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Професія: Агент з організації туризму 

Тема 2. Самостійне виконання робіт агента з організації туризму 

2.10 Організації зустрічей, виставок, ярмарок, презентацій  

Мета уроку 

Навчальна: навчити учнів процесу організації туристичних виставок, 

зустрічей, ярмарок та презентацій 

Виховна:  виховувати в учнів пунктуальність, організованість, 

відповідальність та креативність 

Розвивальна: розвивати логічне мислення і пізнавальний інтерес учнів до 

обраної професії.  

  Виставкові заходи займають особливе і важливе місце серед 

інструментів сучасного туристичного маркетингу. Вони надають 

туристичному підприємству великі можливості одночасного 

розповсюдження і отримання широкого спектру економічної, 

організаційної, технічної, комерційної інформації за відносно низьких 

витрат. Виставкові заходи в туризмі є ніби дзеркалом розвитку галузі, 

біржею інформації, показником цін, а також засобом прогнозування 

кон’юнктурних змін. Участь в роботі виставок та ярмарок – активний та 

потужний засіб формування маркетингових комунікацій туристичних 

підприємств. Одночасно це складний комплекс прийомів та засобів, що 

відображають основні елементи маркетингового комплексу – рекламу 

(друковану, стендову тощо), пропаганду, особистий продаж (праця 

стендистів), стимулювання збуту, розподіл сувенірів, надавання знижок 

тощо. Зрозуміло, що за допомогою виставкових заходів неможливо 

вирішити всі маркетингові проблеми фірми, але ці заходи є незамінним 



засобом маркетингової комунікації, яким турпідприємство не повинно 

нехтувати. 

  Нині терміни «виставка» та «ярмарок» набули настільки близького 

сенсового значення, що часто використовуються як синоніми. Подібні 

риси (обмеження тривалості, періодичне проведення в певних містах 

тощо), що стали притаманні виставкам та ярмаркам у ході їхнього 

розвитку, дозволяють говорити про свого роду конвергенцію. 

  Міжнародне бюро виставок (англ. International Bureau of Exhibitions) 

визначає виставку, як «показ, основна мета якого – в просвіті публіки 

шляхом демонстрування засобів, що знаходяться в розпорядженні 

людства, для задоволення потреб в одній або декількох сферах його 

діяльності або майбутніх його перспектив» Ярмарок за визначенням 

Союзу міжнародних ярмарків, (англ. International Fairs Union) це 

«економічна виставка зразків, яка відповідно до звичаїв країни, де 

знаходиться, являє собою великий ринок товарів, що діє у встановлені 

терміни в певному місці, і на якому дозволяється представляти зразки 

своєї продукції для заключення торгових угод у національних чи 

міжнародних мірилах». 

  Нижче показані види та характеристики основних виставкових 

заходів у сфері туризму. 

1. Виставка – ілюстроване представлення туристичного продукту. 

Мета – інформація споживачів про туристичні пропозиції та гуртовий 

продаж туристичної продукції. Спосіб – демонстрація пропозицій 

вітчизняних та закордонних туристичних організацій. Час проведення: 1-

2 рази на рік протягом 2-3 днів. 

http://www.uitt-kiev.com/uk-UA/ - сайт щорічної туристичної виставки, яка 

проходить 2 рази в рік у місті Київ. 

http://www.uitt-kiev.com/uk-UA/


 

 

 

 



 

 



 

2. Ярмарок – економічна виставка зразків туристичної продукції.  

Мета– інформація ринку про туристичні пропозиції та гуртовий продаж 

туристичної продукції. Спосіб – надання зразків туристичної продукції. 

Час проведення: у певний термін у певному місці. 

3. Салон – демонстрація туристичних продуктів.  

Мета – інформація гуртових посередників, встановлення зв’язків між 

виробниками та продавцями туристичної продукції. Спосіб – надання 

друкованої реклами, каталогів, пропозицій та заключення угод. Час 

проведення: періодично (1 раз на рік). 

4. Біржа – комерційне виставкове представлення та продаж туристичної 

продукції. 

 Мета: встановлення контактів та підписання угод. Спосіб: реклама 

туристичних пропозицій, представлення зразків, підписання угод. Час 

проведення: коли закінчується або починається активна реклама турів на 

наступний рік. 



5. Турмагазин (турмаркет, телемаркет) – спеціалізований заклад з 

продажу туристичної продукції.  

Мета: гуртовий та роздрібний продаж, а також інформування споживачів 

про туристичні пропозиції. Спосіб: продаж власної туристичної продукції 

та туристичних продуктів інших фірм, надання довідкової інформації 

клієнтам. Час проведення: постійно чи періодично. 

6. Конференція (конгрес) – демонстрація передового досвіду в сфері 

туристичної діяльності. 

  Мета: визначення проблем та шляхів їхнього вирішення. Спосіб: 

економічні, інформаційно-комунікаційні, науковопрактичні конференції 

(можуть проводитися під час салону, виставки). Час проведення: 

періодично (щорічно, раз на 2 роки). 

   З метою підвищення ефективності виставково-ярмаркових заходів 

у туризмі пропонується їхня класифікація за певними ознаками: 

1. За метою: комерційні; інформаційно-ознайомчі. 

2. За періодичністю: періодичні; щорічні; сезонні. 

3. За характером пропозиції експонатів: універсальні; багатогалузеві; 

галузеві; спеціалізовані; комбіновані. 

4. За складом учасників: регіональні; міжрегіональні; національні; 

міжнародні. 

  Процес участі турфірми в роботі виставок поділяється на декілька 

взаємопов’язаних та взаємообумовлених етапів: 

 1. Прийняття принципового рішення про участь у виставкових заходах. 

2. Визначення цілей участі турфірми у виставкових заходах.  

3. Вибір конкретної виставки та способу участі. 



 4. Підготовчо-організаційний період.  

5. Діяльність під час виставки. 

6. Аналіз результатів участі турфірми в роботі виставки. 

  Прийняття принципового рішення про участь у виставці вже 

засвідчує про певний високий рівень турфірми. Оскільки виставка є 

демонстрацією досягнень, то фірмі з застарілою продукцією та 

турпродуктами невисокої якості немає сенсу витрачатися на участь у 

виставці. Необхідність виставкової діяльності турфірми повинна 

визначатися певними маркетинговими цілями зокрема: 1) ринкове 

представлення турфірми та її продуктів; 2) вивчення ринків збуту та 

пошук нових; 3) розширення числа клієнтів; 4) впровадження нових 

туристичних продуктів на ринок та визначення попиту; 5) пошук нових 

бізнес-партнерів; 6) вивчення пропозицій конкурентів; 7) позиціонування 

своєї туристичної продукції наринку; 8) формування позитивного іміджу 

фірми; 9) безпосередній продаж  туристичної продукції та заключення 

контрактів. 

  Обравши певну виставку (на підставі критеріїв напрямку, вартості, 

географічної та транспортної доступності), турфірма визначає спосіб 

участі – від цього залежить бюджет витрат, методи підготовки та 

організації, а часто і кінцевий результат. Так, за участі в закордонних 

виставках застосовують колективні національні стенди. За участі в 

національних виставках мінімальна площа стенду звичайно становить 9-

12 м , але для повноцінної участі достатньо 4-6 м2. 

  Підготовчо-організаційний етап складається з таких операцій: 

а)подання заявки в оргкомітет виставки; 

б) визначення обсягу витрат (15-30% витрат на маркетинг);  

в) визначення структури витрат (орендна плата та монтаж експозиції – 55-

70 %, демонтаж – 5-10 %, рекламні та інформаційні матеріали –5-10 %, 

представницькі витрати – 15-25 %);  



г) визначення тривалості підготовчо-організаційного періоду (20-52 

тижні); 

 д) розробка графіку діяльності з чітким визначенням термінів та 

відповідальних. 

  Діяльність після офіціального відкриття виставки – найбільш 

відповідальний та напружений етап. Бажано, щоб під час виставки був 

присутній керівник. Він може ознайомитись з стендами інших турфірм. 

  Після закінчення виставки проводиться демонтаж експозиції, а 

також обов’язково здійснюється аналіз результатів участі турфірми у 

виставці, оскільки це значні інвестиції, отже необхідно порівняти витрати 

та результат. Виставка «живе» тривалий час після офіційного завершення 

і це надає можливості до розвитку контактів у широкомасштабні 

комерційні відносини. 

  Виставковий стенд є ніби – обличчям фірми, отже ефективне 

оформлення виставкових експозицій відіграє ключове значення в 

успішній виставковій діяльності турфірми. Перше питання, яке слід 

вирішити, -якого розміру має бути стенд. Це відіграє важливу 

представницьку роль, але не менш суттєвим є оригінальне оформлення 

експонатів, приваблююча реклама, активна робота стендистів, уважне 

ставлення до відвідувачів. Приміром, притягують увагу відвідувачів 

композиції із зелені та квітів (найпрактичніше – штучних). Рекламні 

матеріали доцільно розкладати на виду у відвідувачів (на стелажі, у шафі, 

на столі), щоб відвідувачі мали можливість забирати ці матеріали з собою 

(листівки, буклети, каталоги, проспекти, календарі тощо). Рекомендується 

ознайомитися з експозиціями конкурентів та ділових партнерів з метою 

запозичення кращих методів оформлення та дизайну. За можливістю слід 

уникати розміщення стенду  турфірми далеко від виходів та центральних 

проходів, позаду великих колон та сходів, у задній частині залу тощо. 

Найкращі місця – справа від входу та в центрі. Обираючи розміщення, 



слід врахувати місцезнаходження стендів конкурентів та фірм, що 

роблять багатолюдні презентації. 

  При оформлені стендів турфірм рекомендуються до використання 

дві концепції. Перша передбачає розкішне оформлення, ігрові елементи 

(танець живота, вгадати курорти на екрані тощо) і є найбільш 

характерною для латиноамериканських, азіатських фірм. Друга 

(європейська) акцентує насамперед інформаційний аспект експозицій 

(передбачає пункти розповсюдження рекламної продукції – просто, але зі 

смаком оформлені).  

Виставкова експозиція поділяється на зони: 

 а) публічна (найбільша заплощею); 

 б) робоча (для проведення перемовин); 

 в) службова (для зберігання експонатів, рекламних матеріалів, 

відпочинку співробітників). 

Як правило, стенд включає такі рекламні елементи:  

а) написи на Фризі стенду (назва фірми, товарний знак, телефон, е-mаil);  

б) плакати для оформлення стін стенду;  

в) екрани з рухомим рядком (над чи біля стенду); 

г) монітори до демонстрації рекламних роликів. 

 

 

  

 

 

 



 

 

ПЕРЕВІРИМО СЕБЕ: 

Дати відповідь на питання. Зробити конспект та скинути виконане 

завдання на електронну пошту: olenka.korostil@ukr.net  

а) Що таке виставка і яка її мета? 

б)  За якими ознаками класифікують виставково-ярмаркові заходи? 

в) Дайте визначення «ярмарок» та його мету. 

г) Які рекламні матеріали включає стенд? 

Завдання: 

1. Перерахувати та описати відомі туристичні виставки та ярмарки, які 

проходили на території України за останні 5  років  . 

2. Ознайомитись з сайтом http://www.uitt-kiev.com/uk-UA/, написати, які 

є розділи виставки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uitt-kiev.com/uk-UA/

