüstrisi Derneği (www.auma.de) 
§  AUMA Trade Fair Benefit Check (www.auma.de) 
§  AUMA Toolbox (www.auma.de) 
§  AUMA MyFairs App (IOS, Android) 
§  Almanya İstatistik Kurumu (www.destatis.de) 
§  Ayrıntılı fuar verileri kaynağı (www.fkm.de) 
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Özet 

ü  Uygun fuar seçerken iyi araştırın! 
ü  Katılım kararınızı somut verilere dayandırın! 
ü  Katılım hedefleri belirleyin! 
ü  Bütçe planlamanızı gerçekçi yapın! 
ü  Başvurunuzu erkenden tamamlayın! 
ü  Fuar hazırlıklarınıza erken ve sistematik başlayın! 
ü  Organizasyon planınızı ve personeli belirleyin! 
ü  Etkili bir stant hazırlayın! 
ü  Tüm iletişim mecralarını optimum kullanın! 
ü  Fuarın sunduklarından maksimum faydalanın! 
ü  Fuar sonrası analizlerinizi ve müşteri takiplerinizi hemen yapın! 
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İrtibat 

NürnbergMesse 
Türkiye Temsilcisi 
 
Feustel Fairs & Travel 
Kemeraltı Cad. 27 
Kitapçıbaşı İş Merkezi K:4 
34425 Karaköy, İstanbul 
 
 
 
 

 
 
 
 
T: +90 212 2459600 
F: +90 212 2459605 
info@feustelfairs.com.tr 
www.feustelfairs.com.tr 

/feustelfairs 


