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FAALİYETLERİ
Güven ARDAHAN•
GİRİŞ

Geleneksel mal üreten işletmelerde olduğu gibi, hizmet üreten işletmelerde de
özellikle son yıllarda yoğun bir rekabetin yaşandığı ifa gerçektir. Bu sebeple hizmet üreten
işletmelerde, diğer tutundurma karması elemanlarının yanı sıra, satış promosyonu
faaliyetleri giderek artan biryoğu1,1lukta yer almaya baŞ!amıştır.
Yazılı ve görsel basında çok önemli bir yer tutan geleneksek mal üreten işletmelere
ait promosyon faaliyetlerinin reklamla desteklenmesi de, hizmet üreten işletmelerin satış
proıııosyonu faaliyetlerine yönelmelerine yol açmıştır. Böylece, konaklama işletmeleri de·
kısa zaman sürecinde özellikle yazılı basın yolu ile bu faaliyetlerini gerek aracılara gerekse
n ihai tüketicilere duyurmak suretiyle satışlarını artırma ·yolunda önemli katkılar
sağlamışlardır.

Bu faaliyetlerin konaklama işletmelerine satışlarını artırma açısından sağladıkları ve
etkin rek lam ve diğer tutundurma elemanlarıyla desteklendiğinde üstlendiği hayati .rol .de
kendiliğinden ortaya çıkmaktadır.

1.1, SATIŞ PROMOSYONU İLE İLGİLi TEMEL KAVRAMLAR
Tüketiciyi satın almaya, aracıları da etkinliğe özendiren ve kişisel satış, reklam ve
duyurum dışındaki pazarlama eylemlerini satış promosyonu olarak tanımlamak mümkündür
. (Oluç 1989b: 6). Shepherd ( 1992: 69)'ın tanımına göre satış promosyonu, "belli bir zaman .
süreci içinde satış l arı art ı rabilmek için kullanılan ve işletme tarafından doğrudan kabul
edilen faa liyetler bütünüdür" . Bir diğer taı:ııma göre · de satış promosyonu, diğer satış
çabalarm ı destekleyen ve süreklilik arz etmeyen; tüketici, aracı ve işletmenin çalışanlarına
yöne lik yapılan çal ı şmalardır (Denizer 1992: 126). Diğer taraftan, Amerikan Pazarlama
Birliği (AMA) satış promosyonunu tüketiciyi satın almaya ve bayileri etkinliğe özendiren;
kişisel satış , reklam ve duyurum dışındaki pazarlama ey lemleri olarak tanımlamaktadır.
Pride ve Ferre l ( 1982)' in tanımına göre ise satış promosyonu, mamule ek bir değer veya
. özendirici şeyler katarak aracıları, satışçıları veya tüketiciler~ doğrudan doğruya etkrleyen
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eylem ve/veya materyaller olup, bunlar
tutundurma eylem !erini.içerir. ·

kişisel satış,

reklam ve duyurum

dışındaki

tüm

üzere; satış promosyonu, tutundurma ve satışı teşvik
ve diğer tutundunna çabalarını destekleyen önemli bir araçtır. Tüketici
üzerinde ani bir satın alma arzusu uyandırmay·ı amaçlamakta olup bu amaca yönefik tepki
oluşturmak için değişik yöntemler kullanılmaktadır.
.Tanımlardan anl~ılacağı

amacıyla kullanılan

1.2. SATIŞ PROMOSYONUNUN . ÖZELLİKLERİ
satışları artırmaya

aracılar

ve
hizmetin
alınabilmesi için çekicilik sağlar ve aracıları bilgilendirir (Hacıoğlu 1989: 86). Satış
promosyonunda amaç hedef kitle üzerinde tepki oluşturabilecek ikna yöntemleri vasıtasıyla,
mal ve/veya hizmeti satın almasını sağlamaktır. Satış promosyonu politikasını
oluşturabilmek ve öncelikle promosyonun ulaşacağı hedefler, programlar, uygulama türleri
ve satış için ihtiyaç duyulan desteğin belirlenmesi gerekmektedir. Burada söz konusu olan
/
hedefler şu şekilde sıralanabilir:
Satış

promosyonu, öncelikle

yönelik olup tüketiciler,

iş'letmenin elemanları olmak üzere Uç hedef kitleye hitap eder, sunulan

-

/

Satış

promosyonu ticari bir etkinliktir. Mal ya da hizmet tüketiciye kadar'
götürülerek, tüketici tarafından satın alınmasi zorlanır,

- Tüketici daha fazla tüketime teşvik edilerek gerek yeni tüketici kazanılır, gerekse
tüketim hızı artırılır ve böylece satışlar artırılmış olur,
-

TQketici üzerinde çeşitli satın alma arzuları uyandırmak suretiyle yeni mamul
satışları sağlanır ve .

-

Satış

promosyon hedeflerine, satış noktalarının oluşturulmasıyla ulaşılmaktadır.

1.3. SATIŞ PROMOSYONU

AŞAMALARI

olarak kullanılan promosyonların etkinliğini artınnak için aşağıdaki
izlenmesi gerektiğini söylemek mümkündür (lçöz 1996: 176):

Satış artırıcı
aşamaların

.Hedeflerin Saptanması: Tüketiciler, aracılar ya da · işletmenin çalışanlarına
yönelik olarak belirlenen hedefler doğrultusunda faaliyetlerin düzenlenmesi aşaması olarak
göze çarpmaktadır.
2. Promosyon Araçlarının Seçimi: Saptanan hedeflere uygun olarak değişik türde
promosyon araçları kullanılır. Bu araçlar sırası geldiğinde kapsamlı olarak incelenecektir.
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3. Promosyon Programının Planlanması: Yapılacak promosy,on faaliyetinin ·
yönelik olarak hazırlanan program ve bu faaliyetlerin gerçekleşmesini sağlayacak
bütçenin hazırlanma aşamasıdır.

wmanına

4. Deneme: Pazarın belirli bir dilimine yönelik olarak yapılan : deneme sonucu
tüketicinin tepkisinin ve olası sorunların belirlenmesinde yararlı olacak aşamadır.
5. Uygulama: Promosyon faaliyetinin başlangıcı ile
bildirim alınması arasındaki sürenin belirlenmesidir.

tamamına yakın

bir geri

6. Değerlendirme: Sayısal hedefler dışında rekabet ve ben·zeri dış etkenler,
tüketicinin kararlarını etkilemekte, bu gibi durumlar da promosyonun değerlendirilmesini
güç kılmaktadır.
1.4. SATIŞ PROMOSYONU İLE iLGiLi TAKTiKLER

Üretilen rnal ve hizmetlerin, tüketiciye kişisel satış yoluyla itilmesi ya da reklam
faaliyetlerini kullanmak suretiyle çekilmesinden · farklı olarak satış promosyonu, üretilen
mal ve hizmetlerin tür ve özelliklerine ya da amacına göre diğer tutundurma karması
e l emanlarının destekleyicisi olarak kullanılabilmektedir. Bu sebeple, satış, promosyonunun
stratejik eksenli olmasından çok, taktik eksenli olduğunu söylemek mUmkündUr. Bu·
taktikler şu şe'<.ilde belirtilebilir (Blattberg ve Neslin 1990: 1);
-

Tüketici eksenli taktikler,

-

Tutum ve

-

Satış

Pazar

davranış

eksenli taktikler,

eksenli taktikler,
payı

eksenli taktikler,

-

Tek ya da çok amaçlı taktikler,

-

Zaman ekse ıi 1i taktikler,

-

Mevsimsel eksenli taktikler,

-

Ödli l eksen li taktikler,

-

Takdim eksenli taktikler.

\8
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Yenilik eksenli
taktikler,
- Yartşmact ek
senli taktikler,
- Ma\ veya hi
zmete

\

ba!~,\ı eksenli
taktikler ve
- Talep elastik
iyetini destekle
yici fiyatlandı
rma eksenli takt
ikler.
Bu taktiklerden
bir ya da birden
faz\ast beraberc
e ku\\anı\abi\me
ktedir ~
1.5. SATlŞ PR
OMOSYONU
ARAÇLARI
Satış promosyonu
çabaları değişik
\990: 195). Bu
türlerde o\an
faa\iyet\eri sıra
heterojen faa\
\.amak
sattş promosyonu
iyet\erdir (Muc
araçları olarak gUç o\mak\a beraber, Tablo \.'
uk
d e de görU\ece
isimlendirmek
altmda toplanırla
ği Uzere,
suretiyle üç gr
r.
upta ve değişi
k isimler
·
l. Tüketicilere yö
nelik satış prom
1
osyonu araÇ\arı
,
2. Aracılara yö
1
nelik satış prom
osyonu araçları
ve
3.İşletme ça
lışanlarma
yönelik sattş pr
omosyonu araç
ları.
TABLO l: Satl
Ş Promosyo
nu Araçları
Tüketiciye Yön
elik
Aracl\ara Yön
elik
Kuponlar
Çabşan\ara
Yönelik
Ticari fuar ve se
rgiler
Armağan ve
Yarışmalar
eşantiyonlar
Armağanlar
fiyat indirimi
\kram iye\er
Sattş noktas
t materyalleri
Yarışma ve
1

çekilişler

Toplantıla

r

Satış artıne
t yarışmal
ar

Ücretsiz denem
e malı
Para iadesi

1

Satış noktal
arı
Tanıtım

(vitrinler)
ve gösteriler

'.
1

fuar ve sergile
r
1

Kaynak: Stanto
n ve Futre\I \9
87: 479.
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1.5.1. TÜKETİCİLERE YÖNELİK SATIŞ PROMOSYONU ARAÇLARI

Tüketicilere 'yönelik satış prorrİosyonü araçlarıııı Grafik I'de görj1leceği üzere çeşitli
isimler altında toplamak mümkündür (Dalrymple ve farsons 1995 : 847).
Grafik 1: Tüketicilere Yönelik Satış l'romosyonu Araçları

ücretsiz Deneme
Piyangotçtiillııili\O
ikramiye
Para iadesi
indirim

Kaynak:

Dalrynıple

ve Parsons 1995: .84 7.

1.5. 1. 1. Kuponlar
malların satın alınması amacıyla, tüketiciye ma.ddi biıtakım olanakların
izlenimini uyandıran kuponlar, satış promosyonu faaliyetlerine katkıda
bulunmaktadırlar. Öyleyse; kuponu, üzerinde belli bir parasal değer taşıyan, farklı dağıtım
Yöntemleri sonucu tüketiciye ulaşarak satııı alacağı üründe üzerinde· yazılı olan parasal
değer kadar tasarruf etmesini sağlayan bir satış promosyonu aracı olarak tanımlamak
mümkündür (Kavas 1989: 2 l 'den1 Luick ve ·Zeigler 1968). Bir satış promosyonu aracı
olarak kuponların çeşitıl amaçları gerçekleştirmede kullanıldıkları bir gei·çektir. Satışların
artırılması hiç şüphesiz bu amaçlarııı başında gelmektedir. Diğer bir deyjşle, kuponların
kullanım amacının işletmenin pazar payıııı · artırmak ya da korumak olduğunu ·:;öylem ek
mümkündür. Öte yandan, piyasaya yeni sürülen bir malın tutundurulmasını sağlamak üzere·
· belirli indirimler ya da ücretsiz deneme amacıyla ücretsiz ulaşma olanağının tanınması da
v.~r~.lebilın~ktedir (Harcar 1990: 3~'d~n/ Blattberg 1978: 369-377~ . _Ya da, henüz pazara
surulmenıış deneme aşamasındakı bır malın pazarda denenmesıııı sağlamak da, kupon
,kullanımında sıklıkla yapılan uygulamal'ardandır. Böylece malı deneyenlerin tekrar satın
almaları ve ''!narka bağımlılığı" yaratılına.sı kolaylaşmış olur. Bunun sonucunda, işletmenin
satış hacminin yükselmesi sağlanır ve kupdn tüketici elinde hazır bir ' pazarlık aracı
olduğundan tüketiciyi haı:ekete geçirerek tüketim in· artmasu~a olanak verir. Doğrudan

Belli

sağlandığı
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N.'
~:~·

postalama, yazılı basın, paket içinde, reklam yoluyla ya da mağazada da~ sonucu
tüketiciye ulaşabilecek olan kuponların olumsuz yönleri ise şöyle özetlenebilir (l<avas 1989:
22):
devamlı satın alması

-

Tüketicinin bir malı

-

Tek başına tüketici grubu yaratamaz ve

-

Pazarda satışı

düşme eğiliminde

için bir neden

olan bir mal için

oluşturanı~,

kurtarıcı değildir.

Kuponların konaklama işletmelerinde uygulanması ise, örneğin, belirli bir tüketim
malını satın alan tüketiciye bu malla birlikte verilen kupon ile, bir konaklama işletmesinde
yapılacak konaklamada belli oranda bir indirim ya da gene işletmenin restoran, bar ·gibi
gelir getiren diğer bölUmlerinden indirimli olarak yararlanılması söz konusu olmaktadır. Bir
diğer uygulama ise, lstanbul'daki Four Seasons Otel'inin özel açılış amaçlı promosyonu

kapsamında 1. 11.1996-31.3 . 1997 tarihleri arasında yapmış olduğu, ÜÇ gece konaklama
yapan konukİara verilen 100 $'1ık kupon ile otelde yapılacak harcamaların karşılanmasıdır
·(Gastronomi 1996: 12).

Tüm bu anlatılanlar doğrultusunda, kupon kullanımının satış promosyonu çabaları

arasında en yliksek oranda kullanıldığı açıkça görülmektedir. Bunun başlıca nedenleri
arasında, kupon kullanımının her tür işletme tarafından tercih edilmesi ve etkinliğinin kolay
ölçülebilir olmasının yanı sıra, kupon kullanım oranında yapılacak tahminler sonucu verimli
bir şekilde yapılacak pazarlama planlamasının ·geldiğini söylemek mümkündür.

l.5. l.2. Armağan ve Eşantiyonlar

Pazarda tutunabilmek için işletmeler mamullerinin tüketici açısından daha cazip
kılabilmek maksadıyla farklı çabalara yönelmektedirler. Armağan da pu çerçevede
kullanılan satış promosyonu araçlarından biri olup, Amerikan Promosyon Pazarlama Birliği
(PMAA)'nin 1975 yılında yapmış olduğu tanıma göre bir malın satın alınmasını teşvik
amacıyla ücretsiz veya düşUk bir fiyatla sunu lan bir maldır (Öztürk 1989b: 23). Tanımdan
anlaşılacağı üzere armağanın amacı , reklamı yapılan mamule dikkat çekilerek, mal ya da
hizmetin tüketici tarafından satın alınmasını sağlayacak bir neden oluşturmasıdır. Bir. diğer
a macın ise, tüketiciyi belli bir işletmeye çekerek bir mamulün satın alınması, ya da o
mamulün daha fazla olarak satın alınmasın ·İ sağlamak olduğu söylenebilir. Doğrudan
dağıtılan armağanların yanı sıra, indirimli armağan kuponlarının da bir dağıtım yöntemi
olarak kullanıldığı bu uygulamada aşağıdaki hususları da gözardı etmemek gerekmektedir:
-

Uygun

armağan

seçimi,
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Kampanya
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Armağan

ve

esnas ınd a

pazarlama çevresi ve

koşullarını

göz önünde bulundurmak.

i ş l etmelerinde amıağa n uy gu lam as ı s ıklıkla kullanılan sat ı ş

promosyonu
belirli süre konaklayan tüketic il ere veya konuklara üzerinde
konaklama işletmesinin l ogoslı ya da amblemi bulunan bazı armağan ların (tişört, şapka,
kalem, .Çakmak, organ izer g ibi ) verilmesi sonucu , tüketicinin i ş l etmeye ait som ut bir m a lı
elinde bu lun durarak her zaman hatırlayacağı unutulmamalıdır.
Konaklama

araç l a rınd andır. Ö rn eğ in ,

1.5. 1.3. Fiyat İndirim !eri

Fiyat indirimleri . öze llikle durgun ya da ölü dönemlerde etk in olarak k ull an ıl a n satış
promosyonu ai·aç l arında ndır (Govon i ve di ğer l er i 1986: 420). Burada dikkat edi lm es i
gereken en önem li• hu suslardan biri de fiyat indirimi yap ılırk e n , bu indirimin gene llikle
rak ip i ş l etme l e rin promosyon çabalarındaki geç ici artı ş esnas ında bir taktik gereği
yapı lm as ıdır. Gene piyasaya sürü lecek olan yeni bir mamul için de satı ş art ırı c ı o l abi leceği
düşüncesiyle k ı sa süreli olarak uygul anab ilm ekted ir. Bu arada unutulm amas ı gereken
hususlar ise maliyetin yüksek olması ve tüketicinin lı ep ayn ı fiyatın beklentisi içinde
olduğudur.

Konaklama i şletm e l er i tarafından s ıklıkl a. uygul anmakta o fan fiyat indi rim !eri için
örnekl eri vermek mümkündür. Antalya yöres i için durgun ya da ölü sezon
say ıl ab il ecek Ara lı k-Mart dönem inde beş yı ldı z lı konaklama işletmelerinden S h eı:aton
Voyager Anta lya. hafta son u u ygul a m a l arı kapsamında özellikle Çocuklu ai lelere yönelik
indirimli ..paket fiyatlarını sunmaktadir (Turkislı Daily News: Ara lık 1996-Mart 1997). Yin e
Bodru m 'da yeni faaliyete geçen Forever Club tatil köyü , balayı çiftlerine s undukları
indirimli fiyatlar k ~ p sa m ınd a. yarım pansiyon konaklama fiyatına tam pansiyon
konaklamayı dalı i1etmekted ir (Hürriyet: 2. 7. 1997).

a 'tığıdaki

1.5.1.4.

Yarışına

Sat ış art ırm aya

ve

Çekiliş l er

yö nelik

sat ı ş

promosyonu

araç l a rından

olan

ya rı şma

ve

am aç l arını ş u şek ild e s ıra l amak mümkündür (Öztürk 1989b: 2 1):

tUk et ici tarafınçlan

-

Malın o la s ı

-

Satı ş noktas ı

-

İ ş l e tme içi t rafiğ i ge li ştirm ek.

farkına varılm a

derecesi ni yükseltmek,

mal zemelerini destekleyici rol oynamak ve

çek ili ş l e rin
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Yarışmada kişinin

becerisi, kazanıp kazanamama konusunda belirleyici faktördür.
dikkat edilmesi gereken bir diğer husus da yarışmaya katılımı sağlayacak bir kanıtın
-örneğin, satın alınmış mala ait bir gösterge- gerektiğidir. Çekilişlerde ise yarışmadan farklı
olarak şans faktörünün ön planda olduğu söylenebilir. Yarışma ve çekilişh~r malın imajını
yaratarak ge liştirip güçılendirebilirler. Her zaman çok etkili olmamakla beraber malın
denenmesi amac ıyla kullanılabilirler. Aynı zamanda kitlesel ilgi yarattıkları gibi, işletme
için reklamı yapılacak yeni bir olayın sağlanmasını da gerçekleştirmektedirler. Bunların
yanı sıra, malın satışı ya da denenmesinin de fazla bir etkileri olmayıp önceden test etmek
de mümkün değildir. Öte yandan, kaybeden ve bir ödül kazanamayan kişilerin işletmeyle
ilgili olum suz tutumu ge lişt irm es i sonucu pazarda oluşacak ortamın yarışmaların etk inli ğini
ölçmesi de bir diğer göstergedir.
Ayrıca,

Konaklama işletmelerind~ pek s ıklıkla kullanılmayan yarışına ve çekilişlere örnek
olarak, tatil köylerinde konukların katılımını sağ lamak amac ıyla animasyon ekibi tarafından
uygulanan ve ödül olarak ücretsiz konaklama ve benzeri olanakların sunu ldu ğu yarışına ve
çekiliş l eri gösterme~ mümkündür.
•
1.5. 1.5. Ücretsiz Deneme Malları

Ücretsiz Deneme Malları, özellikle pazara yeni girecek bir işletme ya da pazara
sunulacak yeni bir mamul için sık lıkl a kullanılan sat ış promosyonu araçlarındandır. Bu
faa liyet kapsam ında eğer i ş l etme yen i bir pazara girecek ya da yeni bir mamulü pazara
sunacaksa, ücretsiz olarak bu mamulü belirlenen hedef tüketiciye sunarak gerek mülakatlar
gerekse anket ve benzeri uygulamalar yo luyl a izlenimler edini lmektedir.
Konaklama i şletmelerinde sıkça kullanılan satış promosyonu araçlarından olan
ücretsiz deneme ürünleri , örneğin bir konaklama işletmesi bünyesinde faaliyet · gösteren
ünitelerden restoran ya da bar mönülerinde yapılan değişikliklerle ilgili olarak, hem yen i
tüketicileri o mamule çekmek, hem de eski tüketicilerde marka bağımlılığı yaratmak
amac ı y l a, bir kokteyl ya da benzeri tanıtım faaliyeti neticesinde yapılacak değerlendirme ile
ölçülebilecek bir hale gelecektir.
1.5. 1.6. Para İadeleri
Satış promosyonu araçlarından para iadeleri , bir mal ya da hizmeti satın alan
tüketiciye belirli miktarda paranın geri verilmesi olarak tanımlanabilir. Para iadeleri ile ilgitl ,;
ya pılan uygulamalarda ulaşılmak istenen amaçlar şun lardır (Odabaşı 1989: 19):

-

Tekrar satın

-

Başka markaları kullananların

alma l arı teşvik

etmek suretiy le marka
marka

bağımlılığını

değiştirmelerini

güç lend irmek,

desteklemek ve
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canlılık sağlamak.

Para iadeleri , marka bağ ım !ılığ ını geliştirmekte, diişi.lk talep sonucu toplam maliyeti
Tüketiciyi daha yüksek fiyatla markayı almaya teşvik etmekte ve mal
farklı l aştırması sağ lam aktadır . Bunların yanı sıra, tüketici ilgisi di.lşi.lk olup, marka bağımlısı
tüketiciyi mamulü d e ı.ı e m eye yönlendirmesi oldukça zor olmaktad ır . · Ayrıca, sonuç l arı
ölçme ve de ğe rl e ndirm e aç ı s ından da zorlanı lm aktadır.
de

düşük olmaktadır.

Konaklama i ş l etme l erinde de pek kullanılmamakla beraber, THY'nin · indirim
para iade lerinin se rtifika olarak kullanılan yöntemidir.

kartları,

1.5.2. ARACILARA YÖNELİK SATIŞ PROMOSYONU ARAÇLARI

nihai tüketiciye değ il , aynı zamanda bu tüketicilere ulaşmada
eden lere yöne lik olarak da bazı satış promosyonu araçlarını kullanmaktadırlar.
K.:ınaklama i ş l etmeleri de, bu çalışmalar kapsamında, toptancı olarak tabir edilen tur
operatörleri ve perakendec i olarak seyahat acentalarına yönelik çeşitli faaliyetleri
yöneltmektedirler.
İ ş l etme l er, ya lnızc a

ar~cılık ·

1.5.2. l. Ticari Fuar ve Sergiler

yönelik satış promosyonu araçları içinde en sıklıkla
ticari fuar ve sergiler, bu işletmelerin mal ve hizmetlerinin aracılara göst.erilip
sergilenm es i a macını gütmekte olup, her yıl çeşitli ülkelerde düzenlenen bu tür
organizasyonlar ya rdımıyl a satış l arını artırma çabalarına girmektedirler. Ticari fuar ve
sergiler i ş l etme l e rin potansiyel satış güç lerini artırmakta, bunun sonucu ·olarak da bu
organizasyonlarda arac ılara ul aş ılmak suretiyle nihai satın alma kararlarında yard ım cı
o lunm aktad ır. Bir sat ı ş ı ge rçekl eştirmek amacıy la yapılacak telefon görüşmesinden daha
. düşük maliy etli olan ticari fuar ve sergiler (Kotler 1997: 668), konaklama işletmeleri
tarafından da s ıklıkl a kullan ılm akta olup, bu faaliyetler kapsamında gerek yurt dışında
(lTB-Berlin, Hogatec-Dü sse ldorf) gerekse yurt içinde İstanbul'da TÜY AP ve CNR,
İzmir ' de İZFAŞ tarafından (Hogasco- İstanbul , Hoteq-İzmi"r) gerçekleştirilen turizm ihtisas
fuarlarına katılm a l arı sonucu , yurtdışından TUi, NUR, ÖGERTUR, DELTA REISEN ,
THOMAS COOK ve TURBANITALIA gib.i toptancılar, yurtiçinden de SETUR, DURU
TURİZM, İR E M TUR ve ASYA .TUR gibi perakendecilere yönelik olarak gerçekleştiri l en
sat ış promosyo nu faaliyetleri sonucunda sat ışl arını artırabilmektedir ler (Hotel & Casino
Magazine 1996 : 46).
İ ş letm e l er tarafından aracı lara

kullanılan
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1.5.2.2. Armağan ve Ödüller .

Nihai tüketicilerde olduğu gibi, aracılara da uygulanmaktadır. Benzer olarak,
işletmenin amb lem i ya da logosunun işlendiği bazı armağanların aracılara verilmesi
şeklinde gerçekleşmektedir. Konaklama işletmeleri bünyesinde kalemler, cüzdanlar,
organ izerler ve benzeri türde eşyalar tur operatörleri ve seyahat acentalarına armağan olarak
verilmektedir. Bir başka uygulama ise İstanbul Hilton Oteli'nin yapmış olduğu, 1995
yılında en fazla çalıştıkları toptancı ve perakendecilere ödüllerini vermek üzere davet
düzenlemek olarak göze çarpmaktadır (Hotel & Casino Magazine 1996: 46).
1.5.2.3.

Satış Noktası

Materyalleri

Satın alma isteği uyandırmak ya da satışları artırmak amacıyla işletmeler tarafından
kullan ılır . Bu amaç doğrultusunda, düzenlenen vitrinler hem duyurum aracı olarak hem de
·
satın alma i steği uyandıracak biçimde bir mesaj içermelidir.

Konak lama i şl etme leri , aracılara -örneğin, seyahat acentalarına- yönelik bu tür
faa liyetlere giriştiğinde, seyahat acentasına işletme ile ilgili poster, broşür ve benzeri
materyalleri göndermek suretiyle bu çalışmalarını gerçekleştirmektedirler.
1.5.2.4. Satış Artırıcı Yarışmalar

İşletmeler, mamullerinin satışın ı üst düzeyde gerçekleştiren aracılara yönelik olarak
bu tür uygulamalar neticesinde bir tür motivasyon sağlamayı amaç edinmişlerdir.

Konaklama işletmelerinde kullanıldığında dağıtımın her düzeyinde katılım ıçın
eşitlik ilkesine sadık kalınmalıdır (Topaloğlu 1993: 81 ). Katkısının artması iyi kullanılıp,
programlanmasına b~ğlıdır.

1.5.3. İŞLETME ÇALIŞANLARINA YÖNELİK SATIŞ PROMOSYON U
ARAÇLARI

İşletmelerin, satış larını artırmak amacıyla uygulamaya çalıştıkları satış promosyonu

bir diğeri de kendi elemanlarına yönelik olup, bunlara örnek olarak yarışmalar,
ikramiyeler ve çalışanlara yönelik yapılan toplantılar gibi araçları göstermek mümkündür.

çabalarından

1.5.3.1.

Yarışmalar

Satış artırıci olarak kullanılan yöntemlerden biri olan yarışmaları bir tüt
faaliyeti olarak da tanımlamak mümkündür (Topaloğlu 1993: 80).

kişisel satış
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fı ~ :

"
özellikle satış bölümünde çalışan elemanları teşvik
ır. Gene konaklama
artırmaya yönelik olarak sıklıkla kullanılmaktad
da tüketicinin satın
anlarda
departm
getiren
gelir
ki,
işletmelerinde satı ş departmanı dışında
dır.
nmakta
uygula
lara
çalışan
alma kararını etkilemeye yönelik olmak üzere

Konaklama
ederek, satışlarını

işletmelerinde

l

i

.

1.5.3.2. ikram iyeler
İşletmeler, çalışanlarını teşvik

ve satış
ikramiye vermektedirler.

başarı sağlayan

artırmada

ve motive etmek amacıyla belirli dönemlerde üstün
önemli görevler üstlenen çalışanlarına ödUI olarak

le satış yüzdesi ve
Konaklama işletmelerinde de sıklıkla yapılan bu uygulama, özellik
şeklinde
ak
sağlam
nı
yonları
motivas
hacmi yüksek çalışanları ödüllendirerek
gerçekleştiri im ektedir.
· 1.5.3.3.

Toplantılar

yönelik diğer bir uygulama da satış bölUmi.lnde çalışanlara
satışların nasıl daha iyi bir
yönelik toplantılardır. Böylece, satış stratejileri belirlenerek
duruma getirilebileceği konusu da açıklık kazanmış olur.
İşletmelerin çalışanlarına

de sıklıkla uygulanan bu yöntem, satış bölUmü
k ve içecek bölümlerinin kime ve nasıl
çalışan l arının, iş l etmenin gelir getiren odalar, yiyece
kullanılan çeşitli teknikler ve materyallerin
satı l abi l eceğine yönelik olup, satış amacı)'la
da satışın artırılması gerçekleşmektedir.
tanıtım ın.ı da kapsamaktadır. Bunun sonucu ol~rak
Konaklama

işletme l erinde

1.6. KONAKLAMA İŞLETMELERİNCE UYGULANAN SATIŞ
PR01\ 10SYO NUNU N UNSU RLAR I

olan satış promosyon,u çabaları, bu
göstermektedirler. Uluslararası bir zincir
hemen göze çarpmaktadır .
· i şletme ile bağımsız bir şehir ot~linde yapılan farklı uygulamalar
faaliyetleri, genellikle otelde
Örneğin , bağımsız şehir otelinde, işletmenin pazarlama
iken, uluslararası zincir
müdürlük görevini de üstlenen mal sahibi tarafından yürütülmekte
ayrı bir konumda olan
en
konaklama iş l etmesinde ise bu görev örgüt yapısı içerisinde tamam
promosyonu çabaları
satış
ektedir. Böylece,
pazarlaıria departmanı tarafından yerine getirilm
aktadır.
bulunm
a
da doğal olarak pazarlama böli.lmünUn üstlendiği görevler arasınd
işletmelerinde uygulanmakta
lerinden dolayı değişiklik
özellik
farklı
işletmelerin

Konaklama

kılabilmek için
Konaklama işletmelerinde satış promosyonu çabalarını daha etken
(Topaloğlu
Undür
ek mUmk
göz önünde bu lundurulmasr gereken unsurları şu şekilde özetlem
1993 : 90):

'
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-

Tüketiciye sunulacak mal ve hizmetleri turu, faaliyet kapsamı ve önceliği
açı.sından sıralamak,

-

Satış artırıcı çabaları

yönlendirerek daha aktif hale.getirmek,

Pazar fırsatları, tutundurma amaçları, hedef ve .görevlerin belirlenmesinde
olmak,

yardımcı

-

Genel hedef ve politikalara ek olarak pazarlama hedeflerini belirlemek,
Öngörü hazırlığı ~aparak gereksinim ve stratejileri belirlemek ve

-

Hedefleri

değerlendirerek satış

ve o l ası tüketici öngörülerinde bulunmak.

Bu unsurlar konaklama işletmeleri tarafınca uygulanan satış promosyonu çabaları ile
ilgili stratejilerin belirlenmesinde de oldukça etkin rol oynamaktadırlar. Burada işletmelenin
dikkat etmesi gereken temel noktalar arasında rakiplerin durumunun yanı sıra, işletmenin
güç lü ve zayıf yönlerinin belirlenerek bunlara uygun bir strateji geliştirmeleri de
bulunmaktadır. Satış promosyonu çabalarının temel. fonksiyonunun satışları artırmak olduğu
bilindiğine göre, bu stratejiler oluşturulurken ülkenin · ekonomik durumu, turizm arz ve
talebi, b9lgenin sosyo-kUltUre! ve sosyo-ekonomik yapısı ile istikrar gibi kritik faktörler de
göz önünde bulundurulmalıdır.
SONUÇ

Pazarlama ile ilgili olarak ya}lılan uygulamaların birçoğu, televizyon ve televizyon
birlikte yaşamımıza girmiştir. Ancak, bugün tüketicinin satın alma isteği
duyduğu mala yaklaşımının şüpheci olduğu söylenebilir. Bunun sonucu qlarak, bu
yaklaşımın reklamın ikna gücüne _bfr tür meydan okuma oldu~u ve mamul mala çekilen
difJ<.atin bu malın kalitesinin gözardı edilebileceği gerçeğini de beraberin.de getireceğini
söylemek mümkündür .
·.
reklamlarıyla

ı-

Konaklama işletmelerinin artan iç ve dış talebi de göz önünde buluridurduklarında,
tutundurma faaliyetlerine yönelik programları bir plana dayalı olarak yapmaları gerektiği
sonucu ortaya çıkmaktadır. Tam rekabetin yaşandığı pazarda, gerek pazar payını koruma
gerekse artırma amacıyla yapılacak olan ' tutundurma faaliyetlerinin bu amaçlara
ulaşabi lmede en önemli etkenlerden biri . olduğunu söylemek yanlış olmayac~ktır.
Tutundurma stratejisi belirlenirken tutundurma karması elemanlarının değerlendirilerek
yeterli kaynağın ayrılması gerekmektedir ..
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olmayan seyirci kitlesinin çoğunlukta olduğu reklama karşın, daha somut
promosyonunda karşılıklı iletişim söz. konusudur. Bu sebeple, konaklama
işletmeleri uzun vadede sonuç alınabilecek reklam faaliyetlerine kıyasla çok kısa sürede
etkisini göstereb ilecek ve duyarlı aracılarla nihai tüketicileri işletmeye çekebilecek t!lrde
· düzenlenen sat ı ş promosyonu araçlarını tercih etmek suretiyle elde edecekleri sonuçları
tüketici ,tatmini vasıtasıyla orta ve uzun vadelere yayarak önce pazar payını koruma,
ardından da artırma yo luna g idebi leceklerdir.
oıuıı

satış
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