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КІРІСПЕ

Дұрыс жарнама -  тауардың өту көлемін өсіретін мәшине
(Аристотелъ).

Бүгінде туризмдегі жарнаманың әсері өте зор, себебі ол 
нарықтық экономика жағдайында туризм саласындағы бизнес 
түрлерінің дамуында аса маңызды орын алады. Егер қызмет 
көрсетушінің тұтынушымен арасындағы мұндай қолайлы 
байланысын үзіп тастаса, яғни жарнама секілді, ол ескі тауарды 
жетілдіруіне және де жаңа тауарды өндіруге қаражатын қуюды 
мүлдем тоқтатады. Онда бұл жағдай туризм саласындадағы 
дамуына деген үмтылыстың жойылуына, кәсіпкерліктегі 
бэсекелестіктің төмендеуіне алып келеді Мінеки, сондықтан да 
өмір сұру деңгейі жоғары, көптеген өндіріс салалары бар елдерде 
жарнамаға қомақты соммалар бөлініп отырады.

Жарнама -  туардың немесе қызметтің сапасының 
кепілдемесі деп есептейтін негіздеме бар. Жалған, алдамшы 
жарнама тауардың нарықта жойылуына алып келеді. Тек қана 
қанағаттандырылған тұтынушы жарнамаланған қызметтің 
нарықта тұрақтануын қамтамасыз етеді. Бір де бір өсіп келе 
жатқан кәсіпкер сапасы төмен қызметті жарнамалап өз 
қаражатын шашпайды. Мұндай жағдайға кері істерді нарықта 
тұрақтанбайтын «уақытшалар», «біркүндік бизнесмендер» 
пайдаланады, нарықтың заңына сай сапасы төмен қызмет көп 
уақыт ұзамай жойылады.

Жарнама туралы қоғамның сұранысы мен көңіл-күйіне 
байланысты сала деп айтуға болады, яғни ол қоғамның 
жағдайымен оның стандарттарымен ақылдасады. Туризмдегі 
жарнаманың негізгі принциптері келесілер:

1. Сүреттемелерді, көріністерді жэне жарнаманың басқа 
түрлерін пайдаланып клиенттердің қызығушылығын арттыра 
отырып құмарлығын ояту;

2. Өзіңіздің ұсынысыңыздың қолайлылығын ескерте 
отырып, түтынушылардың қызығушылығын қолдау;

3. Таңдаулы клиенттің пайдасын көрсете отырып 
қүмарлығын арттыру;
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4. Тауардың жетістіктерін көрсету: қызметтің төмен
бағасына емес жоғары сападағы қызмет көрсетуіне, клиенттің 
өзіндік жетістіктерін ұстанып ұнамдылык сезімталдығын 
жоғарылатуына көңіл бөлу;

5. Сатып алуды ұйымдастыру жэне жәңілдету: клиенттерге 
туристік өнім немесе қызмет туралы арнайы ұсыныстарды қайдан 
және қалай іске асыру туралы ақпараттандыру қажет;

6 . Іс бастауға белгі беру: «уақытты үнемде», «асығыс бол», 
«бақытты оқиға» деген лозунгтарды пайдаланып олардың 
назарын басқа істерге аудырмай, ұсынылғанның қызметтің тез 
арада іске қолданылуы.



I БӨЛІМ. ТУРИЗМ МАРКЕТИНГІНДЕ ЖАРНАМАНЫ 
ДАМЫТУ МЕХАНИЗМДЕРІ

I тарау. Туризмдегі жарнама механизмдері.

1.1 Туризмнің дамуындағы жарнаманың орны

Бурьшгы Елбасы НА.Назарбаев Қазақстанның әлемдегі 
бәсекеге қабілетті елу елдің қатарына ену стратегиясына орай 
республикада туристік индустрияны өрістету жэне бұл саладағы 
жарнаманы жандандыру төңірегінде эрдайым басқару 
күралдарына ескереді.

¥лттық туризм индустриясында келешекте жогары 
көрсеткіштерге қол жеткізу үшін іскерлікпен бірге, мол тәжірибе, 
біліктілік те ауадай қажет. Алдағы он жылда әлемдегі бәсекеге 
қабілетті елу елдің қатарынан көрінумен бірге, 2 0 2 0  жылы 
Орталық Азия аймағында Қазақстанды туризм орталығына 
айналдыру сияқты ауқымды әрі биік мақсат та түр.

Бір қүптарлығы, күн тэртібінде түрған міндеттер мен 
мақсаттарды дәйектілікпен жүзеге асыруда қазірдің өзінде түрлі 
бағытта жүмыстар жүргізілуде. Туристік саланы 2016-2020 
жылдары дамытудың мемлекеттік бағдарламасы жобасы 
дайындалды. Республика бойынша бүл салаға қолайлы әрі 
лайықты аймақтар мен елді мекендер анықталып, бірқатар іс- 
шаралар қолға алынды. Елдің туристік әлеуетін белсенді түрде 
дамыта отырып, кең-байтақ Қазақстанды әлемге танытудың ең 
тиімді жолдарын іздестірген жөн. Бүл орайда тартымды жэне 
көпшілік назарын аударатын жарнамаларды пайдаланудың 
маңыздылыгы жоғары. Қазақстан сияқты табиғаты сүлу елде 
тарихи-мәдени туризммен қатар, экологиялық туризмді кеңінен 
дамытуға да мүмкіндік мол. Оңтүстік, Шығыс жэне Батыс 
Қазақстан аймақтары сүлу табиғатымен көз тартады. Әрине, 
мүның өзі республиканың өзге елді мекендерінде көрікті жерлер 
жоқ деген сөз емес. Индустрия жэне сауда миннстрлігінің Сауда 
жэне туристік қызметті реттеу жөніндегі комитеті бастығының 
орынбасары Дариға Қамзебаеваның айтуынша елде туризмді 
одан эрі өрістетуге толық жағдай бар. Қазақстан 1993 жылдан 
БТ¥-ның мүшесі болып табылады.
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Сенегалдың Дакар қаласында өткен жылғы қарашада 
болған БТ¥-ның XVI Бас ассамблеясында Қазақстанды 2007 
жылы БТҮ-ның атқарушы кеңесінің құрамына енгізу жөнінде 
мәселе көтерілген-ді. Сөйтіп, республикада бүгінде бәсекеге 
қабілетті туристік индустрияны құрудың алғышарттары жасалып, 
мемлекет бұл саланың жалпыжүйелік мәселелерінің негізгі 
бөлігінің шешімін тапты.

Сала мамандарының шкірінше, биылғы жылы Ақмола, 
Алматы, Шығыс Қазақстан, Маңғыстау, Оңтүстік Қазақстан 
облыстарында туристік кластерді дамыту және құру қолға 
алынуы тиіс. Келешекте Қапшағай, Байқоңыр қалаларының 
жанында жаңа технологияларды иайдалана отырып, туристік 
кешендер құрылысын салу жобалануда. Каспий теңізі арқылы 
түрлі саяхаттар ұйымдастырудың маңыздылығы жоғары. Ақтау 
қаласынан Астрахань (Ресей), Махачкала (Дағыстан), Баку 
(Әзірбайжан), Энзели (Иран), Түркіменбашы (Түркіменстан) 
иорттары арқылы сапар жасауға мүмкіндік туады. Бұл күндері 
Каспий теңізі арқылы саяхат ұйымдастыру жобасы Ресей, Иран, 
Әзірбайжанмен бірлесе ойластырылуда. Жоба бұл 
мемлекеттердің үкіметаралық комиссия мәжілісінде қаралып, 
қолдау тапты.

Мамандар инженерлік, көлік-коммуникаңиялық жэне 
энергиямен жабдықтау жүйесінің құрылысы бірінші кезекте 
жағажай туризміне қолайлы -  Алматы облысының Қапшағай 
және Алакөл көлдерінде, Маңғыстаудағы Каспий теңізі 
жағасында салынуы қажет деп есептейді. Кластерлік даму 
талабына сәйкес, сондай-ақ, Ақмола, Шығыс және Оңтүстік 
Қазақстан облыстарында, Алматы қаласында туристерге арналған 
сапалы да сэнді кешендер құрылысы бой көтеруі, мұнымен қоса 
Қазақстанның Үлттық табиғи парктерінде экологиялық туризмді 
өрістету ірғелі іске жол ашпақ.

Сөйтіп транспорттық инфрақұрылымды жетілдіріп, ¥лы 
Жібек жолы бойында Қорғас-Алматы-Тараз, Түркістан- 
Шымкент-Ташкент және Дружба-Талдықорған-Алматы жаңа 
маршруттарын ашу жоспарланды. Мұнымен қоса, Алматы- 
Тамғалытас-Балқаш көлі- Қарағанды-Астана-Бурабай-Көкшетау- 
Петропавл-Ресей жэне Қостанай-Атбасар-Астана-Павлодар- 
Семей-Өскемен-Қатонқарағай мен Шымкент-Түркістан-



Ііайқоңыр-Қызылорда-Арал теңізі бағытындағы республикалық, 
облыстық туристік маршруттары шетелдік қонақтардың кең- 
байтақ елімізбен жан-жақты танысуына, жақсы демалуына мол 
мүмкіндік тудырмақ.

Жан-жағын заңғар тау қоршаған Алакөл мен 
Жалаңашкөлдің суы мен балшығының емдік қасиеті аса шипалы 
екендігін біреу білсе, біреулер білмейді. Өзен мен көлге бай, 
теңізі шалқыған республикада су туризмін жандандырудың да 
берері мол. Біздің еліміз Б ¥ ¥  Даму бағдарламасы жэне 
Бүкіләлемдік туристік үйым жариялаған бірнеше жобаларға 
қатысты. Қазақстанда атақты ¥лы  Жібек жолының туристер үшін 
қайтадан жаңғыруы қүптарлық жәйт. 2003 жылдан бастап жүзеге 
асырылған “Жібек Жолы інжу-маржаны” маршрутын Австрия, 
Германия, Швейңария елдері туристері жоғары бағалауда. Бүл 
жоба Қазақстан, Өзбекстан, Түркіменстан сияқты мемлекеттердің 
тарихи орындарына жол ашты.

Сонымен Қазақстанда туризмді өркендетуде Бүкіләлемдік 
туристік үйымының Еурокомиссиясына мүше барлық елдермен 
арадағы ынтымақтастықты одан эрі нығайтуда Алматыда өткен 
семинар-кеңестің қосар үлесі мол екендігін оған қатысушылар 
атап көрсетті. Кеңестің күн тэртібіне қойылған мәселелердің бірі
-  туризмді өркендетудегі жарнаманың рөлі жөніндегі салмақты 
пікірлер шын мэнісінде де ойландырады. Бүдан он жылға жуық 
уақыт бүрын жарнамаға жүмсалған шығын әлемде 300 миллиард 
долларға жетсе, қазір оның көлемінің өсе түсуі көп нәрседен 
хабар берсе керек. Семинар-кеңесте жиналғандарға өз ойларын 
жеткізген туризм жэне жарнама саласының мамандары бүл 
бағыттағы жүмысты жетілдіру табыс кепілі. екендігіне шек 
келтірмейді. Сауда жэне туристік қызметті реттеу жөніндегі 
комитеттің мэліметі бойынша өткен жылы Қазақстан 
шекарасынан 4,3 миллион адам өткен. Елімізді элемге танытумен 
бірге туризмді табыс көзіне айналдыру үшін алда элі де 
атқарылар іс-шара жеткілікті.

Туризмдегі Жарнама -  туристік тауарлар мен қызметтерді 
жедел сату мақсатында таратылатын ақпараттық қызмет; сатып 
алушы мен тауардың арасындағы қарым-қатынастың нығаюы, 
туар туралы өсиет жэне оны сатып алу жолдары; түтынушының
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тауарды сатып алу үшін қызығушылығын жэне қүмарлығын 
күшейтетін сезім.

Әрбір туристік фирманың іс-әрекеттері жарнамасыз 
қолайсыз. Әлемдік тэжірибе көрсеткендей туризм саласы ірі 
жарнамашылардың бірі болып тиабылады. Туристік жарнама 
дегеніміз туризмдегі қызметтердің дамуына, түтынушылардың 
демалуға деген сүранысы мен ұсыныстарының жоғарылауына 
алып келетін арнайы дайындалған әдісті өңделген тур жэне 
турдық қызметтер туралы ақпараттарды жеткізуші төленетін іс- 
шаралар жүйесі.

1.2 Туризмдегі жарнаманың ерекшеліктері
Бүгінгі таңда туризмдегі жарнама механизмдерін дамыту 

бюджет қорына түрлі салымдар түсіру арқылы еліміздің 
экономикасының көтерілуіне алып келетін бірден бір оңтайлы, 
таусылмас ресурстардың қайнар көзі болып табылатын жэне аса 
маңызды бағыты ретінде зерттелген. Туризмдегі жарнама 
механизмдерін дамыту нарығында бәсекелестік бірінші орын 
алады. Әлемдік тэжірибеге сэйкес туризм сферасы ірі жарнама 
берушілердің бірі болып табылады. Шетел қонақ үйлерінің 
тэжірибесінде өздерінің қызметінен түскен табыстың 5-6 
пайызын олар туризмдегі жарнама механизмдерін дамытуға 
жұмсайды.

Бұл жұмыста туризмдегі жарнаманың негізгі түрлері 
қарастырылған. Дұрыс таңдалған жарнамалық стратегияның 
нарықтағы туристік өнімнің дамуына тигізетін эсері зерттелген.

Әлемдік тэжірибе көрсеткендей, туризм саласы ірі 
жарнамаберушінің бірі болып табылады. Шетелдік туристік 
фирмалардың қызметінің іс-тэжірибесі көрсеткендей, олар түскен 
пайданың орташа алғанда 5— 6  пайызын қызметтерін 
жарнамалауға жұмсайды екен.

Жарнама -  тауардың немесе қызметтің сапасының 
кепілдемесі деп есептейтін негіздеме бар. Жалған, алдамшы 
жарнама тауардың нарықта жойылуына алып келеді. Тек қана 
қанағаттандырылған тұтынушы жарнамаланған қызметтің 
нарықта тұрақтануын қамтамасыз етеді. Бір де бір өсіп келе 
жатқан кәсіпкер сапасы төмен қызметті жарнамалап өз 
қаражатын шашпайды. Мұндай жағдайға кері істерді нарықта
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тұрақтанбайтын «уақытшалар», «біркүндік бизнесмендер» 
пайдаланады, нарықтың заңына сай сапасы төмен қызмет көп 
уақыт үзамай жойылады.

Үйреншікті «жарнама -  сауданың жүргізушісі» деген 
сөйлем жарнаманың негізгі функңиясын ашықтайды: туар туралы 
ақпаратты жеткізу, онымен нақты сатып алушыларды таныстыру, 
оларды бүл тауардың қажеттілігіне нандыру. Бірақ жарнаманың 
қарапайым ақпараттық хабардан айырмашылыгы соңғы 
нәтижесіне қызығушылықта. Жарнама түсінігіміз жай ғана 
ақпаратты қарастыру емес, оны нақты бір мақсатпен қарастыру, 
яғни туарға немесе қызметке деген сүраныстың көбеюін көздейді. 
Жарнама қандай да болмасын, ол өздігінше пайда бола алмайды. 
Жарнама тек қана нарықтың инструменті, яғни не сатамыз, сол 
зат жарнамада көрініс алады. Жарнаманың негізінде туризмдегі 
туар немесе кызмет туралы ақпарат пен оның күшті жақтарына 
сендіру жатады. Жэне де жарнаманың бағалылығы ол өзіне 
көптеген талантты түлғаларды тартып алады, яғни суретшілерді, 
жазушыларды, режиссерларды, актерлерді, әншілерді т.б. сөйтіп 
үлкен бір шеберлік өнерге айналады.

Жарнама туралы қоғамның сұранысы мен көңіл-күйіне 
байланысты сала деп айтуға болады, яғни ол қогамның 
жағдайымен оның стандарттарымен ақылдасады.

Жарнаманың қашан және қайда пайда болғандығы 
туралы көптеген ойлар бар. Анығы бір -  жарнаманың тамырлары 
терең қоғамдық даму кезеңдерінен бастау алады. Саудагерлер, 
тасымалдаушылар, шақырушылар, қаңғырған ұсталар -  барлығы 
өздерінің тауарларын мақтап-мадақтап, бүкіл көне қалалардың 
көшелерін өздерінің айғайларымен жан-жағына адамдарды 
толтыра жия бастаған. Жарнама сөзі «гесіатаге -  айғайлау» 
деген латын сөзінен шыққан.

Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 19 желтоқсандағы 
N 508 Жарнама туралы Заңында келесі анықтамалар беріледі.

Осы Заңның мақсаттары жарнаманы жасау, тарату, 
орналастыру жэне пайдалану үшін қажетті жағдайларды 
қамтамасыз ету, жарнама саласындағы жосықсыз бәсекеден 
қорғау, жөнсіз жарнаманы болғызбау және оларға тыйым салу 
болып табылады.
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Қазақстан Республнкасының аумағында жарнама жасайтын, 
тарататын, орналастыратын және пайдаланатын жеке жэне заңды 
тұлғалардың қызметі проңесінде туындайтын қатынастарға 
қолданылады. Жеке тұлғалардың кәсіпкерлік қызметті жүзеғе 
асырумен байланысты болмайтын хабарландыруларына, соның 
ішінде бүқаралық ақпарат құралдарындағы хабарландыруларына, 
сондай-ақ Қазақстан Республикасының заң актілеріне сэйкес 
жүзеге асырылатын саяси үгіт пен насихагқа қолданылмайды.

Туризмдегі жарнаманы өңдеуші маман жарнама қүралдары 
мен оларды қолдануды жақсы білуге тиісті, қандай 
корсеткіштерді қамтитынын, жиіліліктің жэне күштің эрбір 
әсерлеріне назар аудыруы қажет, сондықтан туризм
жарнамасының негізғі үғымдары пайдаланылады (кесте 1)

Кесте 1 - Ж арнама жү ргізудің негіздері
№ Жарнаманың негізгі 

ұғымдары
Маңызы, қызметі

1 жарнама адамдардың беймәлім тобына арналған 
жэне жеке немесе заңды тұлғаларға, 
тауарларға, тауар белгілеріне, 
жұмыстарға, көрсетілетін қызметтерге 
кызығушылықты қалыптастыруға немесе 
қолдауға арналған жэне оларды өткізуге 
жэрдемдесетін кез келген нысанда, кез 
келген құралдардың комегімен 
таратылатын және орналастырылатын 
ақпарат

2 сыртқы (көрнекі) 
жарнама

жылжымалы жэне жылжымайтын 
объектілерде орналастырылған, сондай- 
ақ ортақ пайдаланудағы автомобиль 
жолдарының болінген белдеулеріндегі 
жэне елді мекендердегі үй-жайлардың 
шегінен тыс ашық кеңістікте 
орналастырылған

3 жөнсіз жарнама мазмүнына, уақытына, таратылу, 
орналастырылу орнына жэне тәсіліне 
Қазақстан Республикасының заңдарында 
белгіленген талаптардың бүзылуына жол 
берілген жосықсыз, дэйексіз, эдепсіз, 
көрінеу жалған жэне жасырын жарнама
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4 жарнама беруші жарнама жасау, тарату жэне орналастыру 
үшін жарнамалық акпарат кезі болып 
табылатын жеке немесе заңды тұлға

5 жарнама жасаушы жарнамалық ақпаратты тарату жэне 
орналастыру үшін дайын нысанға 
келтіруді жүзеге асыратын жеке немесе 
заңды тұлға

6 жарнама таратушы мүлікті, соның ішінде радио жэне 
(немесе) теледидар хабарларын 
таратудың техникалық қүралдарын беру 
және (немесе) пайдалану жолымен және 
өзге де тәсілдермен жарнамалық 
ақпаратты тарату мен орналастыруды 
жүзеге асыратын жеке немесе заңды 
тұлға

7 жарнама тұтынушылар жарнама арналған жеке жэне (немесе) 
заңды тұлғалардың беймәлім тобы

8 жүгіртпе жол жарнама таратудың теледидар бойынша, 
кино және бейнеқызмет көрсетуде 
берілетін тәсілі, ол теледидар 
экрандарында, сондай-ақ дербес 
мониторларда - түрақты орналастыру 
объектілерінде жиынтығымен белгілі бір 
ақпаратты құрайтын әріптер, цифрлар, 
белгілер тіркесінің тізбектесіп 
алмасуымен (қозғалуымен) сипатталады

9 тауарлар
(жұмыстар, көрсетілетін 
қызметтер) туралы 
ақпарат

Қазақстан . Республикасының 
заңнамасында көзделген жэне тауармен 
(жүмыстармен, көрсетілетін 
қызметтермен), оның айырым 
белгілерімен және оны пайдалану 
ерекшеліктерімен таныстыру мақсатында 
сатып алушыға (тұтынушыға) 
жеткізілетін тауарлар (жұмыстар, 
көрсетілетін қызметтер), дайындаушы, 
сатушы, жеткізуші туралы мәліметтер

Қазақстанда туризмдегі жарнаманы дамыту механизмдеріне 
жеткілікті көңіл бөлінбейді. Қазіргі нарықтық жағдайда 
кәсіпорынның нарықтық стратегиясын қалыптастыруда 
жарнамаға ерекше көңіл бөлінуі қажет.

Туризмнің инфрақұрылымында тұтынушыларға жағдай 
жасайтын негізгі бөлігі қонақ үйлер мен мейрамханалар
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болғандықтан, туризмнің қозғалтқышы болып сол 
кәсіпорындардағы жарнама болып табылады. Қазіргі кезеңде 
Алматыда қонақ үйлер өте көп.

Басты сауал санды сапаға ауыстыру керек. Оңтүстік 
астанадағы қадірлі - қасиетті қонақ үйлер өздерін халықаралық 
туристік нарықта таныту керек. Ол үшін жарнама, интернет (тағы 
басқа әлемдік желістер) сияқты жоспарларды пайдалансақ, елдің 
туризміне тиімді болатын оңды имидж экеледі. Қазақстанның 
туристік қауымдастығы директорының пікірінше, туризм 
министрлігі "осы бағытқа жүйелі эрі мақсатты түрлер ілгерілей 
бастады". "Дегенмен, шетелдердегі кәсіби туризм мамандарымен 
де жүмыс жүргізілуге тиіс деп ойлаймыз. Еліміздегі 
түтынушыларға жете бермейтін басылымдарға жарнама беріп, 
қыруар ақшаны желге шашып жіберуге де болады, әрине",- деді 
Р.Шайкенова. Оның айтуынша, 2007-2011-жылдарда туризм 
саласын дамыту жөніндегі мемлекеттік бағдарламаны жүзеге 
асыру мақсатында республикалық бюджеттен 59 318 221 мың 
теңге, соның ішінде 2007 жылы - 2 329 6 6 8  мың теңге, 2008- 
жылы - 20 637 405 мың, 2009-жылы - 30 635 357 мың , 2010- 
жылы - 2 774 656 мың , 2011-жылы - 2 941 135 мың теңге бөлу 
жоспарланған.

Өз кезегінде республиканың бір туристік фирмасының 
жетекшісі атап көрсетуінше, кейінгі үш жылда белсенді туризмге, 
соның ішінде экологиялық туризмге қатысты көрсеткіштердің 
артуы байқалмайды. Бүл шетелдерде елімізге келетін туристерге 
арналған ақпараттың жеткіліксіздігіне байланысты. Шетелдерден 
туристер ағылу көрсеткіштері 1999-2001-жылдарда байқалды. 
Бүдан кейін тоқтап қалды. Яғни, адамдар біздің елімізге назар 
аударды. Әйтсе де, бүл сала ақпаратпен толық қамтылмаған. 
Қазақстанга өз еліне саяхаттарды сататын шетелдік 
агенттіктердің саны артқанымен, осы елдерден келетіндердің 
саны кейінгі жылдары сол қалпында қалып отыр.

Біз еліміз ұшы-қиырсыз, табиғатымыз - эсем деп 
мақтанамыз. Бірақ Қазақстан аумағы арқылы екі апталық 
белсенді демалыс бағдарламасын жасау қиын. Елімізде сатуға 
келетін өнім жоқ, барып көруге келетін орын аз. Біз 
коммерңиялық тұрғыда баратын жерлерді көбейту арқылы 
бағдарламаларымыздың аясын кеңейтуден мүдделіміз.
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Дейтүрғанмен, табиғаты көркем жерлер мен таулы аудандар 
Қытай мен Қырғызстан шекарасында орналасқан. Ол жерлерде 
мемлекеттік шекараны қорғау л<өніндегі заңдар жүмыс 
істейтіндіктен, жүмыс істеуғе мүмкіндік жоқ.

Қазақстанға көбінесе Англия, Германия, Жапониядан 
белсенді демалуға туристер келеді. Қауымдастық мәліметтеріне 
сойкес, былтыр елімізде шетелдерде саяхаттап қайтқан 5200 мың 
адам ( 2015 жылы - 4365 мың), ішкі туристер - 3550 мың адам 
(3280) жэне шетелдерден келген 3900 мың (3004) адам тіркелді.

2017 жылгы кездесу Еуразия елдері бизнесмендері арасында 
ор түрлі салаларда іскерлік қарым-қатынастардың дамуына 
жэрдем етуді көздеген.
Бизнес-форумга Әзірбайжан, Беларусь, Грузия, Қазақстан, 

Қырғызстан, Молдова, Монголия, Ресей, Тәжікстан, 
Түркменистан, Түркия жэне Украина елдерінен 2000-нан астам 
кэсіпкер қатысты.

Осы форумға ҚАЗКА 80 қазақстандық кәсіпкердің 
қатысуын үйымдастырды. Алматы қаласы, Астана қаласы, 
Атырау, Қарағанды, Ақмола, Оңтүстік Қазақстан, Ақтөбе жэне 
Жамбыл облыстарынан жиналған кәсіпкерлердің жүмыс істейтін 
салаларының ішінде туризм және жарнаманың маңызы зор.

Сондай-ақ қазақстандық делегация мүшелері Түркияның эр 
түрлі қалаларына барып, өздерін қызықтырған өндірістік 
аймақтарды, еркін аймақтарды, зауыт пен фабрикаларды 
аралады.
Имиджді қалыптастыру жэне туристік қызметті алга жылжыту 
басқармасы туризм жэне халықаралық ынтымақтастық 
саласындағы, сондай-ақ Комитет туралы Ережеде көзделген 
шегінде салааралық үйлесімді жэне басшылықты жүзеге 
асыратын Қазақстан Республикасы Туризм жэне спорт 
министрлігі Туризм индустриясы комитетінің қүрылымдық 
бөлімшесі болып табылады.

Басқарманың негізгі міндеттері туристік—  әлеуетті
масихаттау мақсатында жарнама -  ақпараттық жэне баспа істерін 
дамыту үшін туризм индустриясына жаңа технологияларды 
енгізу.



1.3. Туризмде жарнаманы тарату құралдары.
Баспасөзде жасалынған жарнама.

Баспасөзде жасалынған жарнама -  бұл басылып 
шығарылған ағымдағы баспасөздегі эртүрлі жарнамалық 
мэліметтер. Бүларды негізгі екі топқа бөлуге болады: 
жарнамалық хабарландырулар жэне шолу-жарнама сипатындағы 
(мақала, репортаж, тікелей және жанама жарнамалар). 
Жарнамалық хабарландыру жэне шолу-жарнама мақала 
сипатындағы басылымдар: газет, журнал, жолсілтемелер сияқты 
басылымдардың түрлерін пайдаланады. Баспасөздегі 
жарнаманың сапасы, түтынушымен қайта байланысты орнату 
мүмкіндігіне күдік тудырмайды.

Газет, журналдағы жарнамалардың кеңінен таратылу шығын 
көлемі жағынан, теледиардағы жарнамаға ғана жол береді. Газет 
бетіндегі жарнама, теледидардағы жарнамадан арзан. Мүнымен 
қоса, газеттегі түп нүсқалы жарнаманың сапасы әдетте жоғары 
емес. Бүдан шығатын қорытынды, таратылған жарнама 
хабарландыруларының тартымдылығы аз болады.
Баспасөздегі жарнаманың тарату, жасап шығару өзгешелігі мен 
ерекшеліктері келесілер:

1. Тақырыбы түтынушының көзін алып, оған жаңа мәліметтер 
беріп, тауардың атына нақты дәлелдемелер жасалуы керек.

2. Тақырыпта сөздердің коп болғанынан қорықпау керек, 
себебі қысқа тақырыпқа қарағанда, үзақ тақырыптың 
жүмыс істеуі жақсырақ.

3. Түтынушы көп жағдайда мәліметтерді тез арада қабылдауға 
бейім болады, сол себепті үнамсыз сөз айналымдарын 
пайдаланбаған жөн. Себебі, оның жадында жарнамамен 
байланысты бірлескен үнамсыз сәттер қалып қоюы мүмкін.

4. Міндетті түрде жай, бірақ барлық сөзге оңды әсер ететін, 
мысалы, «тегін», «жаңа» жэне т.б.сөздерді пайдаланған 
жөн.

5. Суреттеудегі көздің жауын алу алу жарнамасы өте 
қымбатқа түседі.

6 . Суретке қараганда фотосуреттер жақсырақ, әсіресе 
пайдаланылған тауардың алғашқы жэне соңғы шыққан 
түрлерін салыстыру кезінде.
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7. Үлкен журнал бетіндей көлемде жасалған жай пішін -  
баспасөздегі жарнама хабарламасының жақсы нұсқасы 
болып табылады.

8 . Суреттің ішіне жазылатын мәтіндерді пайдаланған жақсы, 
себебі, оларды тұтынушылар міндетті түрде оқиды.

9. Тақырыптың үзақ болғанынан қорықпа, егер түтынушы сол 
өнім жайында нақты мәліметтер алғысы келсе, оны міндетті 
түрде толығымен оқып шығады.

10.Мәтін -  қабылдауға жеңіл болуы керек, нақты дәлелдерді 
корсеткен жөн.

П.Жарнамага деген сенім көтеріледі, егер сурет пен мәтін 
нақты өмірден алынып, мамандардың қолынан жасалған 
жағдайда.

1 2 .Қараңғы жеріне әріптерді ашық түспен жазған дүрыс емес, 
себебі оны оқу қиынға түседі.

Баспасөздегі жарнаманың түтынушылар арасында жақсы 
жетістікке жетуі үшін, өте жақсы баспасөз үйымдарын таңдағаны 
абзал. Бүл мақсатпен орынды жасалған баспасөз үйымдарының 
толық тізімін жасап, оларды арнаулы жаулап алу қүралын 
ойластыру.

Бір баспасөз үйымын талдау кезінде қателікке бет бүрмау 
үшін барлық себептерін бір-бірімен салыстырып кору қажет. Егер 
бір газет түрі көп тиражға ие болса, бүл оған тиражы аз 
жарнамалаушы газеттерден артық екенін көрсетпейді. Мысалы, 
бүл -  қызық емес, мэліметтері аз тегін таратылған газет болуы 
мүмкін. Ал, бүл оқырманға қызық емес. Ең бастысы жақсы 
баспасөз үйымын таңдау кезінде логикаға сүйеніп және 
мағыналы болуы шарт.

Баспасөз жарнамасында, туристерге қызмет көрсету 
мәліметтерін бейнелі жэне мэтіндік тәсілдердін пайдаланады. 
Баспасөз фирмалық өнімінің көз тартарлығы -  жоғарғы сападағы 
бояулардың, суреттегі жер бедерінің, тарихи тартымды 
жерлердің, қонақүйлердің жэне басқа да туристік жерлердің 
есебінен болады.Баспасөз жарнамасына мыналар кіреді:

- тізбелер
- кітапшалар
- буклеттер.



Тәжірибеде баспасөз жарнамасының анықталған мынадай түрлері 
байланыстырылады:

- Баспасөз жарнамасын хаттау кезінде оның туристік 
фирмалық бейнелемелеріи ерекше белгілеп, пошталық 
мекен жайын көрсетуі керек;

- Мүида түтынушыға қарсы эрекет беретін әнімдерге жол 
бермеуі керек;

- Баспасоз жарнамасы визит картасы сияқты, себебі визит 
картасына қарап, түтынушы фирманың қандай екенін біле 
береді.

- Олар үшін жай ереже қалыптасқан: бүл мәліметтер өте 
жоғары дэрежеде жасалынуы қажет немесе мүлде 
шығарылмағаны жөн.

- Баспасөз жарнама мәліметтері іскерлік кездесулерде, ақылы 
келіссәздерде, кормелерде, жәрмеңкелерде, семинарларда, 
түсаукесер рэсімдерінде, клиенттерге пошта арқылы жіберу 
кезінде, туристік кәсіпорындарға келгендерге берілуі 
кезінде кеңінен айдаланылады.

Дыбыстық жарнама.
Дыбыстық жарнамаларға кинофильмдер жэне 

видеофильмдер жатады. Жарнамалық кино жэне видеофильмдер 
ақылы жэне ақысыз прокатта пайдаланылады. Біріншісі -  
бүларды кинотеатрларда коркем шығармашылық фильмдердің 
басында немесе теледидарда, екіншісі -  тұсаукесер рэсімдерінде, 
семинарларда, прессконференңияларда, жариамалық көрмелерде 
корсетуді ұйғарады.
Кино жэне видеофильмдер мынадай түрлерге бөлінеді: 

Жарнамалық фильмдер (ұзақтыгы 5-20 минут);
Жарнамалық роликтер (ұзақтығы 15 секундтан бірнеше 

минутқа дейін).
Қазіргі уақытта жарнама тәжірибесінде видеофильмдердің көпте 
шығарылуына бет алуда.

Видеожарнамалардың ерекше түрі -  видеоэкспресс мәлімет 
жарнамасы. Бұл озінің шұғыл түрде жасалған туристік 
кэсіорынның өмірден алынган едэуір оқиғасынан (мерейтойды 
тойлау, жаңа қонақ үйдің ашылуы т.с.с.) видеосюжет жасайды.
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Радиодағы жарнама.
Радионың басқа БАҚ-тан айырмашылығы: 24 сағат бойы 

коптеген аймақтарға эртүрлі бағдарламалар таратады. Радионы 
іүргыи үйлерде, өндіріс орындарында, асханада, таза уауда 
сі'руеіідеп жүрігі, автокөлікте де тыңдай бересін.Сондықтан, 
жариама хабарландырулары эртүрлі радио бағдарламаларында 
берілетін жарнама түрі түтынушылардың көп пайызын қамтиды. 
1’адио жарнама бүл тез жэне бағасы да қымбат емес. Радиодан 
Перілген жарнамалық үндеудің қабылдау үрдісінде адамдар 
мвліметті 90 пайызға дейін алады. Бүдан басқа радиожарнамалар 
гүіынушымен екі жақты байланыс қүруды қиындатады. Көп 
жагдайда айтьшған хабарландыруды жазу үшін сол сәтте оның 
қол астынан қалам немесе парақ табылмауы мүмкін.

Радио жарнаманың нәтижесін көтеру үшін келесі кеңестерді 
гыңдаған жөн:

- берілген жарнама арқылы тындаушының қиялға берілуіне 
қол жеткізіңіз;

- нақты жарнама өнімін есте қаларльщтай дыбыспен 
басталуын қадағалаңыз;

- жарнамалық идея қысқа жэне анық көрсетілуі керек;
- тыңдаушыны қызықтыру мақсатына қол жеткізу керек, 

немесе ол басқа бағдарламаға ауыстыруы мүмкін;
- жарнама хабарына атақты адамдарды кірістіру өте тиімді;
- радио жарнаманы жазылған мэтіні бойынша бағалауға 

болмайды, оны тыңдау керек.

Теледидардағы жарнама.
Теледидардағы жарнама басқа жарнамаға қарағанда 

туристік кәсіпорындардың имидж-жарнамасын кеңінен 
пайдалануына мүмкіндік жасайды.

Теледидардағы жарнама өзгеше кескінмен ерекшеленеді. Ең 
біріншіден, теледидардағы көрсетілген жарнамалар 
і үтынушылардың тікелей қалауын анықтайды. Бейнелер, түстер, 
кескіндер жэне дыбыстар арқасында көңіл аударуды жоғарғы 
сапада өткізіп, қол жеткізеді.

Көп таратылған жарнамалардың ішінен жарнамалық 
роликтер, жарнамалық хабарландырулар, телерепортаждар жэне 
хабарларды ерекшелеп алуға болады.
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Жарнамалық хабарлар өздерінің әртүрлі
телебағдарламалары (шоу, викториналар, репортаждар, 
интервьюлер т.б.) арқылы туристік қызметтерді, фирмаларды, 
аймақтарды, орталықтарды белсенді жарнамалайды.

Теледидардағы хабарландырулар өздерінің бейнелерімен, 
дыбыстарымен, қозғалыстарымен, түсімен бүқаралық ақпарат 
қүралдарынан басқа жарнамаларға қарағанда түтынушыларға тез 
әсерін тиғізеді. Теледидардағы жарнама өте қызықты, 
мағлүматты жэне жарнама жасау үшін компьютерлік графиктерді 
пайдаланған жағдайда өте қымбатқа түседі.
Теледидардағы жарнамалардың үлкен нәтижеге жетуі үшін 
келесілерді есте сақтау қажет.

1. Ең бастысы -  көрсетілуінің қызықты болуы (түтынушы ең 
бірінші естіген нәрсесінен бүрын көрген нәрсесін тез есте 
сақтайды).

2. Көрсетілуі -  анық жэне нақты болуы керек.
3. Көрерменнің назарын алғашқы 5 секундта аулау керек, одан 

кейін қызығушылығы болмауы мүмкін.
4. тележарнаманы ойлану мақсатында емес, шешімді тез 

қабылдау мақсатында қүру.
5. Жарнаманы жансыз нэрсеге емес, адамға қатысты етіп 

жасаған дүрыс.
6 . Көп сөздің қажеті жоқ, себебі, эрбір сөз қызмет етуі керек.

Бүкаралык ақпарат қүралдарындағы жарнамалар.
Шет елдерде БАҚ жарнамасына баспасөз (газет, журнал), 

радио, теледидардан берілетін хабарламалар жэне де сыртқы 
жарнамалар жатады. Көп оқылатын жэне атақты 
бағдарламалардағы жарнамалар, элбетте, қымбат түрады. 
Сондықтан, жарнамалаушы мұндай жарнамалар үшін қаражатты 
үнемдеп жұмсаса, көптеген тұтынушыларын жоғалтып алуы 
мүмкін. Жарнамалық үндеу көп жағдайда тартымды болады. 
Мұнымен қоса, оқырман, көрермен, тындарманға жарнаманың 
жэне редакңиялық мәліметтің қайда екені түсінікті болу 
керек.Жарнаманың үндеу түрі бағытталғандардың мәдениетіне, 
түсінігіне сай болуы қажет.

Шығармашылық түрі эр түрлі болуы мүмкін. Мысалы, 
ұсынысы көп жарнамалық тауарға, ережеге сай, эмоңиялық 
дәлелдемелер пайдаланылады.
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Жарнама келесі талаптарды қанағаттандырғанда ғана тиімді
болады:
-тауардың нарықтағы нақты орнын қалыптастыру, оны 
найдалануы туралы мәліметтер, бәсекелес тауарлардан 
ерекшелігі;
-сатып алынған тауардың тұтынушыға түсетін пайдасы жайында 
алдын-ала уэде беріледі. Жэне оның сапасын корсетіп, жақсы 
ксйпінде жарнамалық үндеуін қалыптастырады;
-тауар - сәтті жарнамалық идеяға толы болады. Қызықты жэне 
сол уақытта оңай қабылдауын қамтамасыз етеді. Бөлшектеп 
жасалған тауардың кейпіне -  түтынушының көз алдында оның 
құндылығын үлкейтіп, адамдардың санасына анық енгізеді; 
-үсынылған тауардың жогарғы сапасын ерекшелейді жэне де сол 
мезетте бірлесу дэрежесін сол сапада көрсетеді;
-қызықты жэне ішпысарлық емес, атақты жэне мезі қылған 
шешімдерді қайталамайды;
-нақты бағытталған мақсаты бар, эртүрлі үсыныстар, тілектер 
арқылы түтынушылардың нақты қызыгушылығын котереді; 
-суреттік жэне мәтіндік шешімдермен жарнама хабарламасын 
жоғарғы дәрежеге жеткізіп, бүқаралық ақпарат қүралдарында 
оқылатын, тыңдалатын жэне көрсетілетін жарнамаларды тарату; 
-тауардың сыртқы келбетіне жаңа екпін жасайды. Нарықтағы 
жарнама дәлелдемесінің сәттілігін корсетеді;
-бастысына көңіл аударып, қиындатпай, түтынушыға қажеттісін 
ғана үсынады.

Бүқаралық ақпарат қүралдарындағы жарнама өз ықпалымен 
кеңейтілген халық ортасында орынды қызмет көрсетіп, көптеген 
үсыныстарға ие болуымен ерекшеленеді. БАҚ жөнінде сүрақтар 
туындағанда, «қолдаймын» жэне «қарсымын» балама 
шешімдерінің неғізінде, халықтық топтардың мақсаттық үйлесу 
жарнамасы ретінде, түтынушылардың жарнамаланушы тауары 
басты назарда болады. Әрине, таратылған жарнаманың нақты 
ерекшеліктері ескеріледі.

Жинақталған жарнама науқаны озінің кұрамында баспасөз, 
радио, теледидар жэне сыртқы жарнамада жасалынған 
хабарландырулары бар, бір және сол жарнамалық идеяда, 
шығармашылық табыста, таратылған жарнамалардың бір-бірін 
толықтырып түруында жасалынады.
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Сыртқы жарнама.
Сыртқы жарнамалық плакаттар жол шетінде, адамдардың 

көп жүретін жерінде ілінеді. Бүлар түтынушылардың фирма жэне 
тауарды (қызметтерді), жиі еске салып, қайдан сатып алуға 
болатынын мекеменің менен-жайына дейін көрсетіп қояды. 
Сыртқы жарнама, хабарландыруда тауар туралы барлық 
мәліметті бере алмайды, себебі онда өте қысқа жэне нүсқа 
жазылады. Бүл түтынушылар үшін тиімсіз болып келеді. Сыртқы 
жарнаманың бір түрі ретінде үлкен көлемдегі плакаттар жатады. 
Сыртқы жарнаманың негізгі кепілдемелері келесілер:

- сыртқы жарнама жарнамалық идеяларда қүрылып, оның 
ерекшелігі мынада, ол тез арада адамның жадында 
сақталады;

- суреттеу жай жэне ерекше болуы керек;
- апық шрифтерді пайдаланған дүрыс, себебі адам 

хабарландыруды 30-50м арақашықтықтан оқи алуы керек;
- адамның көзін ауыртпайтыи, үйреншікті эр түрлі түстен 

гамма жасаған жөн;
- қабылдауға оңай болуы үшін сыртқы жарнамаға теледидар 

жарнамасының элементтерін енгізген дүрыс;
сыртқы жарнаманың ауа-райына әсерін тексеріп көру қажет.

1.4 турнзмде жарнама берудегі туроператорлардың орны

Туроператорьіның аньщтамасы ж әне ерекшеліктері.
Жалпы туроператорлар дегеніміз туризм секторындағы 

эртүрлі жарнамалық қызметтерді үйымдастыра отырып, туристік 
өнімнің өндірушісі болып табылатын кәсіпорындар мен 
түтынушылар арасында делдалдық жарнамалық қызмет 
атқаратын фирмалар болып табылады.

Бүл кэсіпорындар жалпылама алғанда турист үшін дайын бір 
демалыс пакетін жарнамалап қалыптастыру мақсатымен негізгі 
туристік қызметтерді басқа да қызметтермен бір ортаға 
топтастырып, келісім шарт жасайтын жэне бүл қызметтерді 
дайындау үшін жарнамалық каталогтар мен брошюралар жасап 
туристерге жарнамалайтын кәсіпорындар.

Туроператорлар сатып алған қызметтерін жэне саяхат 
өнімдерін артық мөлшерде сатып алып, жарнамалық демалыс 
пакетін дайындайды, сөйтіп түтынушыға тікелей өздері немесе
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ііриайы саяхат агенттіктері арқылы сатады. Әлемде ең танымал 
і уіюператорларының кейбіреулері мыналар: Сагіап, Маиріпіоиг, 
I ІпіІоиг,Тгасіе ХҮіпсІ Тоигз, Мс Кепгіе Тгаүеі, ТІЛ ,Тһ0Ш50п уе 
Гһотаз Соок.

Әлемде туроператорлықтың пайда болуында екі маңызды 
дпму кезеңі болды.

Олардың біріншісі, дәстүрлі саяхат агенттіктерінің жүмыс 
алацдарын жэне қабілеттіліктерін арттыруларына байланысты 
фирма қүрылымдарының дамуы жэне үлғаюы жарнамалық 
туроператорлар жағдайына алып келді. Мысалы, әлемде саяхат 
пгснттігі қызметтерін алғаш рет жүзеге асырған фирма Тһотаз 
( 'оок фирмасы өзінің қабілеттілігін үлғайта отырып, үлкен, 
итақты туроператорлығы дэрежесіне жетті.

Екінші даму кезеңі болса, туризм секторының жоғары 
қарқынмен дамуына байланысты жарнамалық индустриядағы 
үлісен фирмалардың саяхат секторына назар аударып, 
іуроператорлар алаңына кіруі болып табылады. Мысалы, 
агылшындардың Тһотзоп фирмасы дамып келе жатқан 
ілектроникалық фирма болуымен қатар, Англияның ең үлкен 
жарнамалық туроператорларының бірі болып қызмет көрсетеді.

Дүниежүзілік Туристік Үйым туроператорларға мынадай 
анықтама береді: ссТуроператорлар сүраныс болмай түрып, 
і асымалдау, түнеу жэне басқада туристік қызметтерді топтастыра 
отырып жылжымалы жэне нақты бір туристік орталықты түнеу 
мақсатымен саяхаттар үйымдастыратын және оларды нақты бір 
төлемақы турасында халыққа жарнамалық түрінде үсынатын 
кәсіпорындар болып табылады». Саяхат секторындағы 
туроператорлар немесе тур сатушылар электроника немесе аяқ 
киім сияқты басқа секторлардағы сатушыларға үқсайды. Туризм 
секторында алдын-ала дайындалған жэне бір ортаға әкелінген 
'гуристік қызметтерден қалыптасқан пакет тур өндіру жэне 
сатумен айналысатын кәсіпорындар тур сатушылар деп аталады. 
Бұл кэсіпорындар сатып алған қызметтерді жэне саяхат өнімдерін 
үлкен көлемде сатып алып,демалыс пакетін дайындайды жэне 
тұтынушыга оздері немесе саяхат агенттіктері арқьшы сатады. 
Дүние жүзінде ең танымал тур сатушылар Сагіап, МаиріпЮиг, 
иіпйоигз, Тгасіе \Үіпс1 Тоигз, Мс Кеп/іе Тгауеі, ТШ, Тһотзоп үе 
'Гһотаз Соок болып табылады.
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Бір туроператоры саяхат агенттігі сияқты белгілі бір сыйақы 
көлемінде жұмыс істемейді. Бұл кэсіпорындар қызмет 
өндірушілерден өнімдерді блок түрінде сатып алып, маркетингке 
шыгарумен айналысады. Сол себепті туроператорлар жалпылама 
алғанда халықаралық туризм нарығында қызмет көрсететін және 
саяхат секторында сүраныс пайда болған сәтте саяхат қызметін 
ұсынатын саяхат агенттіктерінің кері қайтаруы мүмкін сұранысқа 
қарай толық бір туристік қызметті бір ортаға әкеле отырып 
қалыптастырып сататын кәсіпорын болып табылады.

Туроператорлар туризм жарнамалық секторындағы эртүрлі 
қызметтерді ұйымдастыра отырып, туристік өнімнің өндірушісі 
болып табылатын кәсіпорындар мен тұтынушлар арасында 
жарнамалық делдалдық қызмет атқарады. Бұл кэсіпорындар 
жалпылама алғанда турист үшін дайын бір демалыс пакетін 
қалыптастыру мақсатымен негізгі туристік қызметтерді басқа да 
қызметтермен бір ортаға топтастырып келісім шарт жасайтын 
жэне бұл қызметтерді дайындауға каталогтар жэне брошюралар 
мен туристерге жарнама жасайтын кэсіпорындар. 
Туроператорлар туристерге белгілі бір жерге барып қайтулары 
кезінде тасымалдау,қыдыру кезінде түнеу, тамақтану, көңіл 
көтеру сияқты ұқсас қызметтерді нақты бір төлемақы түрінде 
қалыптастырады жэне тұтынушыға ұсынады.

Әлемде туроператорлықтың пайда болуында екі маңызды 
даму кезеңі болды. Олардың біріншісі, дәстүрлі саяхат 
агенттіктерінің жұмыс алаңдарын жэне қабілеттіліктерін 
арттыруларына байланысты фирма құрылымдарының дамуы 
жэне ұлғаюы туроператор жағдайына алып келді. Мысалы, 
әлемде саяхат агенттігі қызметтерін алғаш рет жүзеге асырған 
фирма Тһотаз Соок фирмасы ұлғая отырып, үлкен туроператоры 
жағдайына жетті.Екінші даму кезеңі бослса, туризм секторының 
жоғары қарқынмен дамуына байланысты индустриядағы үлкен 
фирмалардың саяхат секторына назар аударып, туроператорлар 
алаңына кіруі болып табылады. Мысалы, ағылшындардың 
Т Һ о іп й о п  фирмасы дамып келе жаткан электроникалық фирма 
болуымен қатар, Англияның ең үлкен туроператорларының бірі 
болып қызмет көрсетеді.

Саяхат агенттігі қызметтерінің алғашқы кезеңдерінде 
агенттіктер адамдардың саяхаттарымен байланысты бірнеше
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басты қалаулары мен қажеттіліктеріне жауап беріп отырды. Бұл 
кәсіпорындар әуе жолының билеттерін дайындаумен 
қцтар,көптеген саяхат жэне тур ұйымдастыру жүмыстарын 
жүчеге асырды. Дамыған туризм эрекеттері нәтижесінде қызмет 
түрлерінің де артуы, бұл алаңдарда біліктілікті арттыру 
қажеттілігін тудырды. Бүгін үшін бас басына бір қызмет туристік 
оиім болған дайын пакет турлардың қалыптастырылуы саяхат 
агенттіктерін өндіруші болуға әкеп соқты. Сондықтан, тек қана 
саяхат өндірісімен айалысатын кәсіпорындар туроператоры 
мсмесе саяхат үйымдастырушы деп атала бастады. Осылайша, 
1975 -  ші жылдан бері Еуропадағы саяхат агенттіктері үлкен 
көлемді жэне ауқымды тур үйымдастыру жүмысын 
туроператорына жүктеген, өздері осы өнімдердің сатылуларын 
жауапкершілігіне алады.

Туроператорлар негізінде турист жіберетін, 
индустриялаидырылған жэне дамыған елдерде пайда болған. 
Саяхат агенттіктері белгіленген заңдарға сәйкес қызмет 
көрсетеді.

Туроператорлар туралы жасалған эртүрлі анықтамалар бүл 
кэсіпорындардың жалпы туризм секторында эрі көтерме 
саудамен айналысушы, эрі өндіруші кәсіпорын болганын 
корсетеді. Сонымен қатар, туристтік өнімнің іс - эрекеттері 
ретінде нағыз өндірушілер түнеу, тасымалдау, көңіл көтеру, 
сыйлық заттар жэне тамақтану кәсіпорындары болып табылады. 
Сол себепті туроператорлар түтынушы мен туристік қызмет 
кәсіпорындары арасында делдалдық қызмет атқарушы және 
үйымдастырушы болып саналады. Туроператорлар туристік 
онімдер қалыптастырып, жаңа пакет турлар өндіріп оларды 
делдалдар, саяхат агенттіктері делдалдығы мен тұтынушыларға 
сататын кәсіпорындар.

Дүниежүзілік Туристік ¥йым туроператорға мынадай 
анықтама береді: «Туроператорлар сұраныс болмай тұрып, 
тасымалдау, түнеу және басқада туристік қызметтерді топтастыра 
отырып жылжымалы жэне нақты бір туристік орталықты түнеу 
мақсатымен саяхаттар ұйымдастыратын және оларды нақты бір 
төлемақы турасында халыққа ұсынатын кэсіпорындар болып 
табылады».
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Туроператорлығы туралы жасалған анықтамалар кейбір 
ерекшеліктер көрсетеді. Кейбір жазушылар турды көтерме 
бағамен сатушы фирмаларды туроператорлар деп санай отырып, 
кейбіреулері турды қалыптастырған жэне ұйымдастырған 
тұлғаларды осылай атайды. Мысалы, Місһаеі СоҺшап -  ньтң 
берген анықтамасы бойынша «Әр жыл жалпы белгілі көлемде, 
турист үшін шектеулі көлемде тур бағдарламасын дайыдайтын 
тэуелсіз бір кәсіпкер болып табылады және кейбір жүмыстарда 
көтерме бағамен тур сатушыдан өзгеше болады». Бүл 
анықтамалар бойынша тур пакетті көтерме багамен сататын 
сатушыларды негізгі үш категорияға бөлуге болады

Турды көтерме бағамен сатушылар (Іоиг \үһо1еза1ег5). Бір 
пакет турдың эуе жолы жэне жер қызметкерлерін бір жерге 
әкелетін жэне жер қызметтерін көбінесе басқа делдал 
кәсіпорындарға келісім шартпен тапсыратын кәсіпорындар 
болып саналады.

Туроператорлар (іоііг орегаіогз). Турды көтерме бағамен 
сатушылар, саяхат ағенттіктері жэне эуе жолы фирмалары үшін 
жер қызметтерін қамтамасыз ететін кэсіпорындар.

Көтерме бағамен сатушы (\үһо1еза1ег5\ орегаіогз). Жеке тур 
пакетті қалыптастыру жэне сатумен айналыспай бір уақытта 
турдың жер қызметтерін де жүргізетін кәсіпорындар.

Туроператорлардың туризмде бөліну жүйесі ішіндегі басты 
функциясы:

- Түтынушылар үшін демалуға қолайлы қауіпсіз жэне 
сонымен қатар арзан бағада демалу мүмкіншілігін қамтамасыз 
ету, өндірушілер үшін, сату, маркетинг жэне байланыс 
әрекеттерінің өзіндік қүнын азайту болып табылады.

- Туроператорлар бір саяхат өнімін дйындау үшін әртүрлі 
туристік қызметтерді жэне персоналдарды алдын ала 
жоспарлаулары жэне табулары қажет. Туроператорлар 
сондықтан, сүраныс пайда болмай түрып қонақ үй, үшақ 
фирмаларыменен бронь жасау туралы келісім шартқа отыру жэне 
сатып алу жүмыстарын жасай отырып тәуекелге барады. Бүл 
делдал кәсіпорындар тур пакеттердің өңделмеген бөліктерін 
қалыптастыратын түнеу орындарының бөлмелерін, үшақтардың 
немесе басқа тасымалдау қүралдарының орындықтарын және 
мейрамхана т.б. сол сияқты қызметтерді алдын ала табу, қажетті
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кслісім шарттарды жасау және болашақта сату мақсатымен 
артық мөлшерде алып қоюлары қажет. Өйткені бір 
іуроператорының басты мақсаты бір демалыс уақытында 
қолданылуы мүмкін барлық қызметтерді бір жерге топтап бір 
туристік қызметін қалыптастыру жэне бүл өнімді сату болып 
імбылады.Өндірілген тур пакеттер тікелей немесе саяхат 
агснттері арқылы түтынушыга сатылады.

'Гуроператор бір турдың жоспарлануы, дайындалуы, бронь 
жасалуы, өзіндік қүнының есептелуі секілді басты функңияларын 
(ісүзеге асырады. Саяхатпен байланысты барлық қызметтер бір 
жерге топтастырылып түтынушыға нақты бір бағамен сатылуы 
үшін туроператор өзінің сату бюролары немесе саяхат агенттері 
каналдарыменен тарату жүмыстарын жүргізеді. Мысалы, 
Лиглияда туроператорлар тарапынан дайындалған тур 
пакеттердің 85%-ы жекелей сататын саяхат агенттіктері 
қа гысуымен сатылады.

Туроператорлардың саяхат агенттіктерінен екі басты 
ерекшеліктері бар:

- Туроператор саяхат қызметтерін топтастыра отырып 
дайындаган өнімін сатады. Сол себепті,саяхат агенттіктері 
жекелей түрде сатушы делдал, туроператоры болса көтерме 
багамен сатушы делдал, тіпті бір түсінік бойынша өндіруші 
болып табылады.

-Туроператор түнеу жэне тасымалдау секторымен 
сүранысқа қарай келісім шарт жасасқаны үшін қонақ үйдің және 
тасымалдаушының алдында жауапкершілікті өз мойнына алады. 
Лл, саяхат агенттіктерінің мүндай жауапкершілігі жоқ.

Туроператоры мен саяхат агенттігі арасындағы ең басты 
айырмашылық, саяхат агенттігінің түтынушы сүраныс 
жасамастан бронь жасамай жеке сүранысқа қарай бронь 
жүмыстарын басқару, ал туроператорының ерекшелігі, болуы 
мүмкін сүраныс қажеттілігіне қарай жүмыс жасауы және қажетті 
реттеу жүмыстарын жүргізуі болып. табылады. Бүл да 
кэсіпорынға бір жауапкершілікті жүктейді.

Барлық туроператорлар бір тур пакетті дайындаған кезінде 
осы жауапкершілікті өз мойнына алады. Туроператорлар қажет 
эуе жолдарында, қажет болса түнеу кәсіпорындарында сұраныс 
болмай тұрып,көп уақыт бұрын бронь жасайды. Бұл жерде
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туроператорына жүктелетін тәуекелдатысты кэсіпорындармен 
жасаған келісімдердің сапасына және шарттарына қарай өзгереді. 
Келісімнің біту мерзіміне қарай жауапкершілік азаяды немесе 
көбейеді.

Туроператорлар мен саяхат агенттіктері арасындағы басқа 
да айырмашылықтар:

- Туроператор өндіруші делдал, саяхат агенттігі болса жеке 
делдалдық функциясын жүргізеді.

- Туроператор өндіруші кәсіпорындардан сатып алган 
өнімдерін артық мөлшерде алып қояды жэне кейін маркетингке 
шыгарады, саяхат агенттігі болса бүл өнімдерді алдын ала сатып 
алып, сақтай алмайды.

- Туроператорының туристік өнімдерді сату тәуекелі бар, 
саяхат агенттігінің үсынатын қызметтерінде сату тәуекелі жоқ.

Туроператор саяхат секторының көтерме багамен 
сатушысы, саяхат агенттігі болса жекелей сатушы кәсіпорындар 
болып табылады.

- Туроператор сүраныс пайда болмай түрып өнім 
дайындайды, артық мөлшерде алып қойып, кейін маркетинг жэне 
сату жүмыстарын жасайды. Саяхат агенттіктері болса сүраныс 
пайда болмай түрып бронь және сату жүмыстарын жасамайды.

Туроператорлар туризм кәсіпорындарының қызметін 
пайдалангысы келетін түтынушылардың олармен оңай жолмен 
кездесулеріне көмекші болатын делдалдар болып табылады. Бүл 
кәсіпорындар халықаралық туризмнің жэне эсіресе топтық 
туризмнің дамуында үлкен маңызга ие.

Туроператорлардың атқаратын негізгі функциялары
Туроператорлар туристік өнімдердің өндірушілері жэне 
түтынушылары арасында бір түсінік бойынша көпір 
болғандықтан екі тарапқа да пайдалы жағынан қызмет көрсетеді.

Туроператорлар түтынушыларға мына төмендегі 
мүмкіндіктерді үсынады:

-Қолайлы жағдай
-Қауіпсіздік
-Уақытты үнемдеу
-Экономикалық
Туроператорлардың өндіруші түрғысынан қамтамасыз 

ететін мүмкіншіліктері екі басты сатыдан түрады.
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- Туроператорлар алдыменен сатып алған қызметтері үшін 
қі.гіметті сатып алған өндіруші кэсіпорындарға бірінші төлем 
жпсау арқылы қаржылық қайнақтармен қамтамасыз 
стеді.Сонымен бірге,туроператорлардың көп молшерде қызмет 
і’іт.ііі алуы немесе бронь жасауымен қатысты кәсіпорындардың 
і уроіісраторларға бағынуын арттырады.

Туроператорлар туризм қызметтерінің ішінде төменде 
корсетілген негізгі функңияларды орындайды:

- Түнеу және саяхат кэсіпорындарының толықтығы және 
і’ыйымдылығын арттырады.

- Өндіруші кэсіпорындарының маркетинг жэне сату 
лсүмыстарының бағасын төмендетеді.

- Түтынушыларға саяхат туралы ақпарат береді.
- Делдалдардың өзара қарама-қарсы түрде нарық қүнын 

ачайтады.
- Туроператор түтынушының өнім қүнын төмендетеді, 

гүтынушыға пайда әкеледі.
- Кэсіпорындар арасында бәсекелестікті дамытады.
- Туризм эрекеттерінің жаппай даму көрінісін корсетеді 

жоне осылайша жаппай тасымалдау қүралдарының дамуына әсер 
стеді.

- Әртүрлі елдер жэне аймақтар туралы толық ақпарат жэне 
тожірибе иесі болу түтынушылардың демалысқа деген 
баламаларын жоғарылатады.

Түтынушыларына үлкен кэсіпорындардың жэне 
маркалардың қамтамасыз ететін қауіпсіздігін бере алады.

- Көп көлемде туристті эртүрлі аймақтарга жібере отырып 
осіресе жаңадан ашылған туризм орталықтарыиың жылдам 
дамуын қамтамасыз етеді.

Туроператорлардың классификациялануы.
Халықаралық алаңда кэсіпорын қүрылымы түрғысынан 4 

гүрлі туроператорлар қызмет көрсетеді. Олардың біріншісі, 
бағымсыз туроператорлар. Бүл туроператорлар жеке немесе көп 
үлтты фирма түрінде үйымдастырылады. Бүл топқа ен лайықты 
мысал Атегісап Ехргекз болып табылады. Екінші категорияға 
туроеператор ретінде қызмет көрсететін саяхат агенттіктері 
жатады. Бүл агенттіктер тур пакеттерді қалыптастырады және өз 
тұтынушыларына немёсе басқа турды көтерме бағамен
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сатушыларға сатады.Үшінші категорияға басқа бір кәсіпорынның 
қосымша қызметі ретінде қызмет көрсететін туроператорлар 
кіреді. Бұл кэсіпорындар жалпы эуе жолы фирмаларына тиесілі 
және олардың тарапынан жұмыс істейді. Төртінші категориясы 
дайындаған онімдерін жеке өз мүшелеріне сататын саяхат 
клубтарын және жаңа саяхат кәсіпорындарын қалыптастырады.

Туроператорлар халықаралық алаңда саяхат 
агенттеріндегідей заңды бір классификаңияга міндетті түрде 
бағынумен бірге, Европа жэне Америкада делдал саяхат 
кәсіпорындары тек қана саяхат агенттіктері жэне 
туроператорлары болып екі түрде бөлінеді.

Туризм эрекеттерінің үлғаюы жэне әртүрлі туризм 
түрлерінің пайда болу нәтижесі туроператорлардың белгілі 
алаңдарда, орталарда және қызмттерде біліктіліктерін 
арттыруларына әсер етті. Әсіресе Европа жэне Америкада қызмет 
көрсететін туроператорлардың тәжірибе аландары жылдам артып 
отырды.

Туроператорлар мамандық жэне қызмет алаңдарына қарай 
төмендегідей классификацияланады:

Туризмнің мақсатына, түрлеріне қарай маманданган 
туроператорлар: мәдени, спорттық, діни, элеуметтік туризм, 
жастар туризмі алаңында маманданған туроператорлар сияқты.

Г еографиялық аймақтарга қарай маманданған 
туроператорлар: халықаралық дэрежеде қызмет көрсететін
бірнеше туроператорлардың белгілі географиялық аймақтар 
жэне еледер тақырыбында мамандануы. Мысалы, Солтүстік 
Америка, Ақтеңіз, Таяу Шығыс, Қиыр Шығыс, Африка сияқты 
аймақтық немесе мемлекеттік түрде мамандану.

Тасымалдау қүралы түріне қарай маманданған 
туроператорлар: кейбір туроператорлар әуе жолы тасымалының 
басты тасымалдау қүралы болған турлар турлары, кейбіреулері 
темір жол жэне қара жол тақырыбында маманданған.

Арнайы нарықтарда маманданған туроператорлар: діни, 
этникалық, спорт топтары және 3 жас топтары бойынша 
маманданған туроператорлар осы топқа кіреді.

Топтық нарықтарда маманданған туроператорлар: топтық 
түрде саяхаттаушы қоғамдар, бірлестіктер, туризм үйымдары 
және саяхат клубтарына байланысты қызмет атқарады.
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Гуризмнің арнайы аландары тақырыбында маманданған
і уршісраторлар: кейбір туроператорлар арнайы демалыстар 
міңірсі імде маманданған. Мысалы, конгресс туризмі, рафтинг, 
и \ і іі туризмі т.б. сияқты.

Жсңілдіктер нарығы тақырыбында маманданған 
іуроиераторлар; үлкен индустриялық фирмалардың 
к і . і  імегкерлерінің демалыстарын үйымдастыратын
іуршіераторлар осы топқа кіреді.
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2 тарау. Туризмдегі жарнама механизмдерін жүргізу

2.1. Жарнамалық турфиманың кызметтерінің ерекшеліктері

Ж арнамачъщ турф ирманың ның негізгі принципт ері
Жарнамалық турфирманың ның негізгі принциптері 

келееілерді жатқызамыз:
1. Сүреттемелерді, көріністерді жэне жарнаманың басқа 
түрлерін пайдаланып клиенттердің қызығушылығын арттыра 
отырып қүмарлығын ояту;
2. Өзіңіздің ұсынысыңыздың қолайлылығын ескерте отырып, 
тұтынушылардың қызығушылығын қолдау;
3. Таңдаулы клиенттің пайдасын көрсете отырып құмарлығын 
арттыру;
4. Тауардың жетістіктерін көрсету: қызметтің төмен багасына 
емес жоғары сападағы қызмет көрсетуіне, клиенттің өзіндік 
жетістіктерін ұстанып ұнамдылық сезімталдығын 
жоғарылатуына көңіл белу;
5. Сатып алуды ұйымдастыру жэне жәңілдету: клиенттерге 
туристік онім немесе қызмет туралы арнайы ұсыныстарды 
қайдан жэне қалай іске асыру туралы ақпараттандыру қажет;
6 . Іс бастауға белгі беру: «уақытты үнемде», «асығыс бол», 
«бақытты оқиға» деген лозунгтарды пайдаланып олардың 
назарын басқа істерге аудырмай, ұсынылғанның қызметтің тез 
арада іске қолданылуы.

Жарнама агенттігінің кызметі.
Жарнама агенттігі келесі қызмет түрлерін ұсына алады:
- тиімді жарнамалық науқанды өткізу үшін маркетингтік жэне 
әлеуметтік тауар, қызмет, нарық, тұтынушыларды зерттеуді 
өткізу;
- кешенді жарнамалық науанды жасау;
- жарнамалық-ақпараттық мәліметтерді зерттеу;
- жарнамалық өнімді жасап шығару (аудио және видео ролик, 
сыртқы жарнама, полиграфиялық қызметті ұсыну);
- медиа жоспарларды өткізу;
- жарнама-ақпараттық мәліметтерді орналастыру;
- сыртқы жэне көлік жарнамаларын эзірлеуде, техникалық 
қызметтерді көрсету;
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клдесый өнімдерінің орауыштарын жаеау жэне хаттау; 
корме, жарнамальщ-техникалык семинарлар, тусаукесер 

р.німдері, конференцияларды т.б. іс-шараларды ұйымдасгыру 
жлме хаттау;

(|»мрмалык стиль және тауарлық белгіні жасап шығару; 
дичайн және интерьерді хаттау;

Әдетте, агенттік қызмет көрсету көлемі жағынан толық 
мйиалымдағы жэне мамандандырылған агенттіктер болып 
юиталады. Толық айналымдағы агенттіктер, ақпараттық жэне 
жарнама аймақтарында қызмет көрсетеді.

жарнамалық қызмет (аЬоүе іһе Ііпе) бұларға жоспарлау, жасап 
шыгару, жарнама мәліметтерін дайындау, зерттеулер жүргізу, 
ІіАҚ жүмыс жасау т.с.с. жатады;

жарнамалық емес (Ьеіои Гһе Ііпе) бүларға көпшіліктің 
(нійланысымен үйымдастырылған іс-шара, жарнамалық 
һүйымдар жатады.

Толық айналымдағы жарнама агенттіктері келесі 
қызметтерді атқарады:
- маркетингтік зерттеулер жүргізеді;
-жарнама науқанындағы тапсырыс берушінің шығармашылық 
түжырымдамасы жэне брэндтің алға жылжуын зерттейді;

брэндтің жылжуына байланысты, жарнама науқанының 
стратегиялық жоспарларын жүзеге асырады;

медиа жоспарлар өткізіп, БАҚ жарнаманы орналастырудың 
қолайлы жолдарын қарастырады;
- медиабаингті жүзеге асырады (жарнаманы орналастыру 
кезіндегі алаңды сатып алу);
- РЯ-жобасын іске асырады.

Толық айналымдағы жарнама агенттіктерінде, ережеге сай 
30 адамнан кемі жоқ. Мүндай агенттіктер бірнеше қызметтелген 
болімшелерден түрады. Осы туризмдегі жарнаманы дамыту 
механизмдерін бөлек-бөлек қарастырыи, келешекте әр бөлімнің 
жүмысының қызметінің сапасын жоғарылату жолдарын өңдеу 
қажет (сурет 1)
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Әкімшілдік қызмет снеральнБій директор агентгіктің өркендеуі мен жалпы жұмыстарын басқарады

тындырымды директор
Тапсырыс
берушілермен жұмыс 
істеу бөлімі

кунделікті жұмыска басшылық етеді

эккаунт-менеджерлер

маркетингпк қызмет
Аналитикалық талдау

Креативті бөлім
(шығармашылық
қызмет)

аналитикалық медиа 
жосиарлау бөлімі

жарнамалаушылар мен жарнама таратушылармен жұмыс 
істеп, жарнама науқанының өтілуін басқарады.Тапсырыс 
берушімен іскерлік келіссөзді жүргізеді.

Креативті директор, арт- 
директор, коперайтер, 
дизайнер

қажетгі барлық маркетингтік зертгеу, медиа нарықтық 
талдау, жарнама науқанын жоспарлау, медиа 
стратегияларды жасау, жарнамалық өнімді тестілеу, 
жарнама науқанын тиімді бағалауды жүзеге асырады

жарнама ақпараттық мәліметтерді жасаумен шұғылданады.

Өндіру бөлімі аудио жэне видео өнімдер, 
полиграфиялар

жарнама-ақпараттық мәліметтерді өндіреді.

РК-бөлімі арнайы отілетін іс-шаралар, РК-акциялар, жетілдіру жэне таратуды жүзеге асырады.

Медиа сауда жасау 
бөлімі

тапсырыс берушінің жарнама-ақпарагтық мэліметтерді орналастыру үшін БАҚ жарнамалық 
алаң жэне кеңістікті сатып алумен шүғылданады. БАҚ-пен қызметгес болады, басқарады жэне 
жарнаманы тарату кезінде пгүғыл озгерістер енгізеді. Тапсырыс берушінің жарнамалық науқан 
бағасы бұл болімшенің жүмыс істеу сапасына байланысты.

Арнайы жоба бөлімі
(қаражатпен 
қамтамасыз ету 
бөлімі), заң бөлімі

сэйкес емес қатынас шешімін жасау, мысалы, атақты теледидар хабарында немесе көрсетіліп 
жаткан киноның ішінде, қаражатпен қамтамасыз ету жарнамасын корсету дүрыс емес

Сурет 1 -  Туристік агенттіктің жарнама берудегі басқарылуы
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танытушы брошюралар және жарнамалар, қоғамдық ақпарат 
секілді қызметтермен тур сатылымдары жүзеге асырылады.

Операция. Турлардың негізі басталуымен операция кезеңіне 
кіреді. Бүл кезеңде туроператорлар түтынушылардың таңдаған 
аймақтарға ең қолайлы жэне қауіпсіз түрде барып келулері 
төңірегінде алдын ала эртүрлі шаралар қабылданады. Әрбір тур 
аймагы үшін бір немесе бірнеше агент жібере отырып 
түтынушылардың сұрақтарымен жақыннан айналысады.

Туроператорлардың қызмет бағдарламасында көбінесе тур 
пакеттерге қарай кесте жасалатындықтан тур пакет дайындау 
сатыларында бұл тақырыпқа ерекше назар аударылады.

Турфирманың жарнамалың ңызметінің мақсаттарына қарай
жіктелуі

Туризм бизнесінде коммуникацияның негізгі құралдарының 
бірі болып табылатын жарнаманың келесідей ерекшеліктері бар:

1.Байланыс дабылы әлуетті клиентке қонақ үй 
қызметкерлерінен жеке келіп түспейді, ол түрлі делдалдардың 
көмегімен (бұқаралық ақпарат құралдары, каталогтар, афишалар) 
жетеді.

2.Біржақты бағыттылығы. Жарнама тек қана жарнама 
берушіден қабылдау обьектісіне бағытталған. Кері байланыстың 
дабылы әлуетті клненттің түпкілікті мінез-қүлқы нысанында 
көрінеді.

3.Әсерді анықтау тұрғысынан тұрлаусыздығы. Жарнама 
қызметіндегі кері байланыс ықтималдық, белгісіздік сипатта 
болады.

4.Қоғамдық сипаты. Қонақ үй жарнамасы берілетін 
ақпараттың растығына, нақтылығына жауапта болады.

5. Ақпараттың молықтырылғандығы. Қонак үй қызметтерінің 
дәстүрлі қызметтерден ерекшелігі олардың материалдық 
формасының, тұрақты сапасының болмауы, сондықтан 
жарнаманың ақпараттылығы жэне насихат сияқты функцияларын 
басым түрде дамыту қажет.

6 . Сендіру қабілеттілігі. Қонақ үй қызметтерінің ерекшелігі 
түтынушыларға эсер етуді қамтамасыз ететін козбен коруге 
арналған кұралдарды пайдалану қажеттілігі.

Туризмде жарнамаға көп көңіл бөлінбейді. Оның былай 
болуының себебі совет заманынан келе жатқан беделінің
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прқасында болуы керек. Бірақ қазіргі нарықтық жағдайда 
і ,ц піорынның нарықтық стратегиясын қалыптастыруда 
/міриамаға ерекше көңіл бөлу керек.

Гуризмнің қозғалтқышы жарнама болып табылады. Қазіргі 
ипеңде Алматыда қонақ үйлер өте көп. Басты сауал санды сапаға 
іуыстыру керек. Оңтүстік астанадағы қадірлі - қасиетті қонақ 
уіілср оздерін халықаралық туристік нарықта таныту керек. Ол 
үіиііі жарнама, интернет (тағы басқа элемдік желістер) сияқты 
/коснарларды пайдалансақ, елдің туризміне тиімді болатын оңды 
имидж әкеледі.

'Гуризмнің тиімді тетігі ол жарнамаға тікелей байланысты. 
Онда негізінен Елбасының Қазақстанның элемдегі бэсекеге 
қабілетті елу елдің қатарына ену стратегиясына орай 
рсспубликада туристік индустрияны өрістету және бүл саладағы 
жарнаманы жандандыру тоңірегінде кеңінен сөз болды. ¥лттық 
гуризм индустриясында келешекте жоғары көрсеткіштерге қол 
жеткізу үшін іскерлікпен бірге, мол тэжірибе, біліктілік те ауадай 
қажет. Алдағы он жылда әлемдегі бәсекеге қабілетті елу елдің 
қа гарынан көрінумен бірге, 2010 жылы Ортальщ Азия аймағында 
Қазақстанды туризм орталығына айналдыру сияқты ауқымды эрі 
биік мақсат та түр.

Туристік нарық жоғары бэсекелестік нарық болып табылады, 
себебі туристерді өзіне қарату күресі эртүрлі деңгейде өтеді -  
оцаша елдер арасында, аудандар, қалалар, қонақ үйлер, кызмет 
корсету кэсіпорындары мен туристік фирмалар арасында.
I Іарықтық экономиканың қатал бэсекелестік жағдайында 
іуризмді дамытудың және туристік онімді өткізудің жалпы 
бағдарламасын жасау жэне оларды іске асырудағы нақты іс- 
міараларды орындау аса маңызды орын алады.

Жарнаманың мақсаттары туристік кәсіпорынның жалпы 
маркетингінің дамуы жэне оның түтынушылармен қатынастық 
дамуымен анықталады. Орындалуға мүмкіндігі бар мақсаттардың 
барлық түрлерін екі үлкен топқа бөлуге болады:
- туристік өнімнің сатылу көлемінің айтарлықтай өсуіне алып 
келетін жэне түтынушыларды туристік өнімді жэне туристік 
қызметтерді пайдалануға итермелейтін ынталандыру жағынан 
мақсаттар;

белгілі бір ойларды жеткізуге бағытталған, туристік 
ісәсіпорынның абырой-беделінің қүрылуына, түтынушылардың
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әдеттерінен өзгертуге, туристік өнімнің сатылу деңгейінің 
ұзақмерзімді өсуіне алып келетін қатынастар жағынан мақсаттар.

Демек, жарнаманың мақсаттарының бірі туристік өнімге 
сұраныспен байланысты, басқалары -  оның бейнесімен. Бұл 
мақсаттар ережеге сай бір бірімен құрамаланады. Қатынас 
саласындағы жарнама ақпараттық жэне еске салу қызметін 
орындайды, ал өткізу саласындагы жарнама негізінен сендіру 
қызметін атқаруға бағытталган. Жарнаманың осы үш қызметін 
ескере отырып оның әдеттегі типтік мақсаттарын белгілеуге 
болады (кесте 2 ).

Аңпараттандыру жарнамасы. Бағаның өзгеруі, 
корсетілетін қызметтердің жаңа түрлері, түтынушының сақтығы 
мен сенбеушілігінің жойылуы, фирма кейіпінің қүрылуы туралы 
ақпараттық мәліметтер. Жарнаманың бүл түрі негізінен 
көпшілігінде туристік қызметті нарыққа шығару кезінде 
қолданылады, оның бастапқы түсінігін құру кезінде. Мысалы, өлі 
теңізге тур ұсынып отырған турфирма біріншіден мұндай 
демалыстың маңызы денсаулыққа пайдалылығында екендігін 
білдіреді.

Кесте 2 - Жарнаманың қызметтері мен мақсаттары

Жарнама қызметтері Жарнама мақсаттары

Акпараттандыру Фирманын абыройының күрылуы 
Қызметтердің беделінің күрылуы 
Қызметтер туралы акпараттар беру 
Фирма кызметтерін таныстыруды түзету

Сендіру Қызметке деген көзқарасты өзгерту
Қызметке деген қызығушылықты ояту және
колдануды арттыру
Сатылу көлемінің көбеюі
Бэсекелестікке төтеп беру

Есіне салу Абыройды нығайту жолдары 
Ұсыныс пен сұранысты ұлғайту

Сендіру жарнамасы. Қызметке деген қызығушылықты 
құрайды, тұтынушының қызмет туралы түсінігін жақсы қолайлы 
жағына өзгертеді. Сендіру жарнамасы турфирманың өсу 
этапында аса маңызды орын алады, ягни тұтынушылардың 
сұраныс шешімдері құрылу кезінде.
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Еске сачу жарнамасы. Тұтынушыларға жақын арадағы 
мміешекте бір туристік қызметтің пайдасы бар екендігін есіне 
1'іілады, жэне де оны қайдан алуға болатындығына жол көрсетеді, 
мііусымдық кезеңдерде қызметтерді есіне сақтайды.

Іуристік фирманың жарнамасының келесі бір бірімен
(шйланысты мақсаттарды белгілейді:

іуристік фирманың өзімен жэне оның көрсететін
қмчметтерімен танысу;

гуристік фирма жэне оның қызметтері туралы қажетті жэне 
қосымша ақпараттар беру;

қалталы клиенттердің нақты бір белгіленғен турагентствосына 
қалаулылығының кұрылуы;
- жарнамаланған қызметтердің ұксас қызметтер алдында
беделдігін құру;

қалталы клиентті дэл сол жарнамаланған қызмет оған қолайлы 
және қажетті екендігіне сендіру;

гұтынушыны жарнамаланган қызметті қолдануына нандыру; 
туристік өнімді және қызметтерді қолдануды ынталандыру;

- келген тұтынушыны туристік фирманың тұрақты клиенті
қылуға ұмтылу;
- басқа фирмалардың алдында сенімді серіктес бейнесін құру.

Егерде мақсатты тыңдаушылар мүлдем туристік фирманы 
пемесе оның көрсететін қызметтері туралы ештеңе білмесе, 
жарнамалық мақсаттың негізі туристік фирманың өзімен жэне 
опың көрсететін қызметтерімен танысу болып табылады. Әдетте, 
мұндай жағдай жаңадан құрылған туристік фирмаға тэн, немесе 
жаңа нарыққа шығу жэне жаңа туристік қызмет ұсынылу кезінде 
болады. Бұл жагдайда жарнама құралдарымен туристік фирманы 
жэне оның маркасын, көрсететін қызметтерін тұтынушылар 
бірден танитын дәрежеге жеткізу қажет. Жарнаманың басты 
міндеті қалталы тұтынушылар осы фирманың бар екендігін біліп, 
оның қызметі туралы түсінігі болуы керек, егер эңгіме жаңа 
туристік қызметтерді өткізу туралы болса, онда тұтынушы дер 
кезінде олар туралы қысқаша түсінік-мәлімет алып отыруы шарт. 
Ақпараттандыру жарнамасын құру үшін туристік фирманың аты 
жэне оның фирмалық белгісі бар үйреншікті жарнамалық 
хабарлар жетеді. Жарнаманың таратылу құралдары ретінде 
көлікте немесе қалқандағы сыртқы жарнама тиімді болады.
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Ақпараттандыру жарнамасы белгіленген уақытты талап етеді 
жэне мұндай жарнаманың қайталану деңгейі жоғары болу керек.

Фирманың абыройының құрылуына мақсатталған жарнама 
эдетте туристік кэсіпорынның қоғамның алдында қалаулы 
бейнесінің құрылуына бағытталған. Яғни, тұтынушылар туристік 
фирманың атын естігеннен-ақ олардың сезімінде сенімді, батыл, 
ұсынылған қызметтері жоғары сапада көрсетілетін фирма ретінде 
қарастыруларына ұмтылады.

Көптеғен туристік өнімге өзіндік, бэсекелестердегіден 
өзгеше, өнімнің бейнесі қажет. Туристік өнімнің беделін құрауға 
бағытталған жарнама оның өзгеше негіздерін көрсетуге 
ұмтылады.

Өнімді пайдалануға итермелейтін жарнама әдетте жаңадан 
ұсынылған туристік қызметтерге қатысты. ¥сыиылған туристік 
өнім толығымен пайдаланбаған жағдайда жарнама оның сатылу 
көлемінің өсуіне арналады. Көбінесе бұл мақсатты 
тыңдаушыларга жарнамалық эсер етуді күшейтумен жеткізіледі.

Бэсекелестерге төтеп беруге мақсатталған жарнама 
бақталастардың жарнамалық қызметінің әлсіреуіне бағытталған. 
Мұндай жағдайға жарнамалық үндеудің ерекше шығармашылық 
ойымен, ұсынылған туристік өнімнің жетістіктерін күшейтумен, 
ауқымның үлкеюімен, жарнаманы эрдайым беру жэне әсер етуші 
күштермен жеткізіледі.

Турфирманың беделін нығайтуға мақсатталған жарнама 
тұтынушылардың туристік фирманы жэне оның өнімдерін дұрыс 
таңдағандарының сенімділігінің күшеюіне бағытталған.

Қазақстан Республикасының жарнама нарығының дамуы, 
жарнама агенттіктерінің ерекшелігінің көптеген жағдайларына 
негізделген. Ең алдымен бұл - макроэкономикалық себептер. 
Мұнда нарықтағы, елдегі жалпы экономикалық жағдайлар мен 
өзгерістерге қарастырылады.. Мысал ретінде, жылдан-жылға 
бәсекелестік эсерінен ірі агентгіктер ірі жарнамалаушы 
ұйымдарына қызмет көрсетуде. Ал ірі жарнамалаушы ұйымдары 
кішігірім ортадағы салыстырмалы тауарлық дэрежелерғе (тағам 
жэне сусын өнімдері, косметикалық тауарлар, байланыс 
құралдары т.б.) шоғырлануда. Жыл сайын бірнеше ірі 
агенттіктерге пайданың көп мөлшері түсуде. Кішігірім жарнама 
агенттіктері, баспасөз ұйымдарымен, радио жэне 
телестудиялармен мықты байланысы болмағандықтан, өздерінің
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омімдерін шектеуге тура келеді. Олар өз алдына жарнаманың бір 
Гпігытына маманданып, сол кәсіп аумағында жоғарғы абыройға ие 
Полуға тырысады. Жарнама нарығының дамуындағы негізгі 
есбептер, бұл - элеуметтік-демография. Халық санының өзгеруі, 
жас айырмашылығы, сондай-ақ білім және қаражат деңгейі 
жарнама агенттіктері үшін өте маңызды. Әлеуметтік саланың 
озгеруі, қоршаған ортаны қорғау туралы әртүрлі үйымдардың 
белсене қатысуы, пайдаланушының қүқүғын қорғау жэне де т.б. 
Қазақстан Республикасының жарнама нарығының қарқынды 
дамуына әсерін тигізуде.

Негізгі себептердің ішінен, жарнамаға едэуір эсер 
егетіндерден мемлекетті, қоғамдық үйымдарды жэне 
гүтынушыларды ерекшелеп алуға болады. Сонымен қатар, 
жарнама ісіне салық салуды мемлекеттің өзі реттеп отырады 
жэне бүл жарнама агенттіктерінің дамуына тікелей ықпалын 
тигізеді. Түтынушылар өздерінің заңды қүқықтарының 
қорғалмағандығын көріп, мемлекеттік билік орындарына 
қоғамдық үстанымды негізге алып кеңінен шагымдануда.

Америка Жарнама Агенттіктерінің Қауымдастыгының 1918 
жылы жасалған жарнама агенттігінің біліктілігіне бағытталған 
іргелі талаптары, қазіргі кездің өзінде шамалы ғана өзгерген. 
Ііүлар келесі негізделген талаптар (кесте 3 )

Кесте 3 -  Шет ел жарнама агенттігінің біліктілігіне бағытталган 
талаптары

№ Зерттеу бағыты Атқарылатын іс-шаралар
Өнімді зерттеу Жарнама агенттігі өнімді немесе тұтынушыға 

көрсетілген қызметті артықшылығы және 
кемшілігіне қарай зерттейді. Өнімдер мен 
кызметтердің бэсекелестік салыстырмалары, 
нарықтағы өз орнын табуға көмектеседі. 
Пайдаланылған өнім мен қызметтің мақсаты - 
оның бағасы мен түтынушылардың пікірлерінің 
ескерілуін қажет етеді. Мағлүматтардың 
жартысын өндірушінін өзінен алуга болады. Ал 
қалған жарты мағлүматты маркетингтік зерттеу 
нәтижесінен жинақтауға болады. Сыналған 
мағлүматты зерттеу, интервью, сауалнама 
жүргізу арқылы алуға болады.
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Жарнамалаушы ұйымға бизнестің жаңа даму 
жолдарын, жаңа болашак пайдаларын кеңейту 
үшін, жарнама агенттіктері шынайы нарықты 
зерттейді. Мүнымен коса, түтынушыларға 
катысты мезгілдік, экономикалык, географиялық 
жэне басқа да себептер, жарнамалаушының 
бизнесіне қатысты арнаулы сурақтар зерттеледі.

Негізгі себептерді зерттеу, тауардың немесе қызметгің 
болуына байланысты.. Жарнама агенттігі таратылу жэне сатылу 
өнімдері мен қызметтеріне байланысты себептерді зерттейді. 
Осыдан кейін тапсырыс берушіге нарықта көбіне пайдалы 
тауарлар мен қызметтердің жаңа нұсқасын ұсынады.

Бұқаралық Ақпарат Құралдарының талдауы. БАҚ жарнама 
агенттігін олардың түр сипатына, тұтынушыларга әсерін (санына, 
сапасына, багасына, дене мүмкіндігі аймагына қарай жэне т.б.) 
зерттейді.

Агенттіктің мақсаты -  түтынушыларды нақты теңестіру, 
осыдан кейін оларга бүл жарпаманьщ өте төмен багада жеткізу.

Жарнамалаушыға зерттеу жұмысының кепілдемесі. 
Жарнама агенттігі кепілдемені ережеге сай былай түзуі керек. 
Тарату. Мақұлданғаннан кейінгі үсынылған жарнама жоспарын, 
жарнама агенттігінің жарнамалаушылары, оны келесі 
жүмыстарды істеп таратуы керек. (сурет 2 ).



Сурет 2 - Жарнама агенттігінің зерттеу жұмысының 
кепілдемесі
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2.2 Туристік кәсіпорынның жарнамалық қызметін 
жоспарлау

Жарнама -  маркетингтік коммуникациялардың қымбат 
элементтерінің бірі. Жарнаманың мақсаттарының дұрыс 
анықталуы таратылу түрлеріне, салынған қаржылардың өтелуіне 
және туристік кәсіпорынның есебімен күтілетін нәтижелердің 
орындалуына тікелей әсерін тигізеді, сондықтан жарнамалық 
қызметті жоспарлауда жүйелік жэне комплекстік шешімдер 
қажет. Жоспарлау жүйесі туристік кэсіпорынның үзақ мерзімді 
мақсаттарымен қатар қазіргі кезеңдік қойылған тактикалық 
есептерді шығару қажет. Туристік кәсіпорынның жарнамалық 
қызметі бірқатар этаптардан түратын біріңғай логистикалық 
процесстерді қүрайды. (сур. 3)

Сурет 3 - Жарнамалық қызметті жоспарлаудың негізгі этаптары

Белгіленген этаптардың әрқайсысының өзіндік 
ерекшеліктері бар жэне де жарнамалық қызметтің үздіксіз даму, 
творчестволық, әрдайым тәжірибемен байитын мінездемесіне 
байланысты жеке талдауды қажет етеді. Туристік кәсіпорынның



жарнамалық қызметі анықсыздық және кездейсоқ дәрежелерін 
ссепке алып отыратын қабылдауларды қолданумен жүргізіледі. 
Жарнаманың ақпараттық қамтамасыздандырылуы туристік 
үйымның жалпы маркетингтік ақпарат жүйесінің бір болігі болып 
габылады (сурет 4)

Сурет 4. Жарнама саласындағы негізгі шешулер.

Сондықтан жарнамалық қызметтегі ақпараттың қүрылу 
принциптерінің өзгешеліктері мына сипаттарға ие: 
актуальдығы; 
дүрыстығы; 
сенімділігі;
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толық көріністігі; 
мақсаттылығы;
келісімділігі жэне ақпараттық бірлігі.

Ақпараттың актуальдығы жарнамалық қызметтің күйін 
уақыттың әрбір моментіндегі нақты көрінісін білдіреді.

Мәліметтердің дүрыстығы жағдайдың дэлме-дәл күйі мен 
дамуына негізделеді.

Сенімділігі қажетті шарттарға сэйкес мәлімдемелерді алуға 
жэне кездейсоқ мэліметтерден аулақ болуға мүмкіндік береді.

Толық көріністігі турпстік үйымның жарнамалық
қызметінің жағдайын жэне дамуын қүрайтын немесе әсер ететін 
барлық факторлардың объектпвті есебіне қажет.

Мэліметтердің мақсаттылығы нақты мақсаттар мен
міндеттерге бағыт береді.

Келісімділігі жэне ақпараттық бірлігі кері әсерін тигізетін 
қорытындыларды шыгармайтын ақпараттық жүйені өңдеуді 
қажет етеді.

Жарнаманы басқаруды қамтамасыз ететін ақпараттың келесі 
түрлері болады:

- Ішкіфирмалық;
- сыртқы;
- бастапқы.

Ішкіфирмалық ағымдағы ақпарат туристік үйымның өзі, 
оның бөлімдері жэне қызметкерлері: бухгалтерлік жэне
статистикалық есептемесі; өткізу, шығындар колемі жэне түсетін 
пайда көрсеткіштерінің берілгендері; бүрын жүргізілген 
зерттеулердің іс-қүжаттары бастау болып табылатын 
мәліметтерді біріктіреді.

Сыртқы ағымдағы ақпарат туристік үйымның сыртқы 
маркетингтік ортасын қүрайтын бастаулардың жиынтығы болып 
табылады. Оның негізгі бастаулары келесілер:
Статистикалық басылымдар; 
анықтамалар;
жалпылама ақпараттық қүралдар; 
заңнамалы жэне норматнвтік актілер;

Көп жағдайларда қолдабар ішкі жэне сыртқыфирмалық 
ақпараттың мінездемесі мен көлемі қолайлы жарнамалық 
қызметті үйымдастыруға жеткіліксіз. Сонда фирмалар бастапқы
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пқпаратты жинауға кіріседі. Оның негізгі жолдары сұрау, 
пнықтау және эксперимент болып табылады.

Жоспарлау жэне жарнама науқаны ұйымының әлеуметтік- 
мәдениқызметі және туризм кәсіпорны.

Жарнама науқанының элеуметтік-мәдени қызметі және 
туризмнің басты мақсаттары:

Жарнама науқаны -  бұл бір-бірімен байланысқан 
жарнамалық іс-шаралардың, маркетингтік фирмалардың 
жасалған бағдарламасының, фирманың стратегиялық жэне 
тактикалық міндеттерінің шешімінің жиынтыгы. Жарнама 
науқанын жоспарлаудан бұрын оның мақсаттарын анықтап алып 
құру. Жарнама науқанының мақсаты, кәсіпорынның маркетингтік 
жоспарын тіркеу арқылы, екіншіден, барлық жарнамалық 
акциялар жарнама науқанында бір-бірімен байланысты болуы 
керек.

Жарнама науқанының 3 түрлі мақсатын анықтауға болады: 
■жономикалық, имидждік, әлеуметтік.

Экономикалық мақсаты -  тауардың немесе қызметтің үлкен 
колемде пайдалануын, табыстың өсуін, нарықтағы фирмалардың 
үлесінің көбеюін көздейді.

Имидждік мақсаты -  фирманың оңды имиджін 
к;алыптастыру мақсатында, оның беделінің жэне абыройының, 
атақты болуын көздейді. Бүл мақсаттар ережеге сай 
экономикалық мақсаттармен үйлесімді. Өнеркэсіп қызметінің 
басты мақсаты оның имиджінің беделін көтеру. Өз 
['үтынушыларын үстап түру үшін, фирманың стратегиялық 
имиджінің болуы керек. Бүл -  бағаның қүрылу аймагы жэне 
көрсетілген қызметтердің эртүрлілігінде емес, оның сапасында, 
сенімділігінде, тиянақтылығында болады. Негізгі элемент ретінде 
фирманың имиджі қалыитасуы керек. Осы арқылы клиенттер, 
корсетілген қызметтің, фирманың өзіндік сенімділігін көре 
алады.

Жарнамадағы әлеуметтік мақсаттар, қоршаған ортаны 
қорғау туралы әлеуметтік жагдайдың жақсару мэселелермен 
байланысты. Фирманың жарнама науқанының мақсаты 
і үтынушылардың жагдайы байланысты. Келесі негізгі 
мақсаттарды анықтауға болады:

- клиенттерін фирма немесе фирмалық өнімдер жайында
хабардар ету;
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- фирма немесе өнімдер (қызметтер) жайында 
мағлұматтарменқамтамасыз ету;

- фирма туралы тұтынушының жақсы көз қарасын 
қалыптастыру.

Жарнама нарығының мақсатын анықтау өте күрделі және 
сонына дейін анықталмайтын шешім. Алға қойылған мақсат 
нақты, белгілі уақыт ішінде нақты қүралдармен қол жеткізуі 
керек. Нақты қойылмаған мақсатсыз жарнаманы сәтті өтуі 
туралы алдын-ала болжаулар жасау қиын.

Уақыт интервалына байланысты үзақ уақытты, орта уақытты, 
қысқа уақытты науқандар жэне жарнамалық мақсаттар деп 
бөлінеді.

¥зақ уақытты жарнама науқаны бір жылға үжымның 
болашақ даму бағдарламасы және жоспарлары жасалған жарнама 
жарнама науқандарын жатқызуға болады. Бүндай жарнама 
науқандары фирманың имиджімен байланысты болып, аймақтық 
нарықтан шығу жоспарын жасап, халықаралық көрмелерге 
үсыныс тастай алады.

Орта уақытты жарнама науқандарына, бірнеше айға 
жоспарланған туристік мезгілдің басталуын жатқызуға болды.

Қысқа уақытты жарнама науқандарына, ережеге сәйкес 
бірнеше айға байланысты жасалған ыстық жолдамалар іспеттес 
акңиялар жатады. Дұрыс таңдалған жарнама стратегиялары 
фирмаға жақсы нэтиже мен үлкен көлемді табысқа жеткізеді.

Жарнама науқанының мақсатын талдау жэне қалыптастыру 
кезеңіндегі негізгі себептерге мыналар жатады:

- қызмет кәсіпорнының жэне туризмнің жалпы даму 
мақсаттары;

- қызмет кәсіпорнының маркетингтік стратегиясы;
- түтынушылардың жалпы жағдайы.
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1. ТУРИСТІК ӨНІМГЕ МАРКЕТИНГ ЖҮРГІЗУ ЖӘНЕ ӨТКІЗУ

1 Токио қаласындағы 
(Жапония) 
халықаралык 
туристік көрмесіне 
қатысу

Есеп
беру

Қаңта
Р

2007
2008

0,8 облыстық
бюджет

.1 ~

Ьсрлин 
қаласындағы 
(Германия) ІТВ 
халықаралық 
турнстік биржасына 
қатысу.

Есеп
беру

Кәсіпкерлік
және

өнеркэсіп
департаменті

Наур
ыз

2006
2007
2008

1,0
облыстык
бюджет

Алматы
қаласындағы
“Туризм жэне
саяхат”
Қазақстандық
халықаралық
туристік
жэрмеңкесіне
катысу.

Есеп
беру

Кәсіпкерлік
жэне

өнеркэсіп
департаменті

Сәуір
2006
2007
2008

1,0
0,785
0,785

облыстық
бюджет

4

5 ~

Астана
қаласындағы
“Демалыс”
Қазақстандык
халық-аралық
туристік
жэрменкесіне
қатысу.

Есеп
беру

Кэсіпкерлік
жэне

өнеркәсіп
департаменті

Қазан
2007
2008

0,715
0,715

облыстық
бюджет

Лондон
каласындағы
(Үлыбритания)
Дүниежүзілік
туристік биржаға
қатысу.

Есеп
беру

Кэсіпкерлік
жэне

өнеркәсіп
департаменті

Қара
ша

2007
2008

0,685
0,685

облыстық
бюджет

49



6 Еуропа үшін
Қазақстан
Республикасы
Алматы
каласындағы
Дүниежүзілік
туристік үйымдары
комиссиясының 45-
ші отырысына
қатысу

Есеп
беру

Кэсіпкерлік
жэне

өнеркәсіп
департаменті

Сэуір
2006 0,1

облыстық
бюджет

7 Шет елдердің 
жетекші турисік 
операторлары мен 
бүқаралық ақпарат 
күралдары өкілдері 
үшін Оңтүстік 
Қазақстан облысы 
бойынша 
ақпараттық турлар 
өткізу

Ақпа
рат

Кэсіпкерлік
жэне

өиеркэсіп
департаменті

2006
2007
2008

0,5 облыстық
бюджет

8 Туризм түрлері
және ¥лы Жібек
жолы трассасының
Оңтүстік Қазақстан
бөлігі туралы
журналдар,
жарнамалык
видеороликтер,
буклеттер,
проспекттер
шығару

Акпа
рат

Кэсіпкерлік
және

өнеркэсіп
департаменті

2006
2007
2008

1,0
1.755
1.755

облыстық
бюджет

9 Облысымыздың 
үлттық қорықтары, 
табиғи
ескерткіштері жэне 
т.б табиғи- 
рекреаңиялық 
аймақтары туралы 
фотоальбомдар, 
буклеттер жасау

Ақпа
рат

Аудан жэне 
қала экімдері Жыл

сайын

Жыл
сайын

бөлінетін
каржы

шегінде

жергілікті
бюджет

10 Облысымыздың 
сәулет, археология 
ұлттык

Ақпа
рат

Аудан жэне 
кала әкімдері Жыл

сайын

Жыл
сайын

бөлінетін

жергілікті
бюджет
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ескерткіштері және
т.б мәдени-тарихи
объектілері туралы
жарнамалык-
ақпараттьщ
материалдар
шығару

қаржы
шегінде

11 Веб-сайтта жэне
электронды
бұқаралық ақпарат
құралдарында
“Оңтүтік
Қазақстанның
туристік
мүмкіншіліктері
туралы ” ақпаратты
жаңарту және
қолданыс керсету

Ақпа
рат

Кәсіпкерлік
жэне

өнеркәсіп
департаменті

2006
2007
2008

0,3 облыстық
бюджет

12 Шетелдегі қазақ 
диаспорасы мен 
шетел туристері 
үшін туризмді 
дамытуға 
бағытталған “Ата 
жүртқа саяхат” 
туристік бағытын 
жаңарту және 
қосымшалар енгізу

Ақпа
рат

Кэсіпкерлік
жэне

өнеркэсіп
департаменті

2006
2007
2008

0,785 облыстық

бюджет

13 Окушыларға
Оңтүстік Қазақстан
облысының
туристік
объектілеріне
автобуспен жэне
жаяу баруға
болатын
тақырыптық
экскурсиялар
үйымдастыру

Есеп
беру

Аудан жэне 
қала экімдері, 

білім 
департаменті, 

кәсіпкерлік 
жэне 

енеркэсіп 
департаменті

Жыл
сайын

Жыл
сайын

бөлінетін
қаржы

шегінде

жергілікті
бюджет,

облыстық
бюджет

қаржысы

14 Мектеп окушылары 
бойында салауатты

Жас
турис

Білім
департаменті,

2006-
2008

Жыл
сайын

жергілікті
бюджет,
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өмір салтын 
қалыптастыру, 
туған өлкесіне 
деген
сүйіспеншілікке, 
патриоттык сезімге 
тәрбиелеу, 
спорттық туризм 
сабақтарына тарту, 
бос уақытта 
демалуды 
ұйымдастыру жэне 
үйлестіру үшін 
Астана мен Алматы 
қалаларында, 
облыстық және 
аудан
орталыктарында 
жас туристер 
станциясының 
ашылуын 
қарастыру

тер
станц
иясы

Төлеби, 
Түлкібас және 

Бәйдібек 
аудандарынын 

экімдері

жылд
ар

аралы
ғында

бөлінетін
қаржы

шегінде

облыстық
бюджет

қаржысы

15 Бүқаралық ақпарат 
қүралдарында 
туристік саланың 
дамуы барысы 
жөнінде ақпараттар 
жариялау.

Ақпа
рат

Кәсіпкерлік
жэне

өнеркэсіп
департаменті

Жыл
сайын

Талап
етілмейді

Барлығы, оның 
ішінде жылдар 
бойынша

17,955 ОБ

2006 жыл 5,985 ОБ
2007 жыл 5,985 ОБ
2008 жыл 5,985 ОБ

Жарнама жоспарлау кезеңі.
Дүниежүзілік жарнама тәжірибесіне көрсетуі бойынша, 

фирмалар, жарнамалық іс-шараның жоспарын, оның қаражатын 
есептеп болғаннан кейін ғана жүзеге асырады. Бір жылдық 
қаражатты жоспарлау, эккономикалық жағдайлардың 
түрақсыздығына байланысты, салықтың өзгеріп түруынан, бүлар 
кішігірім кәсіпорындар үшін тиімсіз.Кез-келген жарнама
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науқанын өткізу үшін оған оның жоспарларын кезең-кезең 
бойынша мүқият дайындалу керек.

Келесі әрекеттерді кепілдейміз:
1. Жарнамалық зерттеуді мынадай бағыттар бойынша -  

маркетингтік жағдайларды анықтау, нарықтағы 
қызметтердің бақталастығының қорытындысы, жарнама 
науқандарын орынды дәйектемелермен түрақтандыруды 
өткізуге болады.

2. Түтынушылардың мақсатын анықтап, жарнамалаушы 
өнімдері мен қызметтердің тізімін жасау.

3. Жарнама науқаны жоспарының мақсатын түжырымдау, 
эртүрлі қызметтер бойынша өзіндік жарнама мақсаты 
қойылуы мүмкін.

4. Шығармашылық жарнама стратегиясы: жарнама
науқанының түжырымдамасын жэне негізгі өтілу гранд- 
идеясын жасап шығару.

5. Жарнаманы тарату қүралын таңдау. Жарнаманы 
орнықтырудың бірнеше танықталған орынды нүсқалары 
бар.

6. Жарнамалық іс-шараға кеткен шығынды есептеу.
7. Жарнаманы тарату кезіндегі қаржы мәселесін анықтау. Егер 

аз қаражат бөлінсе, жарнамалық басылымды немесе тарату 
ауданын өзгерту қажет.

8. Жарнамалық мәтіндерді жэне хаттарды жасап шығару 
қажет.

9. Жарнаманы басып шығару жэне тарату жоспарын жете 
жасап шығарып, жарнаманы тарату қүралдарын, тарату 
уақытын, іс-шараға жауаптыларды анықтау қажет. 
Бүлардың барлығы, жарнама науқанына бөлінген ақшаға 
сай болуы керек.

10.Жарнама науқаны кезінде фирманың жүмыстарын 
үйымдастыру.

11. Жарнама науқанының тиімділігін өтілгеннен кейін бағалау.
Жарнама науқанының мақсаты нақты түрде

тұжырымдамалармен анықталуы қажет. Әдетте олар байланыс 
немесе экономикалық тиімділікте суреттеледі. Мақсаты -  нақты 
жэне қол жетерліктей болуы қажет. Шынайы қойылған 
мақсаттар: нарықтың біліктілігі мен бәсекелестігінен түруында. 
Бұл -  білікті маркетингтік зерттеулер көмегімен алынуы мүмкін.
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Кесте 5 - Туризм жэне спорт министрлігінің даму
көрсеткіштері
Атауы Өлшем

бірлігі
Есепті кезен Жоспарлы кезең

1.1.3-міндет Қазакстандық туристік өнімді халықаралық және ішкі 
нарықта жылжыту

1. Қазакстанның
халықаралық
туристік
көрмелерге
қатысуы

саны 5 8 9 9 9

2. Шетелдік БАҚ 
өкілдері мен 
туроператорлар 
Гшін акпараттық 
турлар саны

саны 1 1 1 1 1

3. Жетекші 
телеарналарда 
Қазақстанның 
туристік әлеуеті 
туралы
бейнероликтің 
шыеу саны

жылына
саны

4 4 2 2 2

4. Дайындалеан 
және шыеарылеан 
жарнамалық- 
ақпараттық 
өнімнің қаеаз 
және электрондык 
жеткізгіштегі 
саны

саны 121000
121000 кемінде

40000
кемінде
40000

кемінде
40000

5. Ішкі туризм 
бойынша туристік 
іс-шаралар санын 
көбейту

саны 2 2 3 3 3
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2.3 Туризмдегі жарнаманы өңдеудің бюджеті туралы шешім
қабылдау

Берілетін туризмдегі жарнаманың міндетін анықтаған соң, 
туристік фирма әрбір нақты туристік өнімнің жарнамасының 
бюджетін өңдеуге кіріседі. Жарнаманың қызметі туристік өнімге 
деген сұранысты көтеру немесе көбейту. Туристік фирма 
қызметін өткізуде нақты жоспарланған көрсеткіштерге жету үшін 
тиесіл қаражатты жүмсауды мақсат етеді. Ақылға сияр бюджеттің 
мөлшері нэтижелі жарнамалық іс-шаралар өткізуге қолайлы 
жағдай туғызады. Бірақ бүл барлық бөлінген қаражаттың 
жүмсалуын білдірмейді. Маңыздысы жоғары нәтижеге 
жеткізетін жарнама өткізудің үнемді жолдарын анықтау.

Турнзмдегі жарнама берудің өңделуі жарнамалық қызмет 
секілді субъективті, творчестволық көзқарастарды талап етеді, 
және де жарнамалау процессіне жауапты мамандардың сезіміне, 
тэжірибесіне, жеке жетістіктеріне тікелей байланысты.

Туризмдегі жарнамалық бюджеттің өңделуін екі блокқа 
бөліп қарастыру қажет (сур. 5)

Сурет 5 - Жарнамалық бюджеттің өңделуі кезінде қолданылатын 
шешулер

Жарнамага жүмсалатын жачпы шыгындар көлемінің 
анықталуы коптеген факторларды түзуден түрады. Олардың 
негізгісі нарықтың көлемі мен сыйымдылыгы қарай (елі, аймағы, 
саласы) келесі стратегиялық бағыттар үсынылады:
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*

- Бір туристке есептелген жарнамалық шығындар туристік 
қызметтерге сұранысы төмен аймақтарда сұранысы жоғары 
аймақтарға қарағанда жоғары болады жэне оларға туристік 
өнімнің тұрақтануының мерзімі әсер етеді. Мысалы, 
конгрестік, фестивальдық турлардың жарнамалары эпизодтық 
мінездемелі болады, сондықтан ол жыл бойы откізілетін 
жалпыбілімтану стандартты турларға қарағанда аз қаражат 
қажет етеді;

- Туристік өнімнің дифференциациясы. Вүл жолы қызметтердің 
кең нарығына арналған комплекстік турлардың жэне таңдаулы 
аймақтардың арнайы қызметтерінің ққажарнамаларына 
жүмсалатын шығындарды ескеру қажет;

- өткізу көлемі жэне пайда мөлшері. Бірқалыпты кірістердегі 
жарнамалық шығындардың көбеюі пайда мөлшері азаятынын 
еске ала отырып, жарнамалық бюджеттің қолайлы оптималды 
қүрылу жолдарын табу қажет;

- Бәсекелестік шығындар. Егерде жарнаманың мақсаты 
бәсекелес жарнамаға төтеп беру болып табылса қосымша 
жарнамалық шығындар сөзсіз орын алады;

- өзіндік қаржылық шамасы. Жарнаманың таралуы, жарнамалық 
бюджеттің көлемі қолда бар қажаттардың көлемі мен оны 
пайдалану шамасымен өлшену қажет;

- туристік кэсіпорынның жоғарғы басшыларының жарнамалық
саясаттың іске асырылуына араласуы. Бүл жарнамалық 
шығындардың көлемін анықтайтын субъективті факторлардың 
бірі болып табылады. Себебі, фирма басшылары бірдей 
тәжірибесі, өзіндік мінез-қүлқы, атағы бар бола түрып 
жарнамаға эртүрлі көзқараспен қарайды: әріптестердің
алдында жақтырмаушылықтан бастап белсенді өзі кірісіп 
кетуге дейін барады.
Жарнамалық бюджетті өңдеудің аса маңызды проблемасы

болып жарнамалық шығындардың бөлініп таралуы болып
тапбылады. Ол келесі бағыттарда іске асырылады:

- жарнамалық қызметтің функциялары;
- жүргізілу аймақтары;
- жарнаманың таралу жолдары;
- жарнамалық қызметтердің түрлері;
- жарнама өтетін мезгілдері.
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Жарнамалық қызметтің функциялары бойынша негізгі 
бюджеттік статьяларға административтік шығындар
(қызметкерлердің еңбек ақысы, қосымша шығындар),
жарнамалық аумақты қолға алу шығындары, жарнаматасушылар 
өндірісіне жұмсалатын матерналдық шығындар т.б. жатады 
(кесте 4).

Кесте 4 - Шетелдік турнстік фнрмалардың жарнамалық 
бюджетінің

негізгі шығындар жіктелімі

Шығындар жіктелімі Бюджеттегі өзіндік үлесі, %
Жарнаманы тарату үшін керекті 
заттарды сатып алу

70-90

Административтік шығындар 5-10
Өндірістік шығындар до 15

Жарнамалық зерттеулер 5

Жарнама жүргізілу аймақтары бойынша жарнамалық 
бюджеттің бөлінуі қаражаттардың ел, аймақ жэне нарық 
түрлеріне қарай анықталады. Жэне де жарнама түрлеріне қарай 
анықталған шығындар қажет (кесте 5)
Кесте 5 - Жарнама жүргізілетін орындарга бюджеттің белінуі

Жарнама беру тәсілі Бюджеттегі өзіндік үлесі, %

Прессадағы жарнама 30
Баспадағы жарнама 15

Жәрмеңкелер өткізу 15

Пошталық жарнама 10

Сувенирлік жарнама 8

Сыртқы жарнама 12

Жоспарланбаған шығындар 10



Жарнаманы тарату құралдары туралы шешім қабылдау.
Жарнамаберушінің келееі мақсаты - жарнамалық 

ұсынысының таратылу құралдарын таңдау. .Таңдау үрдісі 
бірнеше этаптардан түрады:
1) жарнама берудің ауқымы, мезгілі жэне жарнама әсерінің күші;
2) жарнаманы тарату қүралдарының ең негізгі, қолайлы, пайдалы 
түрлерін анықтап, таңдау;
3) нақты жарнаматасушыларды белгілеу;
4) жарнама қүралдарын пайдалану және графигу туралы шешім 
қабылдау.

1) Жарнама берудің ауқымы, мезгілі жэне жарнама әсерінің 
күші. Жарнаманы тарату қүралдарын таңдау барысында 
жарнамаберуші өзімен қойылған міндеттердің шешуін 
қамтамасыз ететін жарнаманың қалаулы ауқымы, оның шығу 
мезгілі және туристік өнімнің өтуіне әсерінің күші туралы 
шешімдер қабылдауы қажет.

A) Жарнама берілуінің ауқымы. Жарнамаберуші нақты 
өлшенген уақыт ішінде оның жарнамалық кампаниясымен 
танысатын мақсатты тыңдаушылардың адам санын шамамен 
анықтауы қажет. Мысалы, жарнама берудің бірінші жылы ол 
мақсатты тыңдаушылардың 70 пайызын өзінің өніміне қаратуға 
үмтылу керек, соған орай жарнамалық іс-әрекеттерін жасауы 
қажет.

Б) Жарнаманың шығу мерзімі. Жарнамаберуші мақсатты 
тыңдаушылардың орташа саны оның жарнаманы жүргізу 
белгіленген уақыт ішінде неше рет танысу керектігін шешу 
керек. Мысалы, белгіленген бір уақыт мерзімде тыңдаушыларға 
жарнаманың 3 рет берілуін қамтамасыз ету.

B) Жарнама берудің әсерінің күші. Жоғарыда айтылған 
шарттардан бөлек, жарнамаберуші оның жарнамасының 
тыңдалуы қаншалықты әсерлі күшінің болу керектігін ойластыру 
қажет. Телекөріністен берілген жарнаманың радиодан берілген 
жарнамаға қарағанда әсері көбірек болады, себебі телекөрініс -  
бүл тек қана дыбыс емес, әрине бүл жерде көрініс пен дыбыстың 
біріктірілген жағдайы бар. Сондай-ақ баспада берілген 
жарнаманың әсері оның қандай басылымда немесе журналда 
жарияланғандығынада байланысты.

Айта кету керек, жарнама берудің ауқымы жоғарылаған 
сайын, берілу мерзімі үлкейген сайын, тыңдаушылар алатын

58



эсерін күшейткен сайын жарнамалық бюджеттің өсуіне алып 
келеді.

2) Нақты жарнама тасушыларды таңдау. Содан жарнама 
қүралдарының маманы олардың қайсысы қолайлы және пайдалы 
екендігін анықтап таңдауға кіріседі. Мысалы, егерде жарнаманы 
журнал басылымдарында беретін болса, маман оның таратылу 
тиражын, шығу мерзімін, жарнама көлемін, орналастыру жерін, 
бояуын, бағасын т.б. жағдайларын зерттейді. Содан 
жарнамаберуші журналға келесі көрсеткіштер арқылы бағалау 
жүргізеді: басылымның шынайылығы, түтынушы
пайдаланушылардың қалаулығы, жоғары сұранысқа ие болуы, ол 
журналды қаншалықты таңдайтындығы, аймақтық және 
мамандандырылған басылымдардың шығарылуы, полиграфиялық 
көріністің сапасы, редакңиялық саясат, тапсырыс беру мерзімінің 
үзақтығы жэне тыңдаушы-оқырмандарға психологиялық эсері. 
Осы көрсеткіштер арқылы багалаған соң жарнамаберуші маман 
бөлінген қаражат шеңберінде нақты қандай түрде жарнаманы 
берудің жолдары оған қажетті ауқымын, мерзімін жэне 
жарнамамен алынған әсер күшін қамтамасыз ететінін шешеді.

Сыртқы жарнама -  көшедегі, қала орталықтарындағы жэне 
барлық орныққан жерлерде жүргізілетін жарнаманы атаймыз. 
Оның маңыздылығы мезеттік қабылдануында. Сытқа жарнама 
жарнамалық кампанияға бастау бере алмайды. Ол жалғастырады 
жэне аяқтай алады. Мұндай жағдай сыртқы жарнаманың 
негіздемелерімен байланысты -  оны қалаушылар бір мезгілде 
көшеден жүріп немесе көлікпен өтіп көреді. Әр қалада ерекше 
халық көп келетін, түрақтайтын орталық жерлері бар, соған 
байланысты жарнаманың таралуы қаланың абыройлы бағасына 
қарай жарнаманың таралуы жэне әсер ету мүмкіндігіне қарай 
жоғары, орта және төмен орталарға бөлінеді. Мысалы, Түркістан 
қаласын алсақ:

Жарнаманың таралуы жоғары деңгейде орталанған жерлері - 
Орталық базары, Жауғашты базары, Тельман аялдамасы, 
Қ.А.Яссауи атындағы ХҚТУ аймағы, Қ.АЛссауи кесенесінің 
аймағы.

Жарнаманың таралуы орта деңгейде орталанган жерлері -  
Жуковский көшесі аймағы, РМЗ аймағы, вокзал, қалалық жэне 
аудандық ауруханалар жақ, 1-ші, 2-ші, Самал микрорайондары, 
Халық банкі аймағы.
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Жарнаманың таралуы төмен деңгейде орталанған жерлері - 
қаланың басқа аймақтары.

4) жарнама құралдарын пайдалану графигін шешу. 
Жарнамаберуші бір жыл көлемінде маусымдық мерзімдерді және 
нарық сұранысының өзгермелі жагдайын ескере отырып жарнама 
жасаудың уақытша графигін жасауы тиіс. Мысалы, туристік 
қызметтердің өтуі шілде айында ең жоғарғы көрсеткіштерге 
жетеді, ал қыркүйек айында төмендейді. Туристік агенттік 
жарнама жасау қарқынын мамыр-қыркүйек жэне тамыз-қыркүйек 
айоары күшейтеді немесе жыл бойы бір қалыпты қарқынымен 
жасайды.

Сонымен қатар, жарнамаберуші жарнаманың циклдығы 
туралы шешім қабылдауы қажет. Уақытша мерзімнің ішінде 
жарнама көлемін бірқалыпты жүргізсе -  оны біріңғай деп 
түсінеміз.

Пульстік график дегеніміз -  алынған нақты бір белгілі 
мерзімнің ішінде қалыпсыз берілген жарнамалар деп білеміз. 
Мысалы, бір жылға жоспарланған жарнамалардың санын жәймен 
апта сайын біреуден беріп түруға болады, немесе пульстік 
графикпен - бірнешеуін туристік өнімге сұраныс дэл көп мезгіл 
кезінде. Пульстік графикті қолданушылар адамдарды осындай 
жарнама түрімен тереңірек танысады жэне қаражатты аз талап 
етеді деп есептейді.



3 тарау. Туризмдегі жарнаманы дамыту механизмдерін 
ұйымдастыру

3.1 Туризмдегі жарнамалық қызметтің тиімділігін бағалау

Жарнамалық бағдарламаны бағалау
Тыңдаушыларға ұсынылып отырған жүргізілетін

жарнаманы эрдайым бағалап отыру қажет. Жарнаманың туризм 
саласындағы тиімділігін анықтау үшін зерттеушілер бірнеше 
әдістерді пайдаланады. Мысалы, туризмдегі жарнаманың
қатынастық жэне тауарлық тиімділікті анықтайды.

1) Туризмдегі жарнаманың қатынастық тиімділіктің
өлшемдері.

Туризмдегі жарнаманың қатынастық тиімділіктің өлшемдері 
жарнаманың қаншалықты тиімді қатынасты қамтамасыз 
ететіндігін көрсетеді. Халықтан үнамды туристік қызметтер 
туралы сүрақ-жауап арқылы жүргізілетін бүл әдіс жарнаманы 
откізуге дейін жэне одан кейін де жүргізіле береді. Жарнаманы 
тыңдаушыларға жеткізген соң жарнамаберуші түтынушылардың 
есте сақтау қабілеттілігінің өлшемін және жарнамаланған өнімді 
өзіне таныс ретінде, білетін заты ретінде қабылдауын ескереді.

2) Туризмдегі жарнаманың тауарлық тиімділіктің өлшемі. 
Туризмдегі жарнаманың тауарлық тиімділіктің өлшемдерін 
анықтау тэсілінің бірі -  туристік өнімнің өткен кезендегі сатылу 
көлемін жарнаманы өткізуге жүмсалған шығындармен салыстыру 
арқылы жүргізіледі.

Тағы да бір үтымды туризмдегі жарнаманың өлшем тэсілі -  
сынау жарнамалық бағдарламасы болып табылады. Туризмдегі 
жарнама көп қаражатты қажет етеді. Егерде келесі шарттар 
орындалмаса, жарнамалық шығындар бекер кеткені болып 
есептеледі:
- егерде туристік кэсіпорын өзінің жарнама беру мақсатын нақты 

шешіп алмаса;
- жарнаманы үсыну қүралдарын дүрыс таңдай алмаса;
- жарнамалық қызметтің нәтижесін дүрыс багалай алмаса;

Туристік өнімнің өтуін ынталандыру мақсатында берілетін 
жарнама.

Жарнамалық қызмет басқа да маркетингтік жиынтығының 
қүрамына кіретін қүралдардың эрекеттерімен толықтырылады,
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нақтырақ келгенде туристік өнімнің өтуін ынталандыру жэне 
қоғаммен байланысты жақсарту шараларымен.

Жарнаманың туристік өнімнің өтуін ынталандыру түрі 
дегеніміз нарықтың жауапты реакңиясын күшейтетін немесе 
өсіретін эсер етуші іс-әрекеттерді ынталандыратын көптеген 
амалдарды қолдану болып табылады. Оларға келесілерді 
жатқызамыз:
- жарнама беру арқылы түтынушыларды ынталандыру. Мысалы, 

көрнекі қүралдар тарату, ақша қайтарым туралы үсыныс беру, 
жеңілдетілген бағалармен орауыштар сату, көрмелер, сайыстар 
үйымдастыру;

- жарнама беру арқылы сауда саласын ынталандыру. Мысалы, 
түтынушы туристік өнімді көп мөлшерде сатып алса оған 
жеңілдік немесе қосымша қызмет көрсету, жарнамалық 
тауарды тегін тарату немесе жарнамалық туристік тегін қызмет 
көрсету, делдалдармен бірлесіп жарнама беру, туристік өнімнің 
көптеп өтуін ынталандыру мақсатында делдалдар арасында 
сауда жарыстарын өткізу;

- жарнама беру арқылы фирма өзінің персоналының қызметін 
ынталандыру. Мысалы, сыйақылар, сайыстар, сатушылар 
конференңияларын өткізу.

Туризмдегі жарнамалық қызметтің тиімділігін бағалау.
Туризмдегі жарнама қомақты қаражатты қажет етеді, 

сондықтанда жарнамалық қызметтің қолайлылығын үнемі 
анықтап бағалап түру қажет жэне оның маңыздылығы келесі 
жағдайларға жол береді:
- жарнама өткізудің пайдасы туралы ақпарат алу;
- жарнаманы таратудың нақты жолдарының нәтижелілігін 

көрсету;
- таңдаулы клиенттерге үнемді жарнаманың әсер ету шарттарын 

анықтау.
Туризмдегі жарнамалық қызметтің сатып алушыға әсер 

ететін пайдалы жолдарын дэлме дэл абсолютті есептеу мүмкін 
емес. Жарнаманың пайдасын сандық бағалау мүмкіндігінің 
төмендігіне келесі жағдайлар эсер етеді:
- біріншіден, жарнама маркетингтің нэтижелілігін анықтайтын 

көптен бір фактор. Жарнамадан бөлек туристік өнімнің өтуіне 
маркетингтік жэне коммуникациялық кешеннің басқа да
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элементтері көптен-көп әсер етеді, бэсекелестік деңгейі, 
сұраныс пен ұсыныс нарығының жағдайы т.б.

- екіншіден, нақты тұтынушының шешімі өзінше «қара жэшік» 
секілді. Оның ішіндегі үрдістің дамуы толық зерттелмеген. 
Сонымен қатар үнемі жүргізіліп отыратын жарнама түрі эр 
кезде әртүрлі нәтижеге алып келеді.

- Үшіншіден, нарықтың өзгермелі жагдайы туристік өнімге 
сэттілік немесе қирау алып келетін эртүрлі кездейсоқ 
оқигаларга толы.
Туризмдегі жарнаманың экономикалық пайдасы.

Жарнаманың туристік фирманың айналымының өсуіне тигізетін 
эсерін анықтау оперативті жэне бухгалтерлік мәліметтермен 
жүргізіледі. Мүнда жарнамадан басқа туристік өнімнің өту 
көлеміне оның сапасы, багасы, туристік фирманың орналасқан 
жері, клиенттерге қызмет жасау мәдениетінің деңгейі, 
бэсекелестік жагдайлар эсер ететінін ескеру қажет.

Туристік фирмалардың іс-тәжірибесінде жарнаманың 
рентабельдігі көрсеткіші қолданылады, ол пайданың шығындарга 
қатынасымен анықталады, яғни келесі формуламен:
Р = (П х 100) / И, мүнда 
Р -  жарнамалау қызметінің рентабельдігі, %;
П -  туристік өнімді жарнамалаудан түскен пайда, тенге;
II -  белгіленген өнімді жарнамалауға жүмсалған шығындар, 
тенге.

Жарнамалық қызметтің коммуникативтік пайдалығы 
таңдаулы клиенттердің назарын аудару мөлшерімен, олардың 
сезімдеріне эсерлігімен, жарнаманың есте сақталу қабілеттілімен 
мінезделеді. Мүндай бағалаудың маңыздылығы келесі 
жағдайларда көрінеді:
а) жарнамалау жолын таңдаудың соңғы шешіміне дейін (алдын 
ала талдау);
б) жарнамалық іс-шаралар өткізу кезінде (қазіргі кезендік 
галдау);
в) жарнамалық іс-шараларды өткізген соң (келер кезендік 
талдау).

Жоғарыда қарастырылған жарнамалық жолдардың 
жарнамалық қызметтің пайдасын талдау кезінде нықта бағалығы 
бар. Жарнаманың экономикалық пайдасы адамға деғен 
психологиялық әсермен тікелей байланысты (коммуникативтік
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пайдасы). Демек, жарнамалық қызметтің экономикалық жэне 
коммуникативтік пайдасының арасында принципиалды 
айырмашылықтар жоқ.

Жарнамалық агенттігінің басқарылуы суретте көрсетеміз 
(сурет )

Мамандандырылган агенттіктер ережеге сай шектелген 
қызмет жиынтыгын көрсетеді. Олар, анықталган қызметтер 
(сыртқы жарнаманы жасау, кино және видео өнім жасау, пошта 
арқылы жіберу), анықталган дэрісханалар (жас-жеткіншектер), 
анықталған сала (денсаулық сақтау, ауыл шаруашылыгы) 
бойынша маманданады.

Соңғы жылдары жарнама тәжірибесінде көптеп 
маманданған агенттіктерге беталыс жүруде. Ең алдымен, 
маманданған агенттік ретінде медиабаерлер алға шығуда. Бұлар 
жарнама уақытысын сату және жарнаманы орналастыру орнымен 
шұғылданады. Жарнама өнімін жасайтын жарнама агенттіктері 
бар. Мұнымен қоса, қазіргі кезде жарнама бизнесінде қатынас 
холдингі шығуда, бұл- әртүрлі мамандандырылған жарнама 
агенттіктері өз тапсырыс берушілеріне жарнама қызметінің толық 
түрін ұсынады.

Сауатты жарнама саясатын өткізу үшін, толық айналымдағы 
жарнама агенттігінің қызметін орынды пайдалану қажет.

Жарнама агенттігін таңдау кезіндегі сын. Қызмет көрсету -  
жарнама агенттігінің басты сыны. Кәсіпорындардың аз 
мөлшерінде ғана өзіндік маркетинғтік қызметі бар.

Жарнама агенттігін таңдау кезіндегі көпшілік таныған сын:
- жарнама агенттігін құру уақытысы жэне жұмыс тәжірибесі;
- қызмет көрсету тізімі;
- барлық жетік мамандар;
- баға деңгейі, қызмет көрсету тәртібі мен құны;
- агенттіктің қазіргі тапсырыс беруші азаматтарының тізімі;
- агенттік өнімінің үлгісімен танысу мүмкіндігі;
- агенттіктің имиджі (абыройы).

Мамандалған жарнама агенттігінің бастау сыңын келесі 
бейнесі бойынша сипаттауға болады:
- жарнама бірлестігі, мұның ішінде тапсырыс берушінің 
маркетингтік стратегиясы бойынша жарнама агенттігімен жұмыс 
істеу;

%
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-

- агенттік тапсырыс берушіге жарнаманың гранд-идеяларын 
жетілдіріп, тұрақтандырады. Тауардың өз алдына ұзақ уақыт 
бойы қызмет етуін қамтамасыз етеді;
- агенттік еш уақытта тек сатылым жайында хабарламайды, ол 
тауардың жақсы жақтарын, сұраныстың пайда болуын, 
сатылымды көбейтудің, брэнд-имидждің пайда болуын 
қамтамасыз етеді.

Статистикалық мәліметтердің талдауына сүйенсек, жарнама 
қазіргі таңда туризм саласының күшеюін күэландырады. Жақын 
арада бірқатар проблемалардың шешілуі барысында Қазақстанда 
туризм саласы экономиканың маңызды саласы ретінде 
қалыптасуына көз жеткізуге мүмкіндік бар. Туризм саласы 
көптеген елдердің бюджетіне, экономикасының дамуына 
қомақты үлес қосуда және де туристік инфрақүрылымдарда 
халықты айтарлықтай жұмыспен қамтамасыз етуде. Әлемдік 
саудада, экспорт-импорттық операцияларда туризм саласы 
бірінші орынға таласуда, ал бірқатар елдерде ұлттық табыстың 
қайнар көзіне айналған. Бірақ туризмнің дамуы жарнамасыз 
мүмкін емес. Жарнама - туризм индустриясын және саяхаттарды 
дамытатын туроператорлардың жэне турагенттердің басты 
басқару факторы болып табылады.

3.2 Жарнама іс-шараларын ынталандыру

Маркетолог міндетті түрде іс-шараның ынталандыру өтімін 
күнтізбеге қарап, белгілеуі қажет. Бұдан басқа, жоспарланбаған 
қысқа уақыт ішінде қалпына келтіруге болатын іс-шараларды 
өткізуге болады.

Ынталандыру өтіміне қаражат. Ынталандыру өтіміне 
байланысты іс-шараның сметасын екі жолмен жасауга болады. 
Маркетолог нақты әрекеттерді есептеп бағасын шығарады. 
Алайда, қаржы бөлу өлшемі көбіне жалпы қаржының пайызы 
түрінде анықталады.

Туризмде жарнамалық құралы ретінде ынталандыру 
шараларын көптеген ұйымдар қолданады, сондай-ақ туристік 
қызметті өндірушілер, дистрибьюторлар, жеке сатушылар, 
туристік операторлар және туристік агентстволар.

Туристік өнімді өткізуді ынталандыру қызметінің тұтынушы 
нарығында қарқынды өсуіне бірнеше шарттар себеп болды.
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Соның кейбіреуін қарастырайық. Бүгінде үлкен басшылар 
ынталандыру жарнама түрін туристік өнімді өткізудің тиімді 
қүралы ретінде қуана қабылдайды. Көптеген басшылар туристік 
өнімді жарнамалау мақсатында ынталандыру қүралдарын 
қолдануды үйренуде. Бақталастардың көбісі де туристік өнімді 
өткізуді ынталандыру іс-шараларымен айналысуда.

Туристік өнімді өткізуді ынталандыру туризмдегі 
лсарнаманың негізгі тиімді жолдарының бірі болып есептеледі.

Жарнамалъщ ынталандыру цүралдарын таңдау.
Жарнамалық ынталандыру қүралдарын таңдау көптеген 

шарттармен шешіледі. Мүнда нарық жағдайын, туристік өнімнің 
сұранысы мен үсыныс деңгейін, жарнама өткізудің тиімділігін, 
бәсекелестердің іс-әрекеттерін есепке алады.

Корнекі қүралдар, жеңілдетілген бағалармен орауыштар 
сату, сыйақылар

Әрбір ынталандыру түріне -  жарнамаға, өзіндік сатуға, 
өткізуді ынталандыруға және қоғаммен байланысына - өзіне 
сәйкес мінездемесі жэне шығындар түрі бар.

Жарнама. Жарнаманы пайдалану формалары мен жолдары 
туристік өнімнің өтуін ынталандыру кешенінің элементі ретінде 
өте көп, алайда солардың ішінен жарнамаға келесі 
мінездемелерді белгілеген жөн:

1. Қоғаммен байланысы. Жарнама -  коммуникаңияның 
қоғамдық түрі. Оның қоғамдық табиғаты тауардың заңды және 
жалпы қалаулы екендігін белгілейді. Жарнамалық жолдауды 
көптеген адамдар қабылдайтын болған соң туристік өнім 
өндіруші туардың жалпы халықтың қалауынан шығу керектігін 
анық түсінеді.

2. Затқа айналу қабілеттігі. Жарнама сатушыға бірнеше рет 
өзінің қалауын халыққа жеткізуге мүмкіндік беретін затқа 
айналады. Сонымен қатар ол сатып алушыға бірнеше 
бәсекелестердің жарнамасын салыстырып, өзіне қолайлысын 
таңдауға мүмкіндік туғызады. Сатушымен өткізілетін 
ірімасштабты жарнама оның туристік өнімінің сапасының, 
таңдаулылығының, қалаулылығының кепілдемесі болып келеді.

3. Экспрессивтігі. Жазуының, дыбысының жэне түсінің 
арқасында жарнама турфирманы таныстыру түрғысынан жэне 
көрсетілетін қызметтердің түрлерінің көптеп өтуіне қолайлы 
мүмкіндіктер ашады.
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4. Тұлғасыздыгы. Жарнама турфирма сатушысымен 
қатынасқандай тұлга ретінде қарастырылмайды. Қоғамдық 
аудиторияда көңіл бөлу немесе жауап беру сезімі болмайды. 
Біржағынан жарнаманы туристік өнімнің нарықта тұрақтануы 
ретінде пайдалануға болады, екінші жағынан - өнімнің тез өтуін 
ынталандырушы механизм ретінде.
Географиялық жан-жақты тараған сатып алушыларды өнімге 
қаратудағы пайдасынан бір жарнамалық жолдаудың шығындары 
алдеқайда аз келеді.

Туризм саласындагы жарнамалъщ цызмет макро- және 
микродеңгеішерде қарастьірылады.

Макродеңгейдегі жарнама бүкіл елдің жэне бөлек 
аймақтардың туризмінің қалыптасуын қарастырады. Ол
мемлекеттік биліктің органдарымен жүргізіледі -
министерстволар, басқармалар, комитеттер. Макродеңгейдегі 
жарнаманы жэне де аймақтық, аудандық туризм басқармалары 
жүргізеді.

Макродеңгейдегі жарнаманың негізгі мақсаты:
- туристік агымдарды тарту мақсатында жалпы елдің және нақты 

аймақтардың жағымды жақтарын көрсету;
- қуатты түтынушыны өзінің саяхаты үшін көптеген басқа 
туристік бағыттардың ішінен дәл осы елді немесе сол аймақты 
таңдап алу дәрежесіне жеткізу.

Макродеңгейдегі жарнама негізінен үлттық туристік 
үйымдармен, ассоциациялармен жэне олардың шетелдегі 
өкілдіктерімен бюджеттік қаражатқа жэне де сыртқы нарықта 
жүргізіледі. Туризмнің дамуының мемлекеттік бағдарламалары 
шеңберінде халықаралық көрмелерде, ірі сауда үйымдарында, 
посольстволарда таратылатын туристік каталогтар, шет 
тілдерінде қысқаша туристік анықтамалар шығарылады. Туризм 
департаментімен шығарылған эртүрлі буклеттер, экологиялық 
жэне мэдени-танушылық туризмнан туристік атластар жэне 
карталар, фотоальбомдардың электрондық нүсқасы бар 
мультимедиялық СО-дискілер, каталогтар жэне анықтаушылар 
дайындалады.

Микродеңгейдегі жарнама туристік фирмалармен, қонақ үй 
жэне басқа да туристік индустрияның үйымдарымен жүргізіледі. 
Микродеңгейдегі жарнаманың негізгі мақсаты -  соңғы 
пайдаланушыға ақпаратты қуатты түтынушы сол туристік
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өнімнің иегері немесе сол қызметті пайдаланушы болғысы 
келетіндей дэрежеде жеткізу (кесте 6).

Кесте 6 - Туризмдегі жарнама түрлерінің жіктелуі

Жіктелу аясы Жарнама түрі

Жарнамалау объектісі Тауарлык
Абыройлы

Бағыты Шамалар жарнамасы 
Сұраныстар жарнамасы

Жарнамалык үсыныстың Акпараттык
мінездемесі мен негіздері Сендіру 

Еске салу
Максатты аудиторияға эсер ету Үнемді
жолдары Сезімталдык
Нақты сегментке назарлану Жекеше

Көпше
Жарнамалау аймағы Локальды

Аудандық
Жалпыұлттық
Халыкаралык

Қаражат көздері Нақты туристік фирмадан 
Қосалкы

Таратылу жолдары Баспада
Терілген
Аудиовизуальды
Радио- тележарнама
Жарнамалык естелік-сувенирлер
Пошталык
Сырткы
Көрмелер жэне жэрмеңкелер 
Компьютерленген

Туризмде жарнаманың объектісіне қарай жарнаманың екі түрін 
бөледі: тауарлық жэне престижді.



Тауарлық жарнаманың негізгі міндеті -  туристік өнімге 
сұраныстың құрылуы мен ынталандыру.

Абыройлы жарнама дегеніміз -  фирманы бәсекелестерден 
ұнамды пайдалы жақтарына қарай ажырататын жетістіктер 
жарнамасы.

Туроператорлардың қызметтеріне әсер етуші факторлар
Туризм индустриясының маңызды бір элементі жэне 

туризмнің дамуында үлкен үлестері бар туроператорларының 
қызметтеріне бүгінде жэне болашақта әсер етуі мүмкін факторлар 
және прогресстер төмендегідей:

Индустрия жэне үкімет тарапынан шығарылатын реттеулер 
жэне заңдар: ¥лттық жэне халықаралық алаңда туризм
секторымен байланысты шығарылган заңдар жэне ережелер 
кейде туроператорлардың қызметтеріне маңызды түрде әсер 
етеді. Әсіресе тэжірибесіз туроператорлардың сан артуымен 
туризм алаңында заңды ережелердің арттырылуына қажеттілік 
туды.

Қызмет өндірушілердің жасаған баға жеңілдіктеріндегі 
шектеулер: Туристік өнім жэне қызметтерді өндіруші
кәсіпорындар, егер өз мүмкіншіліктерін түтынушыларға тікелей 
немесе саяхат агенттіктері делдалдығымен сату мүмкін болса, 
осы мүмкіншіліктерді туроператорларға блок түрінде жэне 
төмендетілғен бағамен сатуды қаламайды.

Қызмет өндірушілердің бэсекелес тур пакеттері: Туристік өнім 
жэне қызметтерді өндіруші кэсіпорындар, әсіресе түнеу 
кэсіпорындары өз өнімдеріне қоымша кәсіпорындар ( эуе жолы, 
қара жол және теңіз жолы) пакеттерін де қоса отырып өз 
өнімдерін үлғайтуды мақсат түтады. Бүл жағдай қызмет 
өндірушілердің осы пакеттерді туроператорларға қарсы тікелей 
түтынушыларға сатуымен аяқталады.

Қызмет өндірушілердің төмен жеке бағалар қолдану 
мүмкіндігі: Қызмет кэсіпорындары қолданатын төмендетілген 
немесе төмен бағалар саяхат етушілердің осы өнімдерді бір пакет 
түрінде туроператорлардан сатып алуларына әсер етеді.

Саяхат кезінде пайда болған өзгерістер: энергия
тапшылығы, омір қымбатшылығы немесе басқа да себептерден 
адамдардың саяхат ету кезінде пайда болатын өзгерістер 
туроператорларга жағымды жэне жағымсыз түрде әсер етеді. 
Мысалы, жоғары мүнай бағасы адамдардың үзақ қашықтықтағы
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саяхаттар орнына одан да жақын аймақтарға саяхат ету 
икемділігін арттырады.

Қорыта келгенде, туроператорлар туралы жасалған әртүрлі 
анықтамалар бүл кәсіпорындардың жалпы туризм секторында эрі 
көтерме саудамен айналысушы, эрі өндіруші кәсіпорын болганын 
көрсетеді. Сонымен қатар, туристтік өнімнің іс - әрекеттері 
ретінде нағыз өндірушілер түнеу, тасымалдау, көңіл көтеру, 
сыйлық заттар жэне тамақтану кәсіпорындары болып табылады. 
Сол себепті туроператорлар түтынушы мен туристік қызмет 
кэсіпорындары арасында делдалдық қызмет атқарушы жэне 
үйымдастырушы болып саналады. Туроператорлар туристік 
өнімдер қалыптастырып, жаңа пакет турлар өндіріп оларды 
делдалдар, саяхат агенттіктері делдалдығы мен түтынушыларға 
сататын кәсіпорындар.
Туроператорлар бір саяхат өнімін дйындау үшін әр түлі туристік 
қызметтерді және персоналдарды алдын ала жоспарлаулары 
және табулары қажет. Сондықтан туроператорлар сүраныс пайда 
болмай түрып қонақ үй, үшақ фирмаларыменен бронь жасау 
туралы келісім шартқа отыру жэне сатып алу жұмыстарын жасай 
отырып тәуекелге барады. Бүл делдал кәсіпорындар тур 
пакеттердің өңделмеген бөліктерін қалыптастыратын түнеу 
орындарының бөлмелерін, үшақтардың немесе басқа тасымалдау 
қүралдарының орындықтарын жэне мейрамхана т.б. сол сияқты 
қызметтерді алдын ала табу, қажетті келісім шарттарды жасау 
және болашақта сату мақсатымен артық мөлшерде алып 
қоюлары қажет. Өйткені бір туроператорының басты мақсаты 
бір демалыс уақытында қолданылуы мүмкін барлық 
қызметтерді бір жерге топтап бір туристік қызметін 
қалыптастыру жэне бүл өнімді сату болып табылады.

Жарнамалық қатынастың шешулері
Жарнама міндеттерін жэне бюджетін анықтаған соң, 

басшылар жарнамаға шығармашылық көзқарасты өңдеу керек, 
оның шығармашылық стратегиясын. Оны құру үрдісінде үш 
этапты белгілеуге болады: 1) жарнаманың ұсынысының
қүрылуы; 2) жарнама түрлерін бағалап, таңдау; 3) жарнаманы 
жеткізу жэне орындау.

1) Жарнаманың ұсынысының құрылуы. Жарнама өткізумен 
қойылған мақсаттарды орындау барысында түскен ұсыныстарды
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қорыта келе шығармашылық қызметкерлер әртүрлі методтарды 
пайдаланады. Көптеген үсыныстар түтынушылармен, 
диллерлермен, эксперттермен жэне бәсекелестермен әңгіме 
барысында пайда болады.

2) Жарнама түрлерін бағалап, таңдау. Жарнамаберуші 
келешегі бар, көп үлес қоса алатын ұсыныстарды бағалап, 
анықтау қажет. Жарнамалық ұсыныстың ең басты мақсаты -  оны 
тыңдаушыға немесе қабылалушыға туристік өнім туралы қалаулы 
жэне қызықты нәрсені хабардар ету. Бұдан бөлек тұтынушыға 
басқа турфирмаларға тэн емес шынайы дәлелденген бір ерекше 
маңызды ұсыныс болу қажет.

3) Жарнама ұсынысының жеткізілуу жэне орындалуы. 
Үсыныстың әсерінің дэрежесі тек ненің айтылғандығын ғана 
емес, оның қалай айтылғанына тікелей байланысты. ¥сынылып 
отырған ұқсас қызметтер туралы жарнамада оның орындалуының 
шешуші маңызы бар. Жарнамаберуші мақсатты аудиторияның 
қызығушылығын оятатындай және назарын аударатындай етіп 
жарнамасын ұсыну керек (сурет 6).
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Сурет 6 -  Жарнаманың түрлері жэне олардың жіктелу аясы

Туримздегі
жарнама
қызметі

Тауарльщ жарнама 
Абыройлы жарнама

Накты туристік 
фирмадан. 

Қосапқы

Шамалар жарнамасы 
Сүраныстар жарнамасы

Баспада
Терілген
Аудиовизуальды
Радио-
тележарнама

Жарнамалык
естелік-сувенирлер
Пошталық
Сыртқы
Көрмелер және
жәрмеңкелер
Компьютерленген

Жарнамалык 
ұсыныстың 

мінездемесі мен 
негіздері

Ақпараттық 
Сендіру 
Еске салу

Максатты 
аудиторияға эсер 

ету жолдары
Локальды
Аудандык
Жалпыүлттык
Халықаралык
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3.3 Туризмдегі жарнама механизмдерін дамыту жолдары

1. Туризмнің дамуындагы жарнаманың тигізетін септігі. 
Бүгінгі таңда Қазақстандық туризм қолайлы бизнес түріне 
айналуда. Туризм саласының жан-жақты даму мақсатында 
туризм инфрақүрылымы бойынша мәліметтер базасын өңдеу, 
яғни «Қазақтуризм» ақпараттық-аналитикалық орта күру. Келуші 
шет ел туристерін тез арада сайт арқылы таныстыру үшін 
лицензияланған тур-агенстволардың тізімін веб-сайтта жариялау. 
Шеттуристерді көрсетілетін турқызметтер туралы 
ақпараттандыру, яғни Қазақстандағы туризм түрлерін ашықтаған 
электронды бөлім қүру қажет. Коммерциялық негізде сайт 
бөлшектерінде жарнаманы және туроператорлардың тізімін 
орналастыру. Бэсекелестіктің дамуы және туриндустриясындағы 
прогресс мақсатында жыл сайын туристік сайттардың фестивалін 
өткізу жэне ең басты қуатты тақырып -  жарнамалау жэне 
әлемдік туриндустриясында Қазақстан Республикасының дамуы 
жэне түрақтануы үшін туроператорлардың жэне қонақ үйлердің 
есебінен орталандырылған фонд қүру қажет.

Туризмнің дамуының жариялануындағы жарнаманың орны. 
«Қазақтуризм» ортасының аясында ақпарат-қызмет жэне баспа- 
қызмет үлттық компаниялардың және оның қүрамдас 
бөлімдерінің іс-әрекеттері туралы пиар-кампанияларды жүргізу. 
Жэне де Париждегі Халықаралық үйым ретіндегі үйым 
қүрылғаны жөн, яғни еліміздегі турқызметтерді жэне туризмнің 
даму динамикасын жариялап отыратын жоғары сапада 
мамандандырылған журналистердің ассоциациясын КҮРУ- 
Осында туризм түрлеріне түтынушылардың қызығушылығын 
арттыруда ат салысып көзге түскен журналистерге сый-сияпат 
көрсету. туристердің жоғары қызығушылығын тудыратын 
мерекелік кештер, фестивальдар, көріністер жэне ойын-сауықтар 
өткізу арқылы туризмдегі мерекелік жағдайларды өңдеп дамыту 
қажет. Мүнда жастар туризмінің дамуы да жатқызылады, яғни 
шетелдік және отандық жастардың неке қию серуенін өткізетін 
Қазақстанның табиғатына көзқызығар демалыс орындарын 
дайындау қажет. Киелі жерлерге турпакеттерді үйымдастыруды 
активтендіру, соңғы жаңалықтар енғізілғен маркетингтік трюк- 
көріністер жасау жэне де көптеп баспасөз қүрамымен кездесіп 
түру.
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Бірінші кезеңде іске асырылатын туризмдегі жарнаманың 
даму механизмдерінің бағыттарының практикалык қадамдары:

- отандық туристік өнімнің жарнамасының дамуы;
- жоғары сападағы жарнамалайтын ақпараттық-анықтамалық 

құжат дайындап жариялау;
- Қазақстандағы туризмді жарнамалайтын халықаралық және 

ұлттық туристік көрмелердің, салондардың, биржалардың, 
жәрмеңкелердің, фестивальдардың, конкурс-сайыстардың т.б. 
іс-шаралардың үздіксіз өткізілуін қамтамасыз ету;

- Қазақстанға шетелдік туристердің көпшіліғін келтіру 
мақсатында шекараның ар жағында өткізілетін осындай іс- 
шараларға отандық туристік өнімді өндірушілердің үнемі 
қатысуын үйымдастыру;

- Жан-жақты ауқымды, толық, шынайы отандық тарих көрініс 
алатын жэне қазақстандық әйғілі тұлғалардың өмірі мен 
қызметтерін қамтитын тақырыптық жарнамалық 
бағдарламалар кұру;

- Туризм саласындағы соңғы инноваңиялық жетістіктерді 
жарнамалау мақсатында және де ғылыми тұрғыда негізделғен 
туризмнің даму бағыттарын енгізу үшін ғылыми-тәжірибелік, 
халықаралық, методикалық конференңияларды, семинарларды 
т.б. іс-шараларды үнемі ұйымдастырып өткізіп тұру.

Туризм саласындағы өнімнің немесе белгілі бір туристік 
қызметтің өтімділігін ынталандыруға мақсатталган 
тұтынушыларға жарнама қүралдары арқылы іске асырылатын 
үрдіс жарнаманың негізгі қызметі болып саналады.

Жарнама нарықтағы капитал айналымының экономикалық 
функциясын орындайды. Бүл функциясы сүраныс нарығындағы 
бәсекенің кеңейтілу туралы тұтынушыларға хабар беруғе 
бағытталған жэне қажетті тауарларды өндіруді қамтамасыз 
ететін жарнама- ақпараттық функциясын орындайды.

Жарнаманыц сүрақтамалар қызметі белгілі бір тауардың 
өтімділігі туралы тұтынушылардан сұрақ-жауап, пікірлерін 
жинаудан тұрады. Тауарды өндіру процессі осы маркетингтік 
сараптаудың талдауына сүйене отырып, нарықпен тікелей 
байланыста болады.
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Жарнама нарыққа жаңа өнімдерді енгізуі мен қатар түрлі 
сфераларда қоғамға қажетті ақпараттардың таратуына жағдай 
жасайды.
Түтынушылардың мүмкіншіліктерінде қолданатын айқын 
катеғорияларға әсер етуге бағытталған жарнаманың басты 
мақсаты олардың сұранысымен орындалады.

Интернет жүйесі -  туризмдегі жарнаманы дамытушы 
механизмі ретінде

Интернетке қосылу мүмкіндігі болған жағдайда, білім беру 
мекемелері, мемлекеттік ұйымдар, коммерциялық кэсіпорындар 
жэне жеке адамдар сияқгы миллиондаган қайнар көзінен ақпарат 
алуга болады. Қазіргі кезде Интернет сөзін пайдаланғанда, 
физикалық желінің өзін емес, Дүниежүзілік желі жэне ондағы 
ақпаратты айтамыз.

Интериеттің негізгі иринциитері
Интернет мыңдаған корпоративті, үкіметтік, ғылыми жэне 

үй желілерінен құралған. Әртүрлі архитектуралы жэне 
топологиялы желілерді біріктіруге ІР (Іпіегпеі Ргоіосоі) 
протоколын жэне мәліметтер пакеттерін маршрутизациялауды 
қолдану арқылы қол жеткізілді. ІР протоколы әдейі физикалық 
байланыс арналарына тәуелсіз етіп жасалды. Яғни цифрлық 
мәліметерді тасымалдауға арналған кез-келген жүйе Интернетпен 
де байланыса алады. Желілердің байланысқан түйіндерінде 
арнайы маршрутизаторлар (бағдарламалық немесе аппараттық) 
пакеттердің қабылдаушылардың ІР-адрестерін қарай отырып, 
мэліметтер пакеттерін сұрыптаумен жэне бағыттаумен 
айналысады. ІР протоколы бүкіл әлем көлемінде біртұтас адрес 
кеңістігін құрады, бірақ эрбір жеке желіде өзіндік адрес кеңістігі 
болуы мүмкін. ІР-адрестерді осылайша ұйымдастыру 
маршрутизаторларға эрбір мәлімет пакетінің бағытын анықтауға 
мүмкіндік береді. Осылайша, Интернет құрамындағы жекелеген 
желілер арасында конфликттер болмайды, ал мәліметтер бүкіл 
элем көлемінде дәл жеткізіледі.

ІР протоколын ІЕТҒ (Ітегпес Еп§іпеегіп§ Тазк Ғогсе) 
ұйымы ойлап тапқан болатын. ІЕТҒ жэне оның жұмыс топтары 
қазіргі күні де Бүкіләлемдік желінің протоколдарын дамытумен 
айналысады. ІЕТҒ қызметіне қарапайым пайдаланушылар қатыса
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алады. Бұл ұйым комитеттері КҒС құжаттарын жариялайды. Бұл 
құжаттарда көптеген сұрақтардың техникалык
спецификациялары жэне дәл түсініктемелері беріледі.

Жаңа ақпараттық қоғамның негізін қалаушы 
сипаттамаларының бірі оның ғаламдық сипаты болып табылады. 
Жаңа ақпараттық қоғамды қалыптастыру үдерісінде біртіндеп 
ақпарат тарату жэне алмасу тәсілдері мен әдістері жаңартылады, 
уақыт үнемделеді, ұлттық шекаралар мен кедергілер бұзылады, 
әлемдік ақпараттық кеңістігінің, экономика, сауда, қаржы, 
адамзат өмірінің басқа салаларының қүрылымы түбірімен 
өзгереді, адамдардың көзқарасы мен адамзат құндылықтарының 
интенсивті гомогенизациясы, мәдениет пен мэдени моделдердің 
эмбебаптығы (ықшамдау) байқалынады, динамизмі 
жылдамдатылады, бэсекелестік күшейе түседі.
Қазіргі элемдік даму кезеңінде ғаламдық ақпараттық интернет 
желісі бүкіл әлемдік ақпараттық кеңістігінің ең көлемді жэне 
жаппай жайылған сегменті болып табылады. Сонымен бірге, 
уақыт өте, ғаламдық ақпараттық интернет желісі ақпарат алу 
жэне алмасудың, сондай-ақ жаппай пайдаланушылардың 
коммуникациясы үшіи ең қол жетерлік құралы болғаны айдан 
анық.

Қазіргі уақытта Интернеттің ақпараттық кеңестігінің 
жұмыс істеуіне сай келетін халықаралық ұйымдарға мыналар

1) Тһе Іпіегпеі; Согрогаііоп Гог А58І§пес1 К атез апё ЫитЬегз 
(бұдан эрі - ІСАКМ) - ІР-адрестерін, протоколдардың 
параметрлерін бөлу, домендік атаулардың жүйесін экімшілеу 
(Оотаіп К ате  8уз1ет, ОК8), түбірлік серверлер (Кооі 8егуег 
Зузіет) деп аталатын жүйенің жұмыс істеуін экімшілеу және 
қолдау үшін құрылған коммерциялық емес ұйым;
2) Интернет желісінде нөмірлеуді бөлу жөніндегі уэкілетті ұйым 
(бұдан эрі - ІАІЧА, Тһе Іпіегпеі Аззі^песі ЫитЬегз Аиіһогііу);

3) Еуропалық желілік үйлестіру орталығы (бұдан эрі - 
КІРЕ ИСС) - тіркеушілер үшін ІР-адрестерді бөлуді жэне тіркеуді 
қамтамасыз етеді. КІРЕ N 0 0  тіркеушілер үшін ІР-адрестерді бөлу 
мен тіркеуді қамтамасыз етеді. КІРЕ ЫСС қызмет көрсету 
аймағында Интернеттің ғаламдық ресурстарын эділетті бөлуге 
кепілдеме бере отырып, Еуропа, Таяу Шығыс, Солтүстік Африка 
жэне Азияның бөлігінің тіркеушілеріне қызмет көрсетеді;

4) Тһе Іпіегпеі Еп§іпеегіп§ Тазк Ғогсе (бұдан әрі - ІЕТҒ) -
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Интернет сәулетін дамыту жэне қолданыстағы 
инфрақұрылымның үздіксіз қызмет етуінің біріктірілген 
міндеттерін дамытуға жүмыс жасайтын желілік хаттамаларын 
дайындаушылар, операторлар, өндірушілер жэне зерттеушілердің 
халықаралық ашық бірлестігі болып табылады;

5) Дүниежүзілік зияткерлік жеке меншік ұйымы (бүдан эрі - 
ДЗЖ¥).

Жоғарғы деңгейдегі домендер (бүдан эрі - ТЫ), Тор ЬеұеІ 
Оотаіп) екі үлкен бөлікке бөлінеді: Біріншісі - жалпы
пайдаланатын домендер (§епегіс ТЬБ немесе §ТЬО) жэне 
екіншісі - үлттық екі эріпті домендер (соипігу сосіе ТЬӘ немесе 
ссТЬО). Жалпы пайдаланатын домендерге СОМ, ҢЕТ, ОКО, 
ІЫҒО, жэне басқа да домендер жатады.

Қазіргі сэтте 180 3166-1 халықаралық стандартқа сәйкес 
елдер мен аумақтардың екі эріпті кодтар саны бойынша үлттық 
домендер - 250 (ІШ - Ресей үшін, БЕ - Германия үшін, ІЖ  - 
Үлыбритания үшін) ¥лттық домендерді басқару бойынша 
окілеттік елдердің интернет-қауымдастықтарының келісімдері 
бойынша ІАІЧА үйымымен беріледі. ¥лттық домендерді 
дамытудың жалпы үрдістері мынадай: біріншіден, академиялық 
желілерден үлттық домендердің операторлар (провайдерлер) 
бірлестігіне өтуі, сондай-ақ қатар тіркеу ережелерін дайындауға 
елдің интернет-қауымдастығының қатысуы: нарықтың кәсіби 
қатысушылары, түтынушылар, қоғамдық (кейде үкіметтік) 
үйымдар; екіншіден, домендік атауларды тіркеуде операторлар 
қатысуының коммерциялық кестелерін дайындау; үшіншіден, 
домендерді тіркеудің ашық ережелеріне біртіндеп өтуі, 
шектеулердің алынуы.

Кез-келген субъектінің Интернеттегі қызметі қүқықтық 
проблемалардың түтас сериясын калыптастырады. Олар 
пайдаланушының қызметін, сайттың мәртебесін жэне оның 
мазмүнын реттеуге (рүқсат етілген, реттелмеген, заңсыз); 
авторлық жэне аралас қүқықтардың орындалуына; 
«киберэкономиканы» қалыптастыру (электрондық ақшалар, 
төлемдік жүйелер, қүнды қағаздар, электрондық банктер, 
жарнама, маркетинг, электрондық контрактілер, салықтар); жеке 
жэне мемлекеттік мүдделердің ақпараттық қауіпсіздігіне 
бөлінеді.
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Интернет желісін кұру және нормативтік негіздерінің 
ұтымдылығы бойынша үдеріс 80 жылдардың басынан бастап 
Еуропа және АҚШ-та (жэне бірқатар басқа да шет елдерде) 
басталған.

Қазіргі уақытта Интернет желісі қарым-қатынастарын 
қүқықтық реттеудің бірнеше деңгейі қалыптасты:
1)халықаралық;
2) өңірлік (Еуропалық одақ жэне ТМД шеңберінде);
3) үлттық.

Осы деңгейлердің эрқайсысында өкілетті заң шығарушы 
қарастырып отырған қүқықтық қарым-қатынастар саласын 
реттеуге үмтылады.

Интернет желісінің трансшекаралылыгы Интернет 
желісіндегі қүқықтық қарым-қатынастарды халықаралық 
қүқықтық реттеу, қолданыстагы ережелер мен эдеттегіліктерді 
біріздендіру қажеттілігін қүрайды.

Біріздендірудің нормалары ЕО шеңберінде, сондай-ақ Б ¥ ¥  
шеңберіндегі (УНИДРУА жеке қүқықты біріздендіру институты) 
халықаралық деңгейде, Дүниежүзілік Зияткерлік Жеке меншік 
¥йымы (ДЗЖ¥), Халықаралық сауда палатасы (ХСП), Б ¥ ¥  
Еуропалық экономикалық комиссиясы, сауда жэне электрондық 
бизнеске ықпал ету Б ¥ ¥  Орталығымен жүргізіледі. 
ТСР/ІР желі хаттамаларының ыңғайсыз цифрлық адрестерінің 
жеңіл есте қалатын эріптік сөз тіркестеріне ауыстыруға 
мүмкіндік берген домен атаулары жүйесінің пайда болуы, 
интернеттің белсенді түрде коммерциализациялануы мен эйгілі 
болуы соңғы жылдары домен өздерінің белгілері бойынша 
олардың қолданыстағы түрлеріне үқсас - тауар белгілері, 
фирманың атаулары бойынша материалдық емес актив белгілерін 
иеленді. Мазмүнында домендік атауы гана берілген жарнамалық 
тақталар жиі кездеседі. Қымбат түратын интернет-жобалар 
жүзеге асырылып жатыр, олар үшін домен олардың 
коммерциялық табыстарының едәуір бөлігін қүрайды, өйткені 
түтынушылар доменді электрондық бизнес субъектісінің қандай 
да бір тауар, жүмыс немесе қызмет көрсетулерімен 
байланыстырады.

Ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету жүйесін дамыту, 
оны үйымдастыруды жетілдіру
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Кез келген мемлекеттің ұлттық қауіпсіздігін қамтамасыз 
ету үшін ақпараттық қауіпсіздік өзекті проблема екендігін 
халықаралық тэжірпбе растайды. Әлемдегі бір де бір мемлекетте 
Интернетте және электрондық төлемдерде киберқылмыстың - 
вирустардың таралуы, жағымсыз хабарлар (бүдан эрі - спам), ерсі 
ақпараттар, қарақшьшық, алаяқтық негізгі түрлеріне қарсы 
тұрақты иммунитеті жоқ.

Ақпараттық қауіпсіздікті қорғау ұлттық заңнаманың 
шығарылған ақпараттың зияткерлік меншігін қорғау, Интернет 
арқылы таралатын компьютерлік вирустардың, қорлау жэне ерсі 
ақпараттардың, қоғамға қарсы үндеулердің, спам, ақпаратқа 
рүқсатсыз қолжеткізуді жібермеудің, Интернетті пайдалануға 
қолданылатын қорғау қүралдарын пайдаланудың тэртібін 
белгілеу, сондай-ақ мұндай құқық бұзушылық жасаушы 
тұлғаларды тиімді анықтау жэне жазалау үшін нормативтік 
шарттар жасаусыз мүмкін емес.

Бірыңгай ақпараттық кеңістікте құқықтык қамтамасыз 
етумен қатар субъектілердің ақпараттық өзара әрекет етуі 
ақпаратты қорғаудың ұйымдастырушылық жэне техникалық 
шараларын қабылдауды талап етеді. Бұл шаралар мыналарды 
қарастырады:
1) ақпараттың тарап кетуінің, жоғалуының, жасандылығының 
алдын алу;
2) жеке тұлғаның, қоғамның, мемлекеттің ақпараттық қауіпсіздігі 
қауіп-қатерінің алдын алу;
3) ақпаратты жою, модификациялау, бұрмалау, кошіру, шектеу 
бойынша қолданылатын іс-эрекеттердің алдын алу;
4) жеке меншік объектісі ретінде ақпараттың жэне құжаттаманың 
құқықтық режимін қамтамасыз ету, ақпараттық ресурстар жэне 
ақпараттық жүйелерге заңсыз араласудың басқа түрлерінің алдын 
алу;
5) азаматтардың ақпараттық жүйедегі бар дербес деректерінің 
құпиялылығын жэне жеке құпиясын сақтаудың конституциялық 
құқығын қорғау;
6) құжатталған ақпараттың жасырындылығын жэне 
құпиялылығын сақтау;
7) ақпараттық үдерістерде жэне ақпараттық жүйелерді, 
ақпараттық технолоғиялар мен құралдарды шығару жэне
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қолдануды әзірлеу кезінде иелік етуші субъектілердің құқығын 
қамтамасыз ету;
8) Қазнетке қатысушы ұйымдардың ақпараттық қауіпсіздігі жэне 
ақпараттық-аналитикалық қамтамасыз ету проблемалары 
бойынша ақпараттық-анықтама қорын құру;
9) сыртқы теріс әсерден Қазнеттің ақпараттық кеңістігін қорғау;
10) Интернетті құқыққа қарсы мақсаггарда пайдалану фактілерін 
анықтау мақсатында Қазнеттің ақпараттық кеңістігінің 
мониторингін жүзеге асыру.
Бірыңғай ақпараттық кеңістіктегі субъектілердің өзара іс-эрекет 
етуін ұйымдастыру ережесі заңдардың орындалуын, мемлекеттік 
жэне коммерциялық құпияның сақталуын қамтамасыз етуі қажет. 
Бұл ережелер заңдармен реттелуі қажет.

Бірыңғай ақпараттық кеңістікте аппараттық- 
бағдарламалық құралдар электрондық өңдеу, сақтау жэне 
қабылдау-хабар беру кезіндегі барлық оқиғаларды қандай 
сатысында болса да хаттамалауды жэне ақпаратты қорғауды 
қамтамасыз етуі қажет.

Бұдан басқа, киберқылмыспен күресудің табысты кепілі 
ақпараттық қауіпсіздік саласында қызмет етуші мемлекеттік 
органдар мен бизнестің серіктестігі, халықаралық ұйымдардың 
киберқауіпсіздік жүйесіндегі нормативтік, технологиялық жэне 
ұйымдастыру инфрақұрылымын дамыту ісі болып табылады.

Әлемдік компьютерлік жүйе қазіргі таңда ең қолайлы әрі 
тиімді жолдардың бірі болып саналады. Әсіресе бұл 
тұтынушылар саны күннен күнге көбейіп жатқан көрінісі бар 
Интернет жүйесіне қатысты.
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Интернет жүйесінің қарқынды дамуы туристік жарнамалық 
агенттіктердің жарнамага деген көзқарасын мүлдем өзгертті. Көп 
орын алатын баспасөз жарнамасынан гөрі Интернет жүйесіндегі 
ақпараттық бетінің адресі көрсетілген нақты хабарды ғана 
көресің.

Интернет жүйесі турагентстволардың қызметіндегі көптеген 
ақпараттарға қол жеткізеді -  қонақ үйлердің мекен жайынан және 
авиарейс кестесінен бастап визалық, кедендік ережелерге жэне 
шетелдік туроператорлардың үсыныстарына дейін. Және де эр 
бір ақпараттың көлемі прайс-парақтан бүкіл каталог 
суреттемелерге дейін.

Интернет аз шығындарды жүмсап ауқымды жарнамалық 
кампанияларды жүргізуге мүмкіндік береді. Егерде 
коммерциялық ақпаратты эйгілі электрондық басылымда 
жариялайтын болсаңыз, оны бүкіл әлемнің миллиондаған 
түтынушылары бірнеше күндер, айлар, жылдар көріп жүреді. 
Салыстырмалы аз мөлшердеғі қаражатқа Интернет жүйесінде 
фирма туралы, оның өнімдері мен қызметтері туралы, 
түтынушылармен жүмыс істеу тэртібін т.б. жайттарды ауқымды 
көлемде орналастыруға болады.

Интернет жүйесінің нарықтық экономиканың 
заңдылықтарына қарағанда маңызды ерекшелігі, мүнда 
маркетинг пен жарнаманың жаңа инфрақүрылымы ретінде 
сүраныс үсынысты тудырады деген қалыптасқан қағида 
жүрмейді.

Қонақ үй қызметінде Интернет жүйесін пайдалану қазіргі 
заман талаптарына сай жоғарыдағы сапада қызмет көрсетуге 
көмектеседі.

Жаңа технология қонақ үйдің көптеген басқару жэне 
үйымдастыру үрдістерін автоматтандыруды қарастырады, 
электрондық резервтеу, технологияларды енгізу, келушілерді 
тіркеу, бөлмелерді бөлу, қүралдарды есепке алу, тағамдарды 
жеткізуді қадағалау.

Турағенттер мен туроператорлар күнделікті қызметтерін 
жоспарлау жэне үйымдастыру барысында брондау компьютерлік 
жүйесін, видеожүйені қолданады .
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ҚОРЫТЫНДЫ

Бүгінгі таңда туризмдегі жарнама механизмдерін дамыту 
бюджет қорына түрлі салымдар түсіру арқылы еліміздің 
экономикасының көтерілуіне алып келетін бірден бір оңтайлы, 
таусылмас ресурстардың қайнар көзі болып табылатын жэне аса 
маңызды бағыты ретінде зерттелген. Туризмдегі жарнама 
механизмдерін дамыту нарығында бәсекелестік бірінші орын 
алады. Әлемдік тэжірибеге сэйкес туризм сферасы ірі жарнама 
берушілердің бірі болып табылады. Шетел қонақ үйлерінің 
тәжірибесінде өздерінің қызметіиен түскен табыстың 5-6 
пайызын олар туризмдегі жарнама механизмдерін дамытуға 
жүмсайды.

Бүл жүмыста туризмдегі жарнаманың негізгі түрлері 
қарастырылған. Дүрыс таңдалған жарнамалық стратегияның 
нарықтағы туристік өнімнің дамуына тигізетін әсері зерттелген.

Туризмдегі Жарнама -  туристік тауарлар мен кызметтерді 
жедел сату мақсатында таратылатын ақпараттық қызмет; сатып 
алушы мен тауардың арасындағы қарым-қатынастың нығаюы, 
туар туралы өсиет жэне оны сатып алу жолдары; түтынушының 
тауарды сатып алу үшін қызығушылығын жэне құмарлығын 
күшейтетін сезім.

Әрбір туристік фирманың іс-әрекеттері жарнамасыз қолайсыз. 
Әлемдік тэжірибе көрсеткендей туризм саласы ірі 
жарнамашылардың бірі болып тиабылады. Туристік жарнама 
дегеніміз туризмдегі қызметтердің дамуына, түтынушылардың 
демалуға деген сүранысы мен ұсыныстарының жоғарылауына 
алып келетін арнайы дайындалған эдісті өңделген тур жэне 
турдық қызметтер туралы ақпараттарды жеткізуші төленетін іс- 
шаралар жүйесі.

Қазақстанда туризмдегі жарнаманы дамыту механизмдеріне 
жеткілікті көңіл бөлінбейді. Қазіргі нарықтық жағдайда 
кэсіпорынның нарықтық стратегиясын қалыптастыруда 
жарнамаға ерекше көңіл бөлінуі қажет.

Туризмнің инфрақұрылымында тұтынушыларға жагдай 
жасайтын негізгі бөлігі қонақ үйлер мен мейрамханалар 
болғандықтан, туризмнің қозғалтқышы болып сол 
кәсіпорындардағы жарнама болып табылады. Қазіргі кезеңде 
Алматыда қонақ үйлер өте көп.
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Басты сауал санды сапаға ауыстыру керек. Оңтүстік 
астанадағы қадірлі - қасиетті қонақ үйлер өздерін халықаралық 
туристік нарықта таныту керек. Ол үшін жарнама, интернет (тағы 
басқа әлемдік желістер) сияқты жоспарларды пайдалансақ, елдің 
туризміне тиімді болатын оңды имидж әкеледі. Осы бағытқа 
жүйелі әрі мақсатты түрлер ілғерілей бастады. Деғенмен, 
шетелдердеғі кэсіби туризм мамандарымен де жүмыс жүргізілуге 
тиіс деп ойлаймыз. Еліміздегі түтынушыларға жете бермейтін 
басылымдарға жарнама беріп, қыруар ақшаны желге шашып 
жіберуге де болады.
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II БӨЛІМ. МАРКЕТИНГТІДАМЫТУДАҒЫ РК- 
ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫҢ ТИІМДІЛІГІН АРТТЫРУ 

ЖОЛДАРЫ

К ! р і с п е
Соңғы жылдардағы еліміздегі жанданып келе жатқан 

салалардың бірі — туризм. Ресми мәліметтерге жүгінсек, сырттан 
түсетін инвестицияның 10 пайызға жуығы туризмнен келеді 
екен. Бүл сала экономикамызға кәдімгідей табыс әкелуде, 
қомақты қаржы түсіруге барлық мүмкіндік бар. Ендігі міндет -  
туризмді ел экономикасына түрақты үлес қосатын салага 
айналдыру. Бірақ, сыртқы елдерге шығатын туристер саны 
Қазақстандағы демалушылардың санынан көп. Мысалы, 2005 
жылғы мәліметтерге сүйенсек, шетелге барып қайтқандардың 
саны 4,3 млн., ал елімізге келгендер саны 3,7 млн. адам болды. 
Мүның себебі неде? Біріншіден, біздегі қонақ үй, туристік қызмет 
бағасы шетелдегі туристік қызмет бағасынаи артық болмаса кем 
емес. Екіншіден, отандық туристік қызмет көрсету еуропалық 
стандарттан төмен. Бүл ащы да болса шындық. Табиғат аясында 
демалғысы келетіндер жондеуден өтпеген ойқы-шойқы 
жолдардан қашып, Алакөл, Қапшағай, Балқаштан гөрі 
Ыстықкөлге баруды артық көреді. Қырғызстан бюджетінің 
70 -80 пайызын туризм қүрайды. Қырғызстанға үлкен пайда 
әкеліп отырған, экоиомикасындағы басым бағыттардың бірі - 
Ыстықкөлдеғі неғізгі демалушылар да Қазақстаи азаматтары екен. 
Мысалы, өткеи жылы Ыстықкөлге демалушылардың жалпы саны
1 миллионға жуық болса, соның 700 мыңға жуығы қазақтар 
жэне негізінен алматылықтар. Ал егер 117 шақырымдық 
Қаскелең-Шырпықты төте жолы ашылса, Ыстықкөлге демалатын 
қазақтардың саны 2-3 есе өсері даусыз. Жылына тек туризмен 165 
миллион доллар пайда коріп отырған қырғыз елі бүл жобаның 
іске асуына мүдделі.

Туризм саласын дамытуға соңғы жылдары ден қойыла 
бастады. Елбасы жолдауында туризм саласын кластерлік жолмен 
дамыту жоспары бар. Н.Назарбаевтың Қазақстан халқына 2007 
жылғы жолдауында Қазақстан бизнесінің инноваңиялық 
белсенділігін көтермелеу жөнінде баса айтылған. Жолдауда 
сонымен бірге көлік инфрақүрылымын
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нысаналы түрде қолдап, жаңартып жэне кеңейтіп отыру, 
еліміздің транзиттік әлеуетін барынша пайдалану, көлік 
жүйемізді әлемдік жүйеге кіріктіру, әуе тасымалы саласын 
белсенді дамыту, аэропорттарымыз бен авиаңия саласын үлттық 
экономиканың талаптары мен халықаралық деңгейге сэйкес 
келтіру, эуе қызметінің сапасын, қауіпсіздігін арттыру жэне 
қүнын төмендету үшін жергілікті авиаңия нарығындағы 
бәсекелестікті дамыту үшін барлық жағдай жасалуы керектігі 
айтылған / 1.

Халықаралық маңызы бар негізгі автожолдарды 
халықаралық стандарттарға сэйкес келтіруге қажетті стратегияны 
жарты жылдың ішінде әзірлеу Үкіметке тапсырылды.

2004 жылы “Қазақстанда туристік кластердің даму 
мүмкіндіктері” деген тақырыппен өткен талқылауда маркетингтік 
жэне талдамалық-зерттеу орталығы мен АҚШ-тың бірнеше 
зерттеу компаниялары бас қосып, Қазақстан туризмінің 
мүмкіндіктерін және оның бәсекеге қабілеттілігін талқылады. 
Онда Қазақстанның туристік операторлары мен компаниялардың 
басшылары, өкілдері қатысып Қазақстандық туризмнің қазіргі 
жағдайы мен оның дамуына кедергі келтіріп отырған 
төмендегідей факторларды анықтады:

1. Туризм саласында еңбек ететіндердің еңбекақысын 
көтеру;

2. Қазақстан елшіліктерінен туристік визаларға рүқсат 
алудың қиындықтары;

3. 3-4 жүлдызды арзан қонақ үйлер мен мотельдердің 
жоқтығы т.б.

Бүл шарадан соң Алматы қаласы мен облысында 
экологиялық туризмді және аймақтағы табиғи ландшафтарға зиян 
келтірмей табиғи күйін сақтай отырып пайдалану туралы мақсат 
қойылды. Алматы қаласы мен облысы туристік кластерді жүзеге 
асыруга қолайлы деп табылады. Себебі, мүнда қонақ үйлер, 
санаторийлер, ойын-сауық орталықтары, тау, қорықтар т.б. 
обьектілер шоғырланған. Дегенмен, Қазақстандағы туризм оз 
деңгейінде дами алмай отыр, туризм ошақтары жергілікті және 
халықаралық деңгейде танымал емес. Туризмнен түскен кіріс көзі 
өз деңгейінен томен. Туризм жөніндегі жағымсыз қоғамдық пікір 
де жоқ емес, туризм, спорт т.б. салалардағы қоғамдық
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білімдердің төмендігі байқалады. Туризмге қатысты ақпараттар 
ағыны аз. Бұл еліміздегі турнзмнің дамуына кедергі келтіріп 
отыр.

Алматы облысында туризмнің дамуына ықпал ету үшін 
туризм ошақтарын Қазақстанға және шетелдерге кеңінен таныту 
имиджін көтеру керек.

Туризм -  бизнес. Осы бизнестің түрінің ойдағыдай дамып, 
түтынушылардың көңілінен шығуы РЯ-ға да байланысты. РЯ -  
маркетинг, менеджмент және журналистиканы байланыстыратын 
күрделі мамандық. Өркениетті әлем паблик рилейшнздің 
қүралдарын жоғары экономикалық, саяси және элеуметтік 
мақсаттарға жету үшін қолданады. РЯ -  нарықтық процестердің 
дамуымен байланысты пайда болды, ол мекеме, компания, 
фирманың өзін-өзі дамытуына, жетілдіруіне көмектеседі. Туризм 
саласындағы РК-дын ролі жоғары. Ол:

1) Туристік фирмаға ішкі, сыртқы қоғамдық топтармен 
байланыс орнатуға ықпал етеді.

2) Әлеуметтік проблемаларды шешуге көмектеседі.
3) Бэсекеде табысқа жетуге көмектеседі.
4) Туристік фирмаларға өмір сүруге, дамуға, барлық 

стандарттарға (халықаралық) сай болуға мүмкіндік береді.
Туристік фирма өзін көрсетуі, имиджін қалыптастыруы 

керек. РК-дың міндеті соған көмектесу, фирманың жетекшілеріне 
ақыл-кеңес беру, қауіп-қатерді алдын-ала сезіп, уақытында 
ескерту, проблемаларды көріп, шешуге мүдделі болу, 
қызметкерлер арасындағы тиімді өзара байланысты 
қалыптастырып, қоғам мен туристік фирманың арасында 
үйлесімділікке негізделген жылы қарым-қатынас орнату. Паблик 
рилейшнз жаңа коммуникациялық технологиялардың дамуымен 
күрделене түседі.

Олай болса, халықаралық стандарттарға сай осы саланы 
жетілдіру, Қазақстандағы туризм инфрақүрылымының дамуы РК- 
менеджерлерге де үлкен жауапкершілік жүктейді. Диплом 
жүмысында Қазақстанға деген шетелдік туристердің 
қызығушылығын арттыру үшін не істеу керек?, - деген сүраққа да 
жауап ізделінді. Ең біріншіден, осы салаға жеке кәсіпкерлерді 
жүмылдырсақ, бүл проблеманы шешуге болатын сияқты.

Диплом жүмысына материалдар іздеу кезінде мерзімді 
басылым беттерінен туризмнің дамуына байланысты, туризм
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саласындағы проблемалар жөнінде проблемалық мақалаларды 
кездестірдік және тағы бір көзіміздің жеткені, Қазақстанда 
дүниежүзілік туризм ассоциациясының негізінде жарнамалау 
жэне еліміздің имиджін қалыптастыру үшін жасалған жобалар 
мүлдем жоқ деуге болады. Біз байқаган тағы бір кемшілік -  тур 
жасайтын орындарға тасымалдайтын көлік пен жолдардың 
дамымағандығы. Қазақстандағы туризмді дамытуда РК- 
коммуникацияның маңызы аса зор, яғни, әлемдік бүқаралық 
ақпарат қүралдарымен байланыс орнатып Қазақстанның туристік 
обьектілері жайында ақпарат тарату, жарнама жасау қажет. 
Жарнама саласында да кемшіліктер жеткілікті. Диплом 
жұмысында Қазақстандағы туризм жарнамасына кеңінен 
тоқталып, талдауға тырыстық.

Көптеген елдер осы саладан табыс тауып отыр. Қазақстанда 
табиғаты эсем, таңғажайып көріністерімен таңғалдыратын 
жерлер аз емес. Бурабайды айтпағанда, Көлсай, элемге танымал 
Хан-Тәңірі мен Шарын шатқалының өзі неге тұрады? Осы көркем 
табигатпен танысқан шетелдіктер таңданыстарын жасыра 
алмаған. Сондықтан табиғаты әсем Қазақстанның осы салада 
дамып, пайда табуына мүмкіндік мол.

Бүл диплом жүмысында Қазақстандағы туризмнің 
экономиканың кірісті саласы мен бәсекеге қабілетті индустрия 
ретінде қалыптасуы үшін РК саласында қандай шараларды іс 
жүзіне асыруга болады?, - деген сауалға жауап іздеуге тырыстық. 
Бітіру жұмысының жаңалығы осында. Диплом жұмысында 
Қазақстанның туристік имиджін қалыптастырудағы РК- 
технологиялардың ролі, туризм саласындағы РК-дың өз 
деңгейінде қолданылмауы салдарынан етек алып отырған 
проблемалар ашылды. Алматы қаласында тіркеліп, облысында 
қызмет етіп отырған кейбір туристік (шетелдік) фирмалар түрлі 
заң бұзушылықтарға барып, табиғаттың, экологияның бұзылуына 
жол беріп отыр, миллиондаған қаржыларды жеке қалтасына 
басып, мемлекетке түкке түрғысыз тиын-тебенмен салық төлеуде. 
Бұның зиянын жергілікті қарапайым халық шегіп отыр. 
Туризмнен түскен пайда жеке адамдардың мүддесіне емес, 
еліміздің экономикасына үлес қосуы керек. Осындай қордалы 
проблемалар тақырыптың өзектілігін көрсетеді.

Туризмнің пайдалы түстарын экономикалық зерделеу үрдісі 
БАҚ-та жиі көрініс беріп жүр. Әрине, бұл саланың дамуы үшін
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мемлекет аз жұмыс атқарып отырған жоқ, тек атқарушы 
биліктердің салғырттығы жоғарыдағыдай келеңсіздіктерді 
туғызып отыр. Индустрия және сауда министрлігінің Сауда жэне 
туризм қызметін реттеу комитеті туризмді қалыптастырып, 
дамыту бағытында бірталай игі істер тындырды. Бүгінде 2006- 
2010 жылдарға арналған туризм саласын дамыту бағдарламасы 
әзірленіп жатыр. Бұл бағдарламадағы өте маңызды міндеттердің 
бірі -  туризм саласындағы мемлекеттік саясатты жүзеге асырудың 
нақты әлеуметтік-экономикалық жағдайда жаңаша іс жүрғізу 
жолдарын іздестіру. Халықаралық ынтымақтастық бағытын 
тереңдете түсу. Бүл бағдарлама мемлекеттік саясат туризмді 
экономиканың кірісі мол саласы ретінде танитындығын көрсетеді. 
Индустрия жэне сауда министрліғінің Сауда жэне туризм 
қызметін реттеу комитетінің бюджеті жылдан-жылға өсіп келеді.
2005 жылы ол 32 миллионға бағаланса, 2006 жылы 411 
миллионды қүрады. Республика дамуына бағытталған бүкіл 
инвестиция көлемінің 0,46 пайызы туризм саласына тиесілі. Бүл 
қаржының көп бөлігі Қазақстанның туристік имиджін 
қалыптастыруға және шетелде танымал болуына бағытталады. 
Батыстың ВВС, СТчПЫ, Оізса\егу телеарналары мен жергілікті 
мерзімді басылымдары Қазақстанды жарнамалау мақсатында 
еліміздің тарихы, табиғаты, шипалы өңірлері жайлы хабарлар 
тарататын болады.

Туризм саласындағы инвестициялық саясаттың тағы бір 
маңызды мәселесі -  шағын жэне орта кәсіпкерлікті қолдап, 
дамыту мақсатында туристік үйымдарға үзақ мерзімді несие 
беріліп отыр. Бүгінгі таңда республика бойынша туристік 
нысандардың 98,4 пайызы шағын кэсіпкерлік ретінде тіркелген. 
Олар Бурабай үлттық саябағы, Алтынемел, Қатонқарағай, 
Баянауыл, Қарқаралы үлттық табиғи саябақтары. Туризм саласын 
дамыту мақсатында республиканың Білім жэне ғылым 
министрлігіне 2006-2007 оқу жылдары туризм мамандығына 400- 
ге жуық грант бөлінді. Бүгінде Қазақстанның 39 жоғары оқу орны 
туризм менеджері, халықаралық туризм менеджері, ақпараттық 
технология менеджері, қоғаммен байланыс менеджері, сауда 
менеджері, аудармашылар мен гид-нүсқаушылар мамандықтары 
бойынша студенттерді дайындауда.

Жүмыстың зерттелу деңгейіне тоқталсақ, туризм жэне РК-ға 
байланысты еңбектерді кездестірмедік, жалпы туризмге



байланысты корғалған докторлық, кандидаттық бірнеше (6) 
диссертациялар бар екен. Сонымен бірге ҚР Статистика 
жөніндегі агенттігі жыл сайын Қазақстан Республикасындағы 
гуризм жайлы статистикалық жинақтарды шығарып түрады. 
Дипломда Қазақстан мерзімді басылымдарындағы туризм жайлы 
мақалаларға шолу жасалады.
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II БӨЛІМ. МАРКЕТИНГТІ ДАМЫТУДАҒЫ 
РК-ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫҢ ТИІМДІЛІГІН 

АРТТЫРУ ЖОЛДАРЫ

1 тарау. Қазақстандағы турнзмді дамытудағы қолданылатын 
РК-технологиялар

1.1. Туристік мекемелердің қызметіндегі паблик рилейшнз

РК-дың ең маңызды міндеті мекемеге, ұйым, компанияға 
паблисити, имидж жасау болып табылады.

Паблисити -  бұл фирманың танымал болуы, оның жағымды 
сыртқы бейнесі. Бұл фирманың тұтынушылармен, 
бәсекелестермен, демеушілермен, яғни, сыртқы әлеммен 
байланысы. “Паблисити” мен “паблик рилейшнз” -  синонимдер 
емес. Паблик рилейшнз -  процесс, қызмет немесе қызметтер 
саласы. Ал паблисити -  құрал, паблик рилейшнздің нэтижесі.

Менің ойымша паблиситидің ең басты сапасы сенім. 
Ақпараттық тауар мен жарнаманы аудитория екі түрлі 
қабылдайды, халық ақпаратқа жарнамадан гөрі сенеді. Екінші 
сапасы -  сатушылар мен жариама агенттерінен кашқақтайтын 
сатып алушыларды кең қамту. Үшінші сапасы -  назарға бірден 
іліну, көзге бірден түсу. Жарнама тэрізді насихат та көзге тиімді 
көрінеді.

Паблисити РК-дың құралы түрінде төмендегідей 
жағдайларда мекемеге маңыздылық береді:

1. Мекеменің беделін өсіру;
2. Нарыққа жаңа тауар, өнім шығарғанда;
3. Өнім нарықта біраз уақыттан бері болса;
4. Күрделі өнім мен қызметті түсіндіруде;
5. Жылжытуға бюджет аз болғанда;
6. Дағдарыс жағдайында.
Имидж ұғымына келсек, бүл мекеменің белгілі бір топтар 

алдындагы бейнесі. Имидж ұғымының мазмұны екі құрамдас 
бөліктен тұрады:

1. Сипаттау (ақпараттық) бөлігі. Онда мекеменің бейнесі 
туралы жиынтық ұғымдар болады.

2. Бағалау (байланыс) қабылданған ақпарат эмоция 
туғызады.
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Адамдар (тұтынушылар) мекемені өздерінің өткен 
тәжірибесі тұрғысынан, жалпы қабылданған нормалар және 
моральдық принциптер арқылы бағалайды.

Қазақстандағы туристік компаниялар шетелдерде өткізілетін 
семинар, конференцияларға қатысып тұрады, бұл шараларда 
корпоративтік басқару, ішкі аудит, зерттеу т.б. да мәселелер жиі 
қозғалатындықтан РК-мамандары үшін де өте пайдалы. Өзінің 
қызметкерлерін шетелғе оқытуға жіберу компанияға өте пайдалы. 
Қазақстандағы көп компаниялардың жылдық есептері талапқа 
сай келмей жатады. Мұндай тренингтердің көпшілігі Египетте 
отеді, ұзақтығы оншақты күн, тренингке қатысушылар жарты күн 
ғана оқиды да, қалған уақытында демалады.

Туристік компаниялардың имиджін котеру үшін өткізетін 
шаралары әртүрлі болуы керек. Оған компанияның қаржылық, 
материалдық ресурстары, адам ресурстары жэне демеушілік 
қолдау жасайды. Қоғамдық ұйымдар да көмектесуі мүмкін. 
Шараға журналистердің қатысуы да болашаққа жол ашады. Олар 
демеушілермен келіссөздер жүргізуге ықпал етеді. Шараның 
қорытындысында компания бірінішіден, танымал болады, БАҚ- 
қа жарияланады.

Мұндай іс-шаралардың мақсаты:
1. Мақсатты аудитория арасында компания туралы 

біртұтас бейне қалыптастыру, оның бәсекелес 
компаниялардан артықшылықтары мен ерекшеліктерін 
көрсету;

2. Тұрақты ақпараттық айналым жасау;
3. Компанияны позициялау;
4. Имидж жасау.
Компанияның негізгі РК-міндеттері:
1. Ақпараттық кеңістікке үнемі қатысу;
2. Мақсатты аудиторияның компания туралы таным- 

түсінігін кеңейту;
3. Қоғам тарапынан қызығушылықты арттыру.
Көрме-жәрмеңке іс-шаралары қазіргі туристік маркетингте

маңызды рольге ие. Олар туристік мекемеге бір мезетте 
экономикалық, ұйымдастыру, техникалық, коммерциялық 
ақпараттарды беруге, қызметтің құны туралы кең хабарландыруға 
мүмкіндік береді. Көрме-жәрмеңке іс-шаралары туризм 
саласының дамуының, ақпараттық биржаның, бағаны,
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өзгерістерді болжаудың айнасы. Себебі, туристік мекеме клиент 
үшін көрме үйымдастыруда барлық мүмкіндіктерді пайдаланады. 
Шоу-бағдарламалар, викторина, үтыстар нәтижесінде клиенттер 
үлкен эсер алады.

Қазіргі таңда “көрме”, “жэрмеңке” ұғымдарының бір-біріне 
жақындығы сондай, синонимдер ретінде де қолданылады. Әрине, 
бұл екеуінің ұқсастықтары да бар, олар нарыққа бағытталуы, 
шектеулі уақыты, нақты бір орындарда нақты кезеңдерде 
өткізілуі т.б. Ал айырмашылығы -  ұйымдастыруда, жоспарлауда 
көрінеді. Көрме және жәрмеңке шараларының мазмұны мен түрі 
ұқсас болғандықтан, бұдан былай тек көрме деген терминді 
қолданамыз.

Көрме-жэрмеңке іс-шараларының түрлерін былайша 
сипаттауға болады:

1. Көрме -  туристік өнімнің иллюстраңиялық сипаттамасы;
2.Жэрмеңке -  нарықтағы туристік өнімнің экономикалық 

көрме үлгісі;
3. Салон -  туристік өнімді көрсету (турфестиваль);
4.Биржа -  коммерциялық көрме жэне туристік өнімді 

нарықта тарату;
5.Туристік дүкен (турмаркет; телемаркет) -  туристерге 

ариалған арнаулы дүкен.
Бұл аталған іс-шаралардың эрқайсысы өзіне ғана тэн 

өзгешелігімен ерекшеленеді.
Биржалар арқылы келесі жылға арналған турларды белсенді 

жарнамалау не ашылады не жабылады. Ірі халықаралық туристік 
биржалар: “ГТВ” (Берлин), “ЬопсІоп ТгаүеІ МагкеІ” (Лондон) т.б. 
болып табылады.

Көрмеге қатысуы үшін туристік фирма маркетингтік 
коммуникацияның тиімді құралы болып табылатын жоспарлауды 
мұқият жүзеге асырады. Туристік фирманың көрмеге қатысу 
процесін шартты түрде өзара байланысты кезеңдерге бөлуге 
болады:
1. Кормеге қатысуға принципті шешім қабылдау.
Көрме қызметі туристік мекеменің негізгі маркетингтік мақсатқа 
жетуіне кепілдік беруі шарт. Олар:

• туристік фирма мен оның тауар, қызметтерін көрсету;
• сату нарығын зерттеу;
• жаңа нарықты іздеу;
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• клиенттерді көбейту;
• нарыкка жаңа өнім енгізу;
• өнімді бәсекелестердің қызметіне сәйкес позициялау;
• фирманың жағымды имиджін жасау;
• өнімдерді тікелей сату және келісім-шарттар жасау.

2. Туристік мекеменің мүмкіндіктерді мүқият талдауы:
• көрме өткізілетін орын жэне уақыт;
• қатысушылар мен келушілердің сандық және сапалық 

қүрамы;
• соңғы рет өткізілген көрмедегі іскери белсенділік деңгейі 

(келісім-шарттардың саны мен жалпы көлемі);
• көрмеге қатысу алгышарттары;
• туристік фирманың көрмеге қатысу үшін жасалған 

сметасының алғашқы нүсқасы жэне фирманың мүмкіндігі 
мен шығынның сәйкестігін зерттеу;

® мэселенің соңғы шешімі: мақсатқа жету үшін қандай
көрмеге қатысуға болатындығын шешу.

Осы мәселелермен қатар үйымдастыру шаралары да
қарастырылады:

• көрме жүмысына туристік фирманың қатысу көлемі және 
концепңияны дайындау;

• көрмеге қойылатын өнімдердің тізімін жасау;
• персоналдарды іріктеу жэне дайындау (коммерциялық 

мэселелермен шүғылданатын, қызмет көрсететін, 
стендшілер, аудармашылар);

• коммерциялық жүмыстың, жарнама мен хаттама 
шараларын жоспарлау;

• көрмеге қатысуға жағдай жасап, қызмет көрсететін агентті 
таңдау;

• қажетті көрме алаңының мөлшері мен түрлі материалдық 
жэне қаржылық ресурстардың көлемін анықтау;

• жарнама жэне ақпараттық материалдарды іріктеу жэне 
дайындау;

• экспозицияның тақырыптық жоспарын жасау;
• үйымдастыру комитетімен келісім-шарт жасау, оған 

көрменің жоспарын беру, қажетті қүрал-жабдықтар мен 
қызметке тапсырыс;

Алдын ала:

93



• өз уақытында өтініш беру үшін туристік фирманың 
көрменің ресми каталогына кіруін қамтамасыз ету;

• келушілердің мақсатты тобына бағытталған мерзімді 
басылымдардағы жарияланымдар;

• туристік фирма байланыс жасайтын, көрмеге қызығу 
білдіретін компанияларға факспен, электронды поштамен, 
телефонмен көрмеге шақырулар жіберу;

Мүндайда шақыруды арнайы билеттермен жеке жіберген 
тиімдірек болады. Шақыру парағыида аты, мекен-жайы, титулы 
толық, дэл болуы керек. Шақырылған қонақтардың ішіне ресми 
түлғалар кіретін болса, оларға жеке шақыру хатын қоса жіберген 
дүрыс болады. Кіруге жіберілетін қүжаттар да тиімді. 
Шақырылғандар біріншіден, кіру үшін ақы төлемейді, екіншіден, 
бүл қонақтарға ізет білдіріп, сыйлауға қажет.

Туристік фирма өткізілген көрмемен қатар презентация, 
баспасөз мэслихаты, дөңгелек үстел өткізсе тіпті жақсы.

Фирманың бастығы көрме өтіп жатқан кезде қонақтардың 
көзінше нүсқаулар беруге болмайды. Ол тек алыстан бақылап, өзі 
үшін дүрыс қорытындылар жасауы керек. Ол қорытындыларга 
қажетті мәселелер: көрме үшін осы таңдалған алаңның көлемі 
дүрыс па, қандай қызметтер үлкен сүранысқа ие, келесіде көрмені 
бүдан да жақсы түрде қайтып ұйымдастырса болады, көрме 
жүмысына қай қызметкерлер көбірек икемді т.б.

Туристік фирманың басшысы осымен қатар өзге көрмелерді 
аралап көруіие болады. Бұл нарық коньюнктураларының даму 
тенденциясын байқауға, бәсекелестердің қызметін бағалауға, өз 
позициясы мен туристік фирманың позициясын анықтауға 
тиімділік береді. Көрменің өзіне тэн жеке табиғаты, оған 
қатысудағы адамдардың мақсаты, ұсынылып отырған тауардың 
ерекшеліктері де осылай анықталады.

Коммерциялық қорытыидылар обьективті көрсеткіштерге 
байланысты (фирманың экспозициясын көруге келушілердің 
саны, байланыстарды талдау, жасалған келісім-шарттардың 
көлемі, таратылған жарнама жэне ақпараттық материалдардың 
саны т.б.).

Коммерциялық жэне ұйымдастырушылық қорытындыларды 
зерттеу инвестицияның тиімділігін анықтауга мүмкіндік береді.
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Бизнестегі РК-дың дәстүрлі саласы -  қайырымдылык 
екендігі даусыз. Бизнестің ішкі жэне сыртқы коммуникациялық 
міндеттері бар.

Ішкі міндеттерін мамандар былай деп бөледі:
• клиентпен сенімді байланыс;
• шыншыл ақпараттың еркін ағымы (тік және көлденең);
• жүмыстағы келіспеушілікті болдырмау;
• мекеменің табысқа үмтылып, жетуі;
• болашаққа үміт.

Бүл үйлесімділікке жету үшін мекеменің ішінде журнал 
шығаруға болады. РК -мамандары бүндай журналдар арқылы 
жүмысшыларды бизнестің мақсат, бағытымен таныстыруға, 
тиімді жүмыс үшін ақпарат беруге, қызметкерлердің еңбегінің 
тиімділігін көтеруге, артықшылықтары мен табыстарын 
мойындауга, елеп-ескеруге, табысқа жетуге болады дейді. 
Бизнестегі жақсы имидж жогары табыс экеледі.

«Коммерсант сіаііу» РК-агенттіктердің қызметі бойынша 
жұмыс уақытын былайша бөледі:

41 пайыз -  БАҚ-пен байланыс;
28 пайыз -  корпоративтік байланыстар;
10 пайыз -  мемлекеттік құрылымдардағы қызмет;
9 пайыз — дағдарыс-менеджмент;
4 пайыз -  экология саласындагы қызмет;
3 пайыз -  демеушілік іс-шаралар;
3 пайыз -  қызметкерлермен байланыс;
2 пайыз -  басқа салалар.
РК-қызмет өз кезегінде мынадай салалар бойынша жүмыс 

істейді:
21 пайыз -  фармацевтикалық компаниялар және
медициналық мекемелер;
15 пайыз -  қаржы қүрылымдары;
11 пайыз -  күнделікті сұранысқа ие тауарлар;
5 пайыз -  ұзақ пайдаланылатын тауарлар;
5 пайыз -  энергетикалық компаниялар;
3 пайыз -  туристік агенттіктер;
2 пайыз -  көлік компаниялары;
36,6 -  басқа салалар.
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Ресейдегі туризм де өз деңгейінде дамып отыр. Олардың 
көптеген ірі фирмаларының Қазакстанда бөлімшелері бар. 
Мэскеуде туризмдегі жалақы мөлшері (орта есеппен):

Бухгалтерлер -  күні бойы -  400 доллар;
Сату жөнідегі менеджер -  1000-1100 доллар;
Авиабилет терді брондау -  1100 доллар .
“Банко Тгауеі-іпіогі” онлайн бюллетень нұсқасыида 

төмендегідей багалар көрсетілген:
Бангкок (11 күн) -  450 доллар;
Барселона 8-15 күн -  150 евро;
Индонезия 13 күн -  1137 доллар;

Мальта (8 күн) -  444 евро + 30 евро + туристерге сыйлық.
Ресейдегі ішкі туризмге маманданган “РВБ-Алеан” 

туроператоры 2007 жылдың 4 маусымынан бастап Болгарияға 
бағдарлама ашты.

Туристік компаниялар турагенттердің тапсырысы бойынша 
жүмыс істейді. Бүкіләлемдік туристік ұйымның мэліметтері 
бойынша 1995 жылы әлемде 5674 миллион туристердің 
болғандығы анықталды, халықаралық туризмнен түскен пайда 
372 млрд долларға жетті. Туризм және саяхат АҚШ сияқты 
жоғары дамыған елдердің өзінде көлікті, ауыл шаруашылық жэне 
химиялық өнімдерді экспорттаудан да жогары пайда әкеледі. 
Бүтіндей алғанда туризмнен түскен қаржы көлемі 1950-1995 
жылдар аралығында 144 есе өсті. Туризм саласына әлемдік 
үлттық өнімнің 6 пайызы, элемдік инвестиңияның 7 пайызы, 16 
пайыз жұмыс орны, 11 әлемдік тұтынушылар шығыны, 5 пайыз 
салық түседі.

Сарапшылардың болжауы бойынша халықаралық туризмнің 
дамуы жалғаса бермек. Мамандардың 1999 жылғы пікірі 
бойынша 2000 жылы бүл сала әлемдегі жетекші салаға айналып, 
сол қарқынмен дами берсе, 2005 жылы халықаралық саяхат 900 
миллион адамға, ал 2010 жылы 937 миллион адамға толығатын 
болған /2.

Әлемде туризмнен көп пайда тауып отырған елдер аз емес. 
Мысалға Египетті алсақ болады. 1995 жылы ол бұл саладан 5,5 
миллиард пайда көріпті. Ал бүгінде, яғни, 10 жылдан астам 
уақыттан кейін бұл көрсеткіш еселеп өсті. Египет дегенде “Опера 
Аида” оқиғасын ұмыту мүмкін емес. “Туризм жэне терроризм” 
мэселесі бүгінде үлкен проблема болып отыр. Терроризмнің
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қазіргі заманда қандай да болмасын мемлекеттің бейбіт өмірне 
қауіп төндіре алатын ғаламдық қауіпке айналуының түрлі саяси- 
әлеуметтік, экономикалық алғышарттары бар.

Экономикалық даму, түрғылықты халықтың омір сүру 
деңгейін жақсарту және кедейшілікті азайту дүниежүзіндегі 
барлық мемлекеттер үшін басым міндеттердің бірі.

Қазақстан ТМД елдері мен Орта Азия аймағында азамаггық 
соғыс немесе элеуметтік ретсіздікті бастан кешірмеген бірден-бір 
мемлекет. Әлеуметтік-саяси жағдай, экономикалық мэселелер 
жақсы шешілген жерде лаңкестік болмайды. Қазақстанда 
лаңкестіктің алдын алу үшін мемлекеттік дәрежеде шаралар 
қолданылып келеді. Стратегиялық нысандар мен ірі елді- 
мекендердің инфрақүрылымдарын қоргау жүмыстарының (оның 
ішіне туризм саласына қатысты обьектілер де кіреді) сапасы 
артты. Шетелдік компаниялар мен фирмаларды, туристік 
фирмаларды қорғау шаралары күшейтілді.

Туристер баратын жер қауіпсіз болуы керек. Біз жоғарыда 
туристердің көпшілігі Қазақстанға элеуметтік жэне 
экономикалық түрақтылық болғаннан кейін келетінін айтқанбыз. 
Мүндай жағдайда туризмдегі РК-дың ролі өте жоғары. Дағдарыс
-  имиджге зиян, оны басқару қажет. Дағдарыс бола қалғанда ең 
алдымен РК-кампанияны таңдап, дағдарыстың конңепциясын 
жасау керек. Кез келген компанияда антикризистік бағдарлама 
болуы қажет, өкінішке қарай көпшілік компаниялар бүл 
бағдарламаны жасамайды, сондықтан да төтенше жағдайларда не 
істерін білмей басы қатады. Бүл бағдарлама РК-стратеғияның бір 
бөлшегі ретінде болады. Бағдарламада дағдарыс бола қалған 
кезде кім не істеуі, немен айналысуы керек, ақпараттық 
орталықты қалай жасауға болады, БАҚ-пен қалай байланыс 
орнату керек, журналистермен қалай сөйлесу керек, - деген 
мэселелер қарастырылады. Дағдарыс кезінде журналистерден 
қашудың қажеті жоқ, компаниядан ала алмаған ақпаратты олар 
басқа жерден алатын болады, ал ол ақпарат шындыққа 
жанаспауы мүмкін. Сондықтан журналиске болған оқиғаны 
жасырмай баяндау керек: дағдарыстың түрі, неден пайда болды, 
қалай пайда болды, кімдер кінэлі т.б. Егер журналист компанияға 
келсе, эңгімеден соң оны міндетті түрде шығарып салу керек, 
олай етпесе журналист басқа біреуден (мүмкін қызметкерден,
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еден жуушыдан т.б.) ақнқатқа жанаспайтын, бұрмаланған 
ақпаратты алуы мүмкін.

Осы оқиғадағы дағдарысты басқаруға келетін болсақ, 
біріншіден, туристік компания БАҚ-пен түрақты байланыс жасап 
отырды, ешнәрсені жасырмастан шындықты сол күйде көрсетіп 
ақпарат берді. РК-кампания бір апта, паблисити екі ай жүрді.

Туристік компания оқиғаны талдаумен бірге, бәсекелік 
ортаны да талдауы керек. Туризм бүқаралық ақпарат 
қүралдарында көп көтерілмеуі мүмкін, мақсатты аудиториясы 
болмауы мүмкін. Ондайда не істеуге болады? Ең алдымен 
туристік зонаны жылжыту үшін РК-стратегия жасалады. 
Екіншіден, БАҚ-пен байланыс орнатылады. Үшіншіден, 
корпоративтік, онлайн басылымдар, журнал, бюллетендер 
шығаруға болады. Бүгінде Қазақстандағы компаниялардың 
корпоративтік басылымдары түрлі-түсті қатты қағазда 4 бет 
болып, 3 мыңдай тиражбен шығады. “8АТ & Сотрапу” 
холдинғінің “Іске сэт” корпоративтік басылымы 8 бет, тиражы -  
2000. Басылымдағы “Русско-казахский словарь” деген айдары 
қүптарлық істі қолға алып отыр. Онда өндірістік сипаттағы іскери 
жиі кездесетін сөздердің орыс тілінен қазақша баламасы берілген. 
Қызметкерлердің қазақ тілін үйренуге таптырмайтын қүрал.

1.2. Туристік кызметтің маркетингі мен менеджменті

Туристік нарықты талдап, оны үнемі зерттеп отыру керектігі 
оның өзгеріске бейімділігінен корінеді. Осымен байланысты, 
туристік үйымның қызметінде маркетингтің орны ерекше.

Туристік маркетингтің ерекше функциясы -  рекреациондық 
қажеттіліктің, сүраныстың, монополиялық және коммерциялық 
бағаныц, нарықты сегменттеудің қалыптасуына мақсатты әсер 
етеді, туристік-экскурсиялық қызмет түрлерінің дамуы да осыған 
байланысты.

Туризмдегі маркетингтің терминологиясының негізгі 
принциптерін, концепцияларын жүйелі түрде ең алғаш 1971 
жылы Криппендорф пайдаланды. Клиенттердің туристік 
қызметтерге қоятын талабының өсуі жэне бәсекелестіктің өсуі 
туристік үйымдардың маркетингпен шүғылдануына эсер етеді. 
Туристік ұйымдар сыртқы ортадағы өзгерістерге бейімделіп, 
бәсекелік табысқа жету үшін стратегиялық, маркетингтік
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жоспарлар жасайды. Экономиканың нарықтық қатынастарға 
көшуі оның қызмет етуін жэне дамуын негізгі реттеуші 
мемлекетпен қатар бүгінгі күнде нарық болып отыр. Ал нарық 
туризмде өзге салаларға қараганда жоғары қарқынмен дамиды, 
нарықтық қатынастарда Қазақстандағы туристік нарық өсті, 600- 
ден астам үсақ мекемелер түтынушылар үшін бэсекеге түсіп 
отыр. Бүл саладағы бәсекенің дамуы туристік өнімді 
жеткізушілердің экономикалық тәуелсіздігімен анықталады, 
яғни, келісім-шарт жасау, кірісті басқару, еркін бағаны орнатуда 
шешім қабылдау еркіндікке негізделуі керек. Туристік өнімді 
жылжыту жүйесінде табысқа жетудің барлық әдіс-тәсілдерін 
пайдалану керек: жарнама, сатуды қолдау, паблик рилейшнз.

Жарнама имиджді көтеруге багытталады. Имидж дегеніміз -  
клиенттің туристік мекеме туралы саналы жэне санадан тыс 
жиынтық бейнесі. Бірақ, жарнама жағымды имиджді қолдап, 
қалыптастырудың жалғыз қүралы емес, ол туристік мекемені 
символымен есте қалдыратын бейнесін жасайды. Жарнамамен 
қатар, туристік өнімді жылжыту да, сатуды қолдау да жогары 
табысқа жеткізеді.

Сатуды қолдау -  бүл тауар немесе қызметті сату не қысқа 
мерзімге сатып алу. Бүл шара екі топқа бөлінеді. Біріншісі 
қызмет көрсететін персоналдарга бағытталады, екіншісі 
клиенттерге багытталады. Бірінші топқа турагенттердің 
мотивациясын көтеруге, туристік өнім туралы біреуге 
бағытталған шаралар жатады, олар: таныстыру турлары,
проспектілер, брошюралар, көрме материалдары жэне т.б.

Екінші топқа клиенттерге бағытталған шаралар кіреді:
• тура пошта -  бүл сату-хаттары, оған брошюралар мен 

проспектілер тігіледі;
° арнаулы үсыныстар -  студенттерге, зейнеткерлерге 

авиабилеттердің бағасын томендетіп сату, қолайсыз 
маусымдағы қонақжайлардың бағаларының төмендеуі;

• бәйгелер мен лотереялар, бүндагы жүлделерге түрлі 
саяхаттар

үсынылады. Туристік фирмалар ірі дүкендердің арқылы шетелге 
демалуға туристер жібереді.

Сатуды қолдау эдісіне туристік индустриялар енді ғана 
келуде. Сатуды қолдау шарасы мен жарнаманы қатар өткізсе 
табыс көбейеді.
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Паблик рилейшнз туристік мекеме мен қоғамның өзара 
түсіністігімен жағымды қарым-қатынасын жасауға бағытталған 
жоспарлы, үзақ іс-эрекет. Оның мақсаты -  фирманың жағымды 
имижін үйлесімді қарым-қатынаста жүмыс істей отырып 
коммерциялық табысқа жету үшін жасау.

Туризм саласындағы мамандар басқарудың бірдей үлгісі 
жоқ екендігін жэне эр фирманың өзіне тэн ерекшелігі бар 
екендігін айқындады. Әр фирма өзіне тән басқару үлгісін іздеуі 
керек. Басқару үлгісін таңдаудағы факторларға фирманың көлемі, 
өнімнің сипаты, ол қызмет ететін ортаның сипаты жатады.

Басқарудың қазіргі жүйесі қарапайым эрі өзгеріске бейім 
болуы керек. Бүл жүйеге тән төмендегідей негізгі сипаттамалар 
бар: үсақ бөлімшелер, ондағы азғантай бірақ кәсіби
қызметкерлер; басқарудың шағын деңгейі; мамандар тобына 
негізделген қүрылым; өнімнің сипаты мен сапасы, түтынушыға 
бағытталған қызмет жэне оның кестесі.

Үйымның көздеген мақсатына жетуі 3 негізгі факторларға 
байланысты: ұйымдастырылған құрылымның таңдалған
стратегиясы, туристік менеджменттің мақсаты, туристік көлік 
парктер жүйесінің пайдалылығы мен сенімділігін арттыру, 
туристік базаларды жарықпен қамтамасыз ету, қолайсыз 
маусымдардағы пайданы көтеру, әртүрлі маусымдағы баға 
саясатын тиімді жүргізу, баға мен нәтиженің арасындағы 
сэйкестікті қамтамасыз ету, түрлі қызметтер көрсету арқылы 
клиенттерді тарту, туристік ұйымдар арасындағы өзара қызметті 
кеңейтіп, жарнама саласын тиімді дамыту.

Фирманың міндеті -  мақсатқа жету, алайда 
тұтынушылардың сұранысының тез өзгеруі, ғылыми-техникалық 
прогресс мақсатқа жетуге елеулі эсер етеді. Сондықтан басқару 
жүйесі өзгеріске бейім болуы керек. Бұл үшін фирмаға ішкі 
жағдай және бәсекелестер жайлы ақпарат үздіксіз келуі тиіс, 
әртүрлі мэселелер нақты эрі тез шешімін табуы керек. Ішкі және 
сыртқы жағдайлардың өзгеруіне байланысты шешім қабылдау тез 
арада оқига орын алған жерде болуы тиіс. Мұндай бейімделу 
стратегия дайындауда да қажет. Өнім ескіріп кеткен жағдайда, 
технология өзгеріп фирмаға элеуметтік және құқықтық 
шектеулер болса, оған тез арада бейімделу керек -  нарықты 
өзгерту, номенклатураны жетілдіру.

%
100



¥йымның шешуші элементі оның құрылымы болып 
табылады, яғни, үйымның элементтер арасындағы түрақты 
байланыстар, фирма басқарылатын үйымның конструкциясы. Бүл 
конструкция эртүрлі экімшілік қызметтің билік арналары мен 
коммуникациясын қамтамасыз етеді, оған осы арнамен жүретін 
ақпарат та енеді.

Біз туризмдеғі үйымдастырушы қүрылымның классикалық 
үлғісі ретінде туроператор мен турагенттің қүрылымын үсындық.

Қазақстандағы қазіргі көптеген турмекемелерде азгана 
қызметкерлер істейді және қүрылымы қарапайым: бас менеджер 
клиентпен, қызмет көрсетушілермен тиімді байланыс орнатып, 
тур дайындауға көмектесуі және оны бақылауы тиіс; референт- 
хатшы технологиялық мәселелерге байланысты жауап беру 
керек; бухгалтер қызметтің өндірістік, технологиялық қырларын 
білуі, бағаны төмендету, жеңілдік жасаудың қыр-сырын меңгеруі 
тиіс.

Туристік менеджментті талдауга байланысты инновациялық 
қүрылымға ерекше көңіл аударылады. Бүл үйымның жаңа 
принциптік тізбегі. Оның мэні -  ағымдағы өндіріс пен пайдаға 
шыққан туристік өнімдерді тарату ағымдағы өндіріске 
біріктіріледі, ал жаңа қызмет пен технология ізденуші топқа 
жүктеледі. Бүл топ жобаға оның коммерциялық тиімділігі 
жасалғанға дейін жауапты болады. Ізденуші топ тәжірибелік 
өндірістіц негізінде жаңа өнімді нарықта сынайды. Берілген 
онімнің өндірістегі пайдалылығы анықталған соң жоба ағымдағы 
ондіріске беріледі. Басқарудың бүл тізбесі бойынша туристік 
фирма жүмыс істейді. Жаңа нэрсені іздеуге багытталған 
қүрылымның өндірістік тиімділігі жоғары, стратегиясы сауатты 
жэне өндірістің көлемін үлғайтуға тиімділігі зор.

1.3. Бүқаралық ақпарат қүралдарымен тиімді байланыс

Туристік фирмалар бүқаралық ақпарат қүралдарымен 
байланыс орнатуы керек. Егер фирмада РК-бөлімі болса, өте 
жақсы. Онда бүқаралық ақпарат құралдарымен байланыс жасап, 
оларға ақпарат беріп, фирманың имиджін көтеріп, қоғаммен 
үйлесімді түсіністікке жетуді осы бөлімнің қызметкерлері 
атқарады. РК-мәтіндер туралы көп жазылып жүргендіктен, ең көп 
таратылатын пресс-релизге ғана тоқталуды дұрыс көрдік.

101



Пресс-релизде ұйымның логотипі және мекен-жайы, 
тақырыпқа байланысты байланысуға болатын жауапты адамның 
аты-жөні, мекен-жайы, жазылған күні болады. Қызықты ақпарат 
пен шара жайлы біріиші абзацта айтылуы керек.

Пресс-релиздегі лид -  ең маңызды ақпаратты қамтиды, ал одан 
кейінгі абзаңтар осы ақпаратты дамыта отырып, мағынасының 
өсуіне қарай қосымша детальдар дарытады. Нақты мысал 
келтірейік:

Фридрих Эберт атындағы қордың үйымдастыруымен өткен 
“Женщины, политика и СМИ” атты Халықаралық дөңгелек 
үстелге шақырған пресс-релизде тақырып қарамен бөлініп, ірі 
эріптермен берілген. Дөңгелек үстелге қатысуға эйелдер ҮЕ¥- 
ның белсенділері, журналист, суретші, архитектор, дизайнер, 
оқытушы, саясаткер эйелдер, өнер жэне мэдениеттегі қайраткер- 
эйелдер шақырылды. Бүл жердегі лид бір ғана абзацпен берілген 
“Особый фокус направлен на понимание важной роли участия 
женщин в политике и их взаимоотношениях со СМИ, тем более 
актуального в контексте решений Пекин 1995+”. Одан эрі 
Фридрих Эберт қорының қазақстандық, халықаралық 
үйымдармен бірлескен қызметі, жүзеге асқан іс-шаралары, 
мақсаты дөңгелек үстел тақырыбымен үштастырыла отырып, 
нақты деректермен қысқаша баяндалады. Пресс-релиздің аяғында 
қатысушыларды тіркеу уақыты, дөңгелек үстелдің басталуы мен 
аяқталуы, өткізілетін мекен-жайы, шараны
үйымдастырушылардың аты-жөндері мен байланысу ақпараты 
берілген. Бүл журналистерге де арналған шақыру сипатындагы 
пресс-релиз болып табылады.

Пресс-релизді үйым бланкасының бір жағына ғана басқан 
дүрыс. Пресс-релиздің бір-ақ бет болғаны тіпті жақсы.

Туристік компаниялардың РК-менеджерлері осы мәтінді 
дүрыс жазуға маманданғаны дүрыс. Себебі редакцияға бір күнде 
ондаған пресс-релиздер келеді, оның бэрін жариялай беру мүмкін 
емес. Сондықтан тақырыптың .маңызы, шараның мәні, деректер, 
баяндалуы, негізгі мәселелерге көңіл бөліп, тақырыпты айшықты 
етіп қою фирмаға үтымды.

РЯ мен БАҚ арасындағы қарым-қатынас шығармашылық 
негізде шындыққа негізделуі тиіс. Бүқаралық ақпарат қүралдары 
РК-қызметке тапсырыс берушілер мен клиенттер арасындагы 
алтын көпір, бүқаралық ақпарат қүралдары қогамдық пікірді
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қапыптастырады. БАҚ-пен жақсы қарым-қатынас орнату РК 
маманының жоғарғы кәсіби шеберлігіне байланысты. Оның 
шығармашылық тұрғыда тиімді ойлануына, мазмұнды, 
корпорациялық материалдары сауатты түрде жеткізуіне 
байланысты. Бүқаралық ақпарат қүралдарымен тиімді қатынас 
жасау барысында ақпараттық стратегия кұру кажет, онда 
бұқаралық ақпарат құралына ақпарат берудің жоспары жасалып, 
уақыты бекітіледі.

РК-менеджер бұқаралық ақпарат құралдарымен байланыс 
жасай отырып, ақпараттық себеп табуы, пресс-релизді тұрақты 
түрде таратуы, брифинг, пресс-конференция, тұсаукесер 
үйымдастыруы тиіс. Бүқаралық ақпарат құралдарымен байланыс 
барысында РК-менеджері корпоративтік мақсаттардан тыс, 
қоғамдық мүддені де ескеру қажет. РК-менеджер дайындаған 
хабарламада маңызды фактілер мен құнды жаңалықтар болу 
шарт. Ақпарат басылымның мақсатты аудиторияларына арналуы 
қажет. РК акңияның қандай топқа арналғаны маңызды. Байланыс 
топтарын анықтауда медиа және маркетинг зерттеулер жоғары 
роль атқарады. Компанияларда медиа карта жасалады, онда 
бұқаралық ақпарат құралдарының тізімі бар. Ақпаратты сол 
бұқаралық ақпарат құралдарының бәріне бірдей жіберуқажет. 
Ақпарат электронды немесе жай почтамен, факспен жіберіледі. 
Бірақ РК-менеджерінің журналистермен жеке кездесіп 
эңгімелесуі маңызды ролге ие. Ақпаратты жібергеннен кейін 
телефон арқылы ақпарат алу, алмағаны жайлы білу қажет. 
Материал жарияланғаннан кейін журналистерге алғыс айтып, 
жылы қарым-қатынас орнатқан зор.

Туристік фирманың бұқаралық ақпарат құралдарымен 
байланыс жасаудағы өткізетін тағы бір шарасы медиа-тур болып 
табылады. Енді осыған кеңінен тоқталайық.

Туристік компания журналистермен тіл табысып, өздері 
жайлы жақсы ақпарат бергісі келгенде, жағымды қоғамдьпс; пікір 
қалыптастырғысы келгенде медиа-тур өткізеді. Бұл 
журналистерді әртүрлі мәдени шараларға қатыстыру, 
жұмыстарымен таныстыру, қонақ ету. Ірі ұйымдар ауқымды 
медиа-тур өткізгісі келсе, қонақтарды вокзал немесе эуежайдан 
күтіп алып, орналастырудан бастап шығарып салуға дейінғі 
қызметтің бэрін жасайды. Олар: медиа-турдың бағытна
байланысты журналистерді түрлі көліктермен алып жүру,
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тамақтандыру, мәдени іс-шаралар, билік органдарымен
кездестіру, обьектілерге апарып, ұйымның жұмыстарымен 
таныстыру, медиа-турдың тақырыбына жақын шараларды ескеру 
(конференция, презентация, семинар, баспасөз конференциясы, 
брифинг).

Медиа-турды ұйымдастырмай тұрып тақырыбы мен 
багдарламасын дайындап, қабылдауга мүмкін болатын 
журналистердің саны анықталады. Медиа-турға шақыру үшін 
журналистерге өткізілетін шараның мақсаты, тақырыбы, бағыты, 
қарастырылатын мәселелер жэне мерзімі көрсетілген ақпараттық 
хат жіберіледі. Медиа-тур нэтижелі болуы үшін, шығын өзін-өзі 
ақтау үшін оған мүқият, жан-жақты дайындалу керек. Медиа-тур 
журналистерге психологиялық түрғыдан ықпал етуге мүмкіндік 
береді

Медиа-турды жосиарлағанда уақыт пеи қаржы ескеріледі. 
Медиа-турды ұйымдастырушылар журналистер отырған көлікпен 
жүреді, уақытты бағалау - бағдарламаның берік сақталуына 
мүмкіндік жасайды.

Журналистердің қолына бағдарлама, бэкграундермен бірге 
анықтамалар, телефон нөмірлері де қоса беріледі (медиа-тур 
қатысушыларының да үй, жұмыс, үялы телефондарының 
нөмірлері жазып алынады).

Егер медиа-тур шетелге жосиарланған болса, төмендегідей 
бірқатар мәселелерді ескеру қажет:

• Журналистер шет тілін еркін меңгерген болсын;
• Жазбаша келісім-шарттың болуы;
• Қатысушылар туралы толық мәліметтер;
• Медициналық сақтандыру, дэрі-дэрмектер;
• Телекамераны пайдалану туралы рүқсат қағаздың болуы;
• Жергілікті көліктерді пайдалану мүмкіндігі;
® Егер ұшақпеи бару қарастырылса, қатысушылардың

уақытында тіркелуін қадағалау;
Медиа-тур ауыр, шығынды көп қажет қылатын қызмет 

болғанымен, турдан кейін журналистер компания туралы жақсы 
материалдарды көп береді. Қазақта “Су ішкен кұдығыңа түкірме” 
деген жақсы мақал бар, бұл да тура сондай, әбден сый көрген 
журналистер компанияны ешқашанда жамандамайды, мақтап 
жүреді. Сондықтан медиа-тур компания үшін өте пайдалы нәрсе, 
тек ұйымдастыра білу керек.
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Медиа-турды өткізгенде туристік фирмалардың қызметін 
пайдаланудың қажеті жоқ. Әр компанияның өзінің өткізгені 
дұрыс. Оны негізінен фирмадагы РК-менеджер мойнына аладьі. 
Шараның бюджетін басшы, бухгалтермен біріге отырып қарайды, 
жасайды. Одан кейін компания басшысы мен РК-маманы 
багдарлама жасайды. Медиа-тур сагаттарга бөлінген осы 
багдарламага бағынады.

Компанияның барлық қызметкерлеріне жұмыс бөліп 
беріледі. Біреу баспасөз мэслихатын ұйымдастыруға жауапты 
болады, екіншісі көліктерді дайындайды, үшіншісі мейрамхана 
мәзірімен айналысады, тағы біреуі қонақ үйлермен келіседі, 
біреулері билетке тапсырыс жасайды.

Қазақстанда медиа-турлар көп откізіле бермейді. Сырттай 
қарағанда оңай көрінғенімен, бүл күрделі шара. Медиа-турды 
туристік фирмалар көбінесе дағдарыстан кейін өткізғені дүрыс 
деп ойлаймыз.

Туризм мамандарын дайындайтын жоғары оқу орындары 
кәсіби гидтерді дайындауға баса көңіл аударғаны жөн. Гидтер 
туристерді демалатын, экскурсия жасайтын нысандармен 
таныстырады. Оның әңгімесі қызықты, тарихи деректерге бай, 
сенімді, мазмүнды болуы керек. Қазақстандағы ежелгі тарихи 
ескерткіштер туризм саласындағы маңызды байлыгымыз, 
мақтанышымыз.

1.4. Туризмдегі жарнама

Қызмет көрсету -  ерекше сала, ол өндіріс пен сауданың 
арасындағы орынды иемденеді, сондықтан оған өндірістегі, сату 
мекемесіндегі сияқты жарнаманың ерекшеліктері тән. Қызмет 
көрсету саласындагы жарнаманың колемі өзге салалармен 
салыстырганда аз. Бүл үсақ фирмалардың көптігімен, ірі 
фирмалардың аздығымен түсіндіріледі. Бүқаралық ақпарат 
қүралдарындағы жарнамалардың көпшілігі тагам өнімдері мен 
қүрылыс материалдарына байланысты. Туризмдегі жарнама 
барлық жерде беріледі, бірақ аз. Мамандандырылган 
басылымдарда аздаған қызмет көрсету жөнінде жарнамалар бар. 
Ал Интернетте жағдай мүлдем басқа, онда туризмге байланысты 
жарнамалар, өзге саладағы жарнамалармен бірдей. Сонымен 
қатар туризмге арналған үлкен көлемді орталық жэне ең ірі
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газеттер бар. Бұл оқырмандардың көңілін осы газетке аудару 
үшін жасалады. Бүл газеттегі корпоративтік жарнама өзге салаға 
карағанда жоғары және 10-15 пайызды қүрайды, мүның себебі 
клиенттермен тура байланыс орнату жүйесінің дамығандығында. 
Көлемі сауда жарнамасынан жоғары немесе бірдей жарнаманың 
жалғыз түрі бар -  бүл жарнама парақшаларын пәтерлерге тарату.

Қазақстандағы туристік агенттіктердің, компаниялардың, 
фирмалардың жарнамаларына тоқталайық. Олар жарнамаларын 
көбінесе “Караван класс”, “Рек-тайм” сияқты тегін таратылатын 
жарнамалық газеттерге береді. “Караван” газетінде де 
жарнамалары бар. “Сіздер үшін саяхат!”, “Сенімді 
серіктестермен”, “Кәсіби және сенімді бедел!”, “Сіздің 
демалысыңыз -  біздің қамқорлығымыз!” болып кете береді. 
Барлық жарнамалардың түрі бірдей, егіз қозыдай, бірінен-бірінің 
айырмашылығы жоқ. Кейбіреулерінде ғана турдың бағасы 
жазылған. Саяхатқа шыққысы келген адамның қайсы туристік 
фирманы таңдарын білмей басын қатырары анық. Бүл туристік 
фирмадағы РЯ-мамандары мен жарнамашылардың кемшілігі. 
Жарнамалауда тың идея, соны түр іздемейді. БАҚ жарнаманың 
орны мен уақытын сатады, жарнаманың мэтініне жауап бермейді.

Туризмдегі жарнама Интернетте жақсы дамыған. 
Интернеттің басты артықшылығы -  интерактивтілігі, кез-келген 
елдегі кез-келген фирмадан жедел, жаңа ақпарат алудың 
мүмкіндігі. Сонымен қатар Интернет арқылы басқа өңірлердегі 
бөлімшелер мен серіктестерге ақпарат беруге болады. Интернетті 
пайдаланушылардың саны күннен күнге өседі. Торапқа түрақты 
ақпарат беретін фирмалар көлемді ақпарат, каталог, прайс- 
парақшадан тыс көп тиімділік көреді.

Әр жарнама беруші жарнамаға кеткен шығынды қайтарып 
алумен қатар, одан үлкен пайда көргісі келеді. Мүнымен 
фирманың қызметкерлері (РК-менеджерлер, жарнама бөлімі) 
немесе маркетингтік, кеңес беру қызметі орталықтарының 
мамандары айналысады. Қазақстандағы орта, ірі туристік 
фирмаларда маркетинг және жарнама бөлімдері бар, ал үсақ 
фирмаларда менеджерлер бүл істі атқарады. Бүгінде дамыған 
шетелдерде маркетингтік зерттеу бөлімдері жабылып, 
маркетингтің функңиясын басқару қүрылымына беру үрдісі етек 
алды. Бүл басқару мен маркетинг стратегиясының және 
жарнаманың біріккендігін көрсетеді. Қазақстанға маркетинг
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тәжірибесі енді-енді еніп жатқанда бұл тәсілді қолдану қауіпті. 
Бізде маркетииг стратегиясы сияқты жарнамаиың кешенді мэні 
элі де толық бағаланбайды.

Туризмде бизнес-жоспар жасау, маркетингтік стратегияны 
кұру, нарықты жан жақты талдау, жарнаманың болашақ 
клиенттерге кешенді ықпалын зерттеу кемшін. Зерттеулер 
көрсеткендей, жарнамамен 80 пайыз туристік фирмалар 
айналысады. Олардың 50 пайызы жарнамасының сапасына, 10-15 
пайызы санына көңіл бөледі. Туризм саласында жарнаманың 
тиімділігін кешенді зерттеу жүргізілмейді. Кейбір ірі туристік 
агенттіктер ғана бүл жөніндегі кеңес беретін фирмалардың 
қызметін пайдаланады. Туристік фирмалар жарнаманың мэнін 
нарықгы талдау, сауда белгісін жылжыту мақсатында 
қолданбайды.

Жарнаманың тиімділігін анықтау кешенді маркетингтік 
зерттеулердегі маңызды баспалдақ. Туристік фирмалар қолда бар 
мүмкіндіктерін пайдаланады әрине. Телефонмен сүрайды, 
сауалнама жүргізеді. Дегенмен, телефон арқылы бірнеше есеге 
төмендетілген теріс ақпарат алу қаупі бар.

Жарнама фирманың болашақта дамуының кепілі. Туристік 
фирмалар жарнаманың тиімділігін қалай анықтауына болады?

- туристердің саны көбейеді;
- жаңа туристер пайда болады;
- қаржы өседі;
- тек БАҚ-тагы жарнаманың эсерімен келген клиенттердің 

болуы;
- сыртқы жарнаманың әсерімен келген жаңа клиенттер;
- Интернет, көрме сияқты арнаулы жарнамалардың 

ықпалымен келген клиенттер;
- Таныстары арқылы келген клиеиттердің саны.
Жарнаманың арқасында туристік фирманың қызметі өседі.

Бөлімшелері дамиды, бизнестегі табысқа жетуге мүмкіндік 
туады. Туризмдегі (жалпы бизнестегі) жарнама тиімділігін 
анықтауды екі топқа бөлуге болады: бағалау және талдау. Бағалау 
өз кезегінде тура жэне жанама болады, ал талдау сыртқы 
жағдайлардың өзгеруін есепке алады.
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Кесте 1
Жарнама ерекшеліктерін топтастыру және қызмет 

көрсету жарнамаларының мазмұны

ЖАРНАМАНЫҢ
ТҮРЛЕРІ

ЖАРНАМАНЫҢ МАЗМҰНЫ

Орташадан ҚЫЗМЕТ
төмен
көлем

БАҒА ЖӘНЕ 
ЖЕҢІЛДІКТЕР

САПА

Жалпы 
басылымдағы 

аз көлем

Қызметтер 1 Көрсетілетін Көтерме
кешені қызметтің жеңілдіктер

1 жеделдігі аз

Кепілдік

Жарнама 
паракшаларын 

тарату

Күзету жэне Техника- Құнына Сертификаттар
жауапкершілік- лық колдау басқа да

пен сактау кызмет- 
тер кіреді

Көп 
жарнама- 

нын аз үлесі

Экспедиция Женілдікпен 
тиеу жэне 

түсіру

Қүнның
сапалык
деңгейі

керсетіледі

Корпоративтік 
жарнаманың 

жогары деңгейі

Сақтандыру Жеңілдікпен
жеткізу

Дилерам
жеңілдігі

Ж^мыс
тәжірибесі

Имидж 
жарнамасының 

үлесі 80-85 
пайыз

Жеңілдіктер Жаңа
технологиялар

Интернетте Қркаттарды Баска да Балаларға
туризм жаилы безендіру қызметтер жеңілдіктер
жарналар көп

Туристік жарнамалардың ерекшелігі -  қызметке көп көңіл 
бөлінеді, бұл оның кешенді әрі көп қырлы болғандығынан; бұл -  
күзету және жауапкершілікпен сақтау, сақтандыру, кеңес беру 
жэне тез орындау, қүжатты безендіру жэне қызмет көрсету. Баға 
және жеңілдік екінші жоспарда. Олар санмен көрсетілмейді, 
“төмен”, “ең төмен”, “пайдалы”, “ерекше”, “келісім бойынша”, 
“үлкен”, “клиенттердің түрлі категориялары үшін” деп
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бағаланады. Үшінші жоспарда -  сапа: сертификаттау, қолда бар 
лицензия, кепілдік, жүмыс тэжірибесі, жаңа технологиялар. 
Қызмет көрсету саласындағы жарнама хабарлаидыруларының 
эмоциялық көрсеткіші оте жоғары және үлесі бойынша киім 
жарнамасымен тең.

Жарнаманың тиімділігін өлшеудің негізгі ережелері 
төмендегідей:

Қызмет көрсету:
- қабылдау, жонелту, жүкті кешендік заңдастыру, теміржолмен 

алып жүрудегі кешенді қызметтер;
- көлікпен тасымалдауда жолда күзету;
- кедендік қызметтер -  теміржолмен тасымалдау;
- тапсырыс қабылдау -  күнбе-күн -  теміржолмен тасымалдау;
- теміржол және суда жүру қүжаттарын жасау -  контейнермен 

тасымалдау;
- жауапкершілікпен сақтау -  теміржолмен тасымалдау;
- тегін -  аралас хабарларға рүқсат беру -  теміржолмен 

тасымалдау;
- сақтандыру -  авиа және көлікпен тасымалдау;
- балалар тегін түрады -  туристік сапарлар;
- мәліметтердің ең ауқымды базасы -  туристік сапарлар;
- клиенттерге жеке жагдай жасау -  туристік сапарлар;
- үлкен жеңілдікпен барлық турлар -  туристік сапарлар;
- балаларға жеңілдік -  туристік сапарлар;
- жеңілдік -  топтарға -  туристік сапарлар;
- купонды пайдаланып фирманың кагалогына тапсырыс бере 

аласыздар, онда біз туристік сапарларды ақысыз жібереміз.
Жарнаманың тиімділігін өлшейтін негізгі ережелер:

1. Бізде бизнестің мақсаты жогары пайда табу деп саналады. Ал 
дамыған шетелдерде бизнестің мақсаты -  клиенттердің коптеп 
тарту. Осы айырмашылықтан қазіргі маркетингтің негізгі 
тенденциясы келіп шығады. Бүл тенденция бойынша 
түтынушыға материалдық пайдалылығын зерттеу керек. 
Нэтижесіиде жарнаманың ролі күшейеді және ол бизнесте 
табысқа жетудегі ең басты белгі болады, мүның себебі, 
клиенттердің жоғары санына жарнама тікелей эсер етеді.
2. Жарнама туристік фирманың имиджін қалыптастырады, 
түрақтылыққа жетудің маңызды қүралы боып табылады. Ал 
имидж жоғары пайда табуға, фирманың дамуына ыңғайлы
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жағдай жасауға, бизнесте көшбастаушы болуға және нарықта өз 
орнын табуға көмектеседі.
3. Жарнама бұрыннан бар туристерге турист қосады.
4. Тұрақты туристердің үлесінің өсуімен жарнаманың ролі 
біртіндеп түседі. Бүл үлес 70-80 пайызға жеткенде алғашқы 
орынға таныстары арқылы келген жаңа клиенттердің легі 
шығады. Бүл категорияның қалыптасуына қызмет туралы, қызмет 
корсету туралы ақпарат берген түрақты клиенттер ықпал етеді. 
Таныстар арқылы келген клиенттердің санына фирмадағы жан- 
жақты көрсетілген қызмет әсер етеді. Жарнаманың ықпалы кеми 
береді.
5. Жарнама жаңа клиенттерді тартып қана қоймайды, түрақты 
сатып алушыларға еске түсіру арқылы әсер етеді; ал түрақты 
түтынушьшар тағы да жаңа клиенттерді белсенді түрде тарта 
бастайды. Екінші қайтара турға барушыларға қызмет көрсету 
деңгейі өседі.
6 . Кез-келген жарнама дамудың өтпелі жэне түрақты кезеңін 
басынан өткізеді. Бастапқы өтпелі кезеңде жарнаманың тиімділігі 
жоғары деңгейге жетеді, себебі аудиторияның арасында 
жарнамадан түршігу бола қоймайды. Жарнамамен 
респонденттердің көпшілігі таныс болғаннан кейін тиімділігі көп 
кемиді. Егер жарнама бір-ақ рет беріліп, доғарылса немесе 
мерзімді басылымға орналастырылса, тиімділігі тез кемиді: жаңа 
клиенттер санының кему деңгейі фирманың орналасқан жері мен 
аудиторияларға байланысты. Егер фирма қолайсыз жерге 
орналасса немесе басылымның таралымы аз болса бірнеше 
күннің ішінде қүлдырау басталады, ал егер фирма орталықта 
орналасса жэне жарнама берілген аудитория үлкен болса 
эсерлілігі біртіндеп кемиді жэне түрақты деңгейге көтерілуі 
мүмкін, бірақ бүл кезең үзаққа созылмайды, бірнеше күннен 
бірнеше аптаға дейін.

Бизнестің қандай саласы болмасын халықпен жүмыс істейді. 
Бүгінде бизнеске жагымсыз көзқараспен қарайтындар да бар, 
мүның себебі, ондағы РК-мамандарының дұрыс жұмыс 
істемейтіндігінен. «Ринако-Плюс» инвестициялық
компниясының РК-маманы А.Кондратьев инвестициялық 
кеңістіктегі жұмыстың түрлерін былайша бөледі:

1. Құнды қағаздар нарығындағы кәсіби имиджді 
қалыптастыру;
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2. Нарықта компанияны позициялау;
3. Компания қызметінің барлық аспектілеріне назар аударту;
4. Клиенттерге ақпарат беріп, оларға қызмет көрсетуде жоғары 

стандарттарды үстану /3. Осы бағытпен жұмыс істеген 
компанияға клиенттердің сенімі артады, инвестор 
қаржысының далаға кетпейтіндігін біледі. Қоғаммен 
байланыс қызметі төмендегі аудиторияга ақпарат береді:

1. БАҚ арқылы қоғамға;
2. Компанияның акционерлеріне, инвесторларга, құнды қағаз 

агенттеріне, қаржы сарапшыларына;
3. Дистрибьюторларға;
4. Мекемеде жаңадан қызмет етушілерге;
5. Мемлекеттік экімшлікке.
РК-дың тағы бір қызметі мекеменің корпоративтік имиджін 

қалыптастыру. Бұндағы бірінші басшының имиджі басты орында, 
онсыз бизнес табысты болмайды. Имидж -  аудиторияның 
назарын жаулап алу емес, аудиторияның тілегіне, қажеттілігіне 
көңіл аудару. Фирма неғұрлым жогары деңгейге көтерілгісі 
келсе, соғұрлым бұқаралық коммуникациядағы позициясы берік 
болады. Себебі біз көптеген білімді коммуникация арқылы 
игереміз.

Тауардың белгісі (бренд) фирманың сол талаптарға сай 
болуын қажет етеді. «Апзсіеіі Риззіа» фирмасының қызметкері 
А.Силантьев: «Бренд мэртебесі -  жарнама блоктары ғана 
болмайды, ол фирма жұмысының сапасы, имиджі, 
тұтынушыларга құрметпен қарап, қызмет ету», - деді /4.

РК-дың типтік мақсаттары бизнестің мақсаттарымен сәйкес 
келеді екен:

2. Қызметтің жаңа түрлерімен байланысты туристік компания 
имиджіиің өзгеруі.

3. Компанияның өткен өмірінен эңгіме айта отырып, 
болашақтагы дамуына сенім орнату.

4. Компанияның мақсатын түсінбегендіктен жазылған сын 
мақаладан кейін қоғамдық қатынастарды жақсарту.

5. Клиенттерге жаңа қызмет туралы ақпарат беру.
Туристік бизнестегі РК-қызметке мысал келтірейік: Британ

фирмасы «Ямайка туризм жөніндегі Кеңес» кампаниясын
жүргізе отырып, Би-Би-Си бағдарламасымен Ямайкада
«Антикварные гастроли» сюжетін түсіруге келіседі (тілек
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білдіргендер ескі киімдерін экелуге болады). Бір кездері 
Ямайка Британ имиериясының бір бөлігі болғандықтан, аралда 
ескі жиһаз, суреттерден аяқ алып жүргісіз болады. Бүл бір 
сағаттық хабарда арал мен оның тұрғындары көрсетіледі. 
Хабар көрсетілгеннен бір күннен кейін «Туризм жөніндегі 
Кеңестің» офисін Ямайкада демалғысы келгендер басып 
қалады. Олар демалуға қандай мүмкіндіктер бар екендігін 
сұрайды. Бір айдан кейін тапсырыс берушілердің саны күрт 
оседі. Өзіміз көріп отырғанымыздай бүнда әсер етудегі жанама 
эдіс қолданылады. Себебі «Ямайкада демалу - эркімнің де 
арманы» деген кең таралған, жалықтыратын тура шақыру, 
жарнама әсер етпейді. Хабардағы жарнама да біржақты емес, 
ақпарат та бар. Бұл күрделі коммуникативтік өнімнен кейін 
клиенттерді коп тартуға болады.
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2 тарау. Қазақстандағы турнзмнің проблемалары және дамуы

2.1 Туризм түсінігі, классификациясы

Туризмнің анықтамасы өте көп, олар үнемі жетілдіріліп 
отырады. Б¥¥-ны ң 1954 жылы қабылдаған анықтамасы бойынша 
“туризм дегеніміз -  бүл адамның денсаулығын нығайтып, 
физикалық дамуына ықпал ететін белсенді демалыс” делінген. 
Туризм жөніндегі Маниль конференциясында (1980 жыл, 
Филиппин) “турист” үғымына кең анықтама берілді: “Турист -  
жалақы іздеуден тыс мақсатпен саяхатқа шығып, өзінің 
түрғылықты орнына 24 сағаттан артық уақытқа кететін түлға”.

Туризмнің тарихына көз жүгіртейік. Туризмның 
инфрақүрылымын жасау және қызметін түрақты реттеу бірте- 
бірте экономиканың жаңа саласын қалыптастырады. Туристік 
қызметтің ең алгашқы түрлері ертеде пайда болды, туристердің 
ең алғашқы тобы спорт, көңіл көтеру, дәрі-дәрмек өсетін 
жерлерге саяхатқа шықты, оларға қызмет көрсетушілер де 
болған. Мысалы, Ежелгі Грецияда олимииадалық ойындарға жыл 
сайын спортқүмар жэне өнерсүйер қауым көп жиналды.

Орта ғасырларда Еуропаға адамдардың келуі жиіледі, 
жауынгерлер, саудагерлермен қатар танымдық, көңіл көтеру 
және медициналық мақсатпен келушілер көбейді.

XVIII ғасырдың аяғында басқа елдерге эртүрлі 
мақсаттармен баратын адамдарды “туристондар” деп атаган, бүл 
француздың “тур” -  саяхат деген сөзінен шыққан. Саяхаттың 
жеке, табиги, қауіисіз түрі ретінде туризм халықаралык сауда мен 
көлік дамуының негізгі кезеңінде қалыптасты. Туризм 
инфрақүрылымының түрақты қалыптасуы экономиканың жаңа 
бір саласын туғызды. Ең алғашқы бүқаралық туристік саяхат 
Англияда пайда болды. Кәсіпкер Томас Кук 1841 жылы 600 
адамды теміржол арқылы қыдырту мақсатымен алып жүрді. 1845 
жылы сол адамдарға Ливерпуль қаласына саяхат үйымдастырды, 
экскурсия жасады. Ал 1847 жылы Томас Кук тек қана Англия 
емес, басқа да қалаларға жолдамалар беретін туристік қоғам 
үйымдастырды. 1887 жылы ол ең алғаш рет бүкіл әлемге туристік 
саяхат үйымдастырды. Осылайша Томас Кук арнаулы туристік 
өнім жасады. Теміржол жэне кеме компанияларымен, қонақ үй, 
мейрамханалармен туристерғе қызмет көрсету жөнінде келісім-
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шарт жасады. Түристік қызметке сүранысты жүйелі түрде 
зерттеп, туристік маркетингтің негіздерін қалады.

Ол жылдары туристік компаниялар негізінен байларга 
қызмет ететін эрі өте қымбат болатын. Ресейдегі экскурсияны 
тугызган ¥лы Петр шетелдік қонақтарды Санкт-Петербургте өзі 
алып жүрген.

Ең алғашқы Ресейдегі туристік үйым велосипедшілер 
туристік қоғамы болды. Бүл “Русский Туринг Клуб” деп аталатын 
қоғам 1885 жылы Петербургте қүрылған еді. Клубтың Киевте, 
Харьковте, Мэскеуде, Тобольскіде, Ригада бөлімшелері болды. 
Осы клубтың негізінде 1895 жылы Ресейде туристер қоғамы 
күрылды. Оның мақсаты -  елдің ішінде жэне шетелде саяхаттар 
үйымдастыру болды. 1911 жылы бұл қоғамның басқармасы 
Мэскеуғе кошті. 1914 жылы қоғам мүшелерінің саны 5000-ға 
жетті. Қоғам 1928 жылға дейін өмір сүрді, ал 1929 жылы 
пролетарлық туризм қоғамы құрылды. Ол 1980 жылы 
Бүкілодақтық еріктілердің пролетарлық туризм және экскурсия 
қоғамына айналды. Оның құрамына “Кеңестік турист”, “Грузия 
турисі” сияқты акционерлік қогамдар кірді. 1929 жылы 
“Интурист” деген Бүкілодақгық акционерлік қоғам қүрылды. 
Оның бөлімдері мен өкілдіктері КСРО-ның көптеген қалалары 
мен шетелдерде болды. Алматы қаласында да бөлімі құрылды. 
1936 жылы ішкі туризмге кэсіподақ басшылық жасады, одан 
кейін орталық туристік экскурсиялық басқарма құрылды, оның 
республика мен елдің өзге қалаларында бөлімдері құрылды. 1962 
жылы . бұл басқарма туризм жөніндегі кеңес болып қайта 
қүрылды. Ал 1969 жылы туризм және экскурсия жөніндегі 
орталық кеңес болды.

Жастар туризмін ұйымдастыру ВЛКСМ Орталық комитетіне 
тапсырылды. Ол 1958 жылы “Спутник” Халықаралық туризм 
бюросы деп аталатын туристік құрылымын жасайды, ал балалар 
туризмін ұйымдастырумен 1918 жылы құрылған орталық балалар 
туристік экскурсиялық стансасы айналысты. Қорғаныс Министрі 
мен басқа да бірқатар министрлік пен ведомоствалар оздерінің 
туристік құрылымын жасады.

Кейіннен бүрынғы туризмнің монополистері “Интурист”, 
“Спутник” Экскурсия жэне туризм жөніндегі орталық кеңес 
акционерлік қоғамдарына айналды, ал Қазақстандағы туризмді 
үйлестіруді Қазақстаи Республикасының денсаулық сақтау,
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мәдениет, білім Министрлігінің туризм жэне спорт Департаменті 
мойнына алды.

Қазіргі туризм қызметкерлерге жыл сайын берілетін ақылы 
демалысқа байланысты дамуда. Адам демалуға құқылы. Демалыс 
гұлғаныц дамуына, адамдардың өзара түсінісуіне оң ықпал етеді. 
БС¥-ның туризм жөніндегі халықаралық арнаулы үйымдарының 
мемлекеттегі туризмның даму саясатын зерттеу нэтижелері 
бойынша туризм дегеніміз -  мемлекеттің элеуметтік, мэдени 
және экономикалық өміріне тікелей ықпал ететін қызмет. Қазіргі 
туризм -  қүлдырауды білмейтін әлемдік экономиканың саласы 
болып табылады. Мамандардың айтуы бойынша орташа алғанда 
бір шетелдік туристен түсетін пайданы алу үшін элемдік нарыққа 
9  тонна тас көмір немесе 15 тонна мүнай немесе 2  тонна бидайды 
әлемдік нарыққа шығару керек. Шикізатты сату кезінде елдегі 
энергия қолданылады, ал туристік индустрияда қарқынды дамып 
отырған ресурстары жүмыс істейді. Шетел экономистерінің 
есептеуі бойынша қалада 2  сағат уақытын өткізген жүз мың 
туристер эр сағат сайын бір адамға 17,5 доллар, ал барлығы 350 
мың доллар шығын шығарады. Осылайша, шикізатты сату -  
экономикалық түйыққа тіреледі, ал туризмнің дамуы 
экономикаға тиімді, болашағы зор сала.

Туризм мемлекеттің экономикасына 3 түрлі тиімділік 
әкеледі:

1. Шетел саясатының еркін ағымын қамтамасыз етеді жэне 
жүйелі экспорт сияқты экономикалық көрсеткіштерге игі 
ықпал етеді.

2. Халықты еңбекпен қамтамасыз етеді. БС ¥ мен саяхат және 
туризмнің бүкіләлемдік кеңесінің бағалауы бойынша туризм 
индустриясындағы эр жүмыс орнына өзғе салаларға эсер 
ететін 5-тен 9-ға дейінгі жүмыс орнына келеді. Туризм -  
елдегі экономиканың 32 саласының дамуына тура немесе 
жанама әсер етеді.

3. Елдегі инфрақүрылымның дамуына тиімділігі. Туризм 
елдегі экономикаға бүтіндей эсер етеді. Ол жол-көлік, сауда, 
түрмыстық-коммуналдық, мәдени жэне медициналық 
қызмет көрсету дамуымен тығыз байланысты.
Туризм -  демалыспен, спортпен жэне мәдени табиғатпен 

қарым-қатынас жасау. Бүл іс-әрекеттің барлығы жеке немесе 
үжымдық өсіп-жетілудің қүралы.
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Туристік индустриядағы уғымдарға тоқталайық:
Туристік кәсіпорын дегеніміз -  бұл мүлікті еңбек 

үжымының пайдалануы негізінде өнім өндіретін жэне өткізетін, 
жүмыстарды орындайтын, қызмет көрсететін заңды түлға 
қүқығын иеленетін дербес шаруашылық жүргізуші субьект. 
Еңбек үжымы мүшелерінің элеуметтік жэне экономикалық 
мүдделерін жэне мүлікті меншіктенуші мүдделерін 
қанағаттандыру үшін табыс алуға бағытталған шаруашылық 
қызметі туристік кэсіпорынның ең басты мәселесі болып 
табылады. Туристік кэсіпорын жүмыстан бос уақытты, 
рекреаңияны, демалысты үйымдастыруға жэне халықты емдеуге; 
олардың таныстары мен туысқандарына баруға жэне заңмен 
рүқсат етілген жарғыға сэйкес өзге де мақсаттарға бағытталған 
қызмет түрін жүзеге асырады.

Туристік агенттік қызметке лиңензиясы бар жеке жэне 
заңды түлғалардың туристік өнімді үсыну жэне өткізу жөніндегі 
қызмет жатады.

Тур -  белгіленген мерзімдер шеңберінде белгілі бір 
маршрут бойынша жасалатын саяхатты қамтитын туристік 
қызмет көрсетулер кешені.

Туристік жолдама -  туристік қызмет корсету кешенін алуға 
құқықты растайтын қүжат.

Туристік қызмет көрсету -  туристік саяхат кезеңінде жэне 
осы саяхатқа байланысты туристің қажеттіліктерін 
қанағаттандыру үшін маңызы зор қызметтер (орналастыру, 
тасымалдау, тамақтандыру, экускурсиялар, туризм 
нүсқаушылары, гид-аудармашылар) көрсететін қызметтер жэне 
сапар мақсатына байланысты көрсетілетін басқа да қызметтер.

Экскурсант -  бір жерге, елді мекенге, аумаққа немесе сол 
жердегі басқа елге туризм мақсатында 24 сағаттан аспайтын 
уақытқа келген жеке түлға.

Экскурсиялық қызмет -  азаматтардың уақытша болатын 
елдегі туристік ресурстарды танымдық мақсатта аралап көруін 
ұйымдастыру жөніндегі кәсіпкерлік қызмет, ол туристерді 
орналастыру жөніндегі қызметті коздемейді жэне 24 сағаттан 
аспайтын мерзімді қамтиды.

Экскурсовод -  уақытша болатын елдеғі туристік 
ресурстармен таныстыру жөнінде туристерге экскурсиялық-
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ақпараттық, ұйымдык қызмет көрсетуге лайықты біліктілігі бар, 
кәсіби даярланған жеке тұлға.

Туризмнің ұйымдык нысаны -  халықаралық жэне ішкі 
туризм.

Халықаралық туризмге:
келу туризмі -  Қазақстаи Республикасының аумагында 

тұрақты тұрмайтын адамдардың ҚР шегіндегі саяхаты;
шығу туризмі -  Қазақстан Республикасының азаматтары 

мен Қазақстан Республикасында тұрақты тұратын адамдардың 
басқа елге саяхатын қамтиды;

ішкі туризм -  Қазақстан Республикасының азаматтары мен 
оның аумагында тұрақты тұратын адамдардың Қазақстан 
Республикасының шегіндегі саяхаты кіреді.

Туризм келесі аспектілерде болады:
• туризм адамдарды әртүрлі туристік маршруттармен алып 

жүретін процесс және нәтиже ретіндегі саяхат;
• туризм халықты еңбекпен қамтамасыз ету саласы (6 

пайыз еңбекке жарамды халық);
• туризм -  экономиканың саласы ретінде -  (барлық 

көрсеткіштері бойынша туризм әлемде алғашқы 
орындарды иемденеді);

• туризм -  адамдар қызметінің саласы.
Осы аспектлері бойынша бөліп қарастырғанда туризм 
эртүрге бөлінеді:
Туризмнің іргелі классификаңиясы саяхат жасау 

мақсатымен анықталады: рекреаңионды туризм, танымдық, 
спорттық, іскери туризм.

Туризм субьектісінің ерекшеліктерін сипаттайтын 
топтастыру төмендегідей болады:

• жасы бойынша (балалар, жастар, орта жас, үшінші жас);
• қүрамы бойынша (жеке, отбасылық, топтық);
• әлеуметтік-экономикалық статусы бойынша (бизнес- 

туризм, конгрестік, білім, шопинг);
• демалатын орны бой ынша (ішкі, шетел);
• демалыс кезіндегі айналысатын жұмысына байланысты 

(альпинизм, балық аулау, аңшылық, оринтология, асіуеп- 
тге  т.б.)

Пайдаланылган ресурстар бойынша классификациялау 
(таулы, теңіз
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көлді, қалалы, саяжай, экскурсиялык т.б.)
Классификация тағы да мынандай белгілеріне карай 

болуы мүмкін:
• қолданылган көлік (автобус, авиация, теміржол, су, жаяу, 

треккинг);
• валюталық трансфер (шығатын, кіретін);
• маусымдылық (жазгы, қысқы, маусымаралық).

“Турист” үғымы туризмдегі орталық түсінік, себебі
туризмге қажеттілікті туризмнің барлық мазмүны мен формасы 
анықтайды. Туристік қызмет саласында көптеген экологиялық 
жеңілдіктер болуы мүмкін: томендетілген НДС, визалық жэне 
кедендік жеңілдіктер т.б.

ҚР туризм жөніндегі Заңында турист болып Қазақстан 
Республикасында және одан тыс жерлерде өзге аймақ, мемлекет, 
олардың мәдениеті мен дэстүрін танып-білу үшін саяхат 
жасайтын Қазақстан Республикасының азаматтары және 
азаматтығы жоқ тұлғалар саналады. Қазақстанға осындай 
мақсатпен өзге елден келген адамдар да турист болып саналады.

Халықаралық статистикада туризмнің төмендегідей түрлері 
аталған:

• ішкі туризм, яғни, белгілі бір елдің түрғындары өз еліне 
саяхат жасайды;

• сыртқа шыгатын туризм, яғни, белгілі бір елге оның 
түргыны болып саналмайтын адамның саяхаты;

• сыртқа шығатын туризм, яғни, белгілі бір елдің түрғынының 
екінші бір елге саяхат жасауы.

Туризмнің бүл негізгі түрлері туризмнің төмендегі
категорияларын туғызады:
1) “ішкі және ішке кіретін туризмді” жүзеге асыратын елдің 

ішіндегі туризм;
2 ) “ішкі және сыртқа шығатын туризмді” қамтитын үлттық 

туризм;
3) “кіретін жэне шығатын туризмді” қамтитын халықаралық 

туризм.

%
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Кесте 2
Туроператордың ұйымдастырушы құрылымы

Компанияның
президенті

Экономика және 
жоспарлау 

жөніндегі вице- 
президент

Өндіріс және 
технология 

жөніндегі вице- 
президент

Маркетинг 
жөніндегі вице- 

президент

Экономикалық
жоспарлау

бөлімі

Әдістемелік
бөлім

Туристердің 
кажеттілігі мен 

суранысын 
зерттеу тобы

Бағдарламалық 
қызмет корсету 
және жоспарлау 

бөлімі

Келісім-шарт
бөлімі

Сапа стандартын 
бақылау жэне 

дайындау 
кызметі

Бухгалтерл 
ік-есеп кызметі

Технологиялық
бөлім

Жарнама- 
ақпараттық бөлім

Бақылау- 
тексеру бөлімі

Көлікпен 
қамтамасыз ету 

тобы

Қызметкерлермен 
жұмыс бөлімі

Диспетчерлік
топ

Қазақстан Республикасында туристік қызметке туристік 
жэне экскурсиялық саяхаттар, туристік қызметтің барлық 
түрлерін көрсету, туристік мақсаттағы тауарлар мен азық-түлікті 
өндіру жэне тарату жатады. Бүл қызметтердің бэрі туристік 
қызметтің негізгі жарғылық міндеттеріне сәйкес жүзеге 
асырылады. Туристік қызметтің субьектілері шетелдік, отандық 
заңды жэне физикалық түлғалар, туризм саласындағы қызметпен 
айналысатын азаматтығы жоқ адамдар.

«Қазақстан туризмінің статистикалық жинағында» туризмге 
мынадай анықтама берілген: “Туризм дегеніміз -  демалу
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мақсатында, іскерлік жэне өзге мақсаттарда қатарынан бір 
жылдан аспайтын кезең ішінде саяхаттайтын жэне әдеттегі 
ортасынан тыс жерде орналасқан орындарда болуды жүзеге 
асыратын адамдар қызметі” /5.

Туризм -  туристік пакет пен маршруттағы қызметтер 
кешенін қүрайды. Туристік пакет туроператорларга беріледі жәие 
маршруттағы міндетті қызметтерді қамтиды, олар:

• туристі демалатын орынға жэне кері тасу;
• трансферт;
• белгіленген сәйкестік бойынша орналастыру жэне 

тамақтандыру (ВВ -  қонақүйге орналастыру жэне таңғы ас; 
НВ -  жартылай пансион; ҒВ -  толық пансион);

• міндетті экскурсия және мәдени бағдарлама.
Туроператор, туристік агент жэне туристің толық келісімге

келуі ғана міндетті өзара орындауға мүмкіндік береді. Мүндай 
келісім ваучер түрінде нақты неғізделеді, онда тур жайлы 
толық ақпарат болады (турист бағыт алған ел; транспорт 
қүралы; туристерді орналастыру жағдайы; тамақтандыру 
шарты; турдың басталуы мен аяқталуы; әр күнге арналған 
бағдарлама; төлқүжат -  виза ашу; медициналық сақтандыру; 
тур мүшелерінің саньі; турдың кешенді бағасы). Туристік 
онімді дайындаумен туристік мекеменің екі түрі айналысады: 
туроператорлар жэне турагенттер.

Туроператорлар (турды үйымдастырушы) бүл турды 
сатумен айналысады немесе туристік өнімді дайындаумен 
айналысатын мекеме.

Туроператор туристік маршрутты дайындайды, оларға 
қызмет көрсетеді, жарнаманы үйымдастырады, берілген 
маршруттар бойынша турдың бағасын есептейді, турды 
турагентке жолдамалар жасап шығару үшін сатады.

Ваучерге сәйкес туроператор өзіне төмендегідей 
жауапкершілік жүктейді:
• бағдарламаның қатаң орындалуы;
® туриске берілетін ақпарат пен жарнаманың жэне нақты 

көрсетілген қызметтер кешенінің сэйкестігі;
• турдың бағасының өзгеруі;
© туристік өнім жайындағы сенімді ақпарат.

Турагент туроператор жасаган, турды иемденуші жэне 
оған жолдамалар дайындап түтынушыға таратушы мекеме. Ол
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өзінің қызметіне комиссиялық сыйақы алады, оның құны 7-15 
пайызға дейін болады. Турагенттің туроператордан 
айырмашылығы -  турагент турдың сапасына жауап бермейді.

Мекеме бір мезетте турагент те, туроператор да болуы 
мүмкін. Мысалы, туристік бюро туроператор сияқты 
маршрутты дайындап жэне туриске сатады, бір мезетте 
турагент сияқты турды басқа бюродан сатып алып та 
туристерге сатуы мүмкін. Туризм саласында қызмет ететін 
Мекемелер меншіктің эр түрін иемденеді: акңионерлік қоғам, 
бірлескен кэсіпорын, серіктестік т.б. Меншіктің түрі кэсіби 
туристік қызметтің негізгі түрлерін орындауда жетекші роль 
атқармайды.

Кесте 3
Турды дайындаудағы туроператордың жүмысгы 

үйымдастыруы

Қазақстанның туристік-рекреаңиондық ресурстары елдегі 
туризмнің дамыған түрлеріне негізделуі керек, сонда қолда бар 
туристік ресурстарды жогары эрі кешенді пайдалануға болады.
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Туризмнің дамуы туристік орталықтардың қолжетерлік 
деңгейіне де байланысты, яғни, дамыған коммуникация, 
халықаралық және ішкі туризмдегі көліктің қазіргі түрлері, 
уақыт шығыны және аймақтарға саяхат жасаудағы туристердің 
қаржылық жағдайы.

Туризмнің даму деңгейі туристік инфрақүрьшымның 
қызмет көрсетуімен, туристерді қабылдайтын территорияның 
көлемімен, территорияның экологиялық жағдайымен, жалпы 
экономикалық даму деңгейімен анықталады. Туристік қызмет 
дамитын рекреациондық ресурстар табиғи жэне адамдардың 
жасаған антропогендік обьектілерден түрады. Бүнда емдік- 
сауықтыру және туристік-экскурсиялық қызмет көрсету зор 
роль атқарады. Табиғи зонаның географиялық сипатын 
зерттеу, Қазақстан Республикасындағы рекреаңиялық 
қызметтің мүмкіндіктерін зерттеу нэтижесінде туризм мен 
демалыстың дамуына тиімді түрлі деңгейдегі жеке аудандарды 
табуға болады. Қазақстанның географиялық ортасын бағалау 
туризм мен демалысты дамыту үшін қажег. Осы шараның 
нэтижесінде республика шекараларында 60 туристік- 
рекреациондық жерлер табылды, олар барлық экономикалық 
аудандардың облыстық территориясын қамтып жатыр.

Сауықтыру-демалу туризмінің зонасы территорияны аз 
меңгерген табиғи орта, бүзылмаған жерлер болып саналады. 
Бүл жерде судың жағасында аз уақыт қана демалуға болады. 
Қазақстанның территориясында мүндай зоналар -  29, оның 
бәрі Шығыс жэне Оңтүстік Қазақстанның таулы аумағында 
орналасқан жэне Қарағанды, Павлодар аймақтарында бар.

Стационарлық-сауықтыру туризмінің зоналары үзақ 
уақыт бойы демалуға арналған, табиғи ресурстары жоғары. Ол 
табиғаты жанға жайлы, ыңғайлы жағажайы бар, қыдыратын 
орны бар, жеміс-жидек пен саңырауқүлаққа бай жерлер. 
Қазақстанда өсімдіктің 500-ден астам түрі, жан-жануарлар мен 
қүстардың 600-дей түрі бар (барыс, күлгін фламинго, қоңыр аю 
т.б.). Бүл зоналардың көп бөлігі Солтүстік Қазақстан, Шығыс 
Қазақстан, Алматы, Жамбыл, Қостанай, Оңтүстік Қазақстан, 
Ақмола жэне Павлодар облыстарында орналасқан.

Арнаулы туризмнің зоналарына шөлейтті жэне биік 
таулы аудандар жатады, ол жерлерге спорттық жэне ғылыми- 
зерттеу туризмін үйымдастыруға болады (альпинистік жэне
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арнаулы зерттеу маршруттары) арнаулы табиғи жағдайдың 
адам организміне әсерін зерттейді. Мұндай зонаның ресми 3 
түрі бар. Іле өзенінің арғы бетіндегі биік таулар, Алматы 
облысының күнгей аймақтары жэне Оңтүстік Қазақстан 
облысының ¥ғам таулары.

Қазақстан Республикасында туризмнің дамуы үшін 
барлық жағдай жасалған жэне ресурстары жеткілікті. Онда 
арнаулы бағдарламалар бар: емделу жэне демалу курорттары, 
аңшылық жэне бүркітпен аулау, дельтапланмен айналысу, 
тауға шығу, таулы туризм және балық аулау, халық 
меркелерінде және халықаралық спорттық жарыстарда сайысу, 
этникалық туризм, атпен қыдыру жэне суда демалу, бүның 
бэрі де шетелдегі қазақ диаспорасы үшін, ғылыми, діни, кәсіби, 
отбасы, бизнес туризмінің негізі.

Туризмнің арнаулы болып табылатын түрі: бүкіл әлемге 
белгілі ¥лы  Жібек жолына саяхат болып табылады. Онымен, 
ондаған жылдар бойы табысты дамып отырған “Жібек Жол” 
компаниясы айналысады. Шетелдік компания ақпарат 
көздерінде Қазақстандағы ¥лы Жібек жолы саяхаты асқан 
қызығушылыққа ие. Бүл Қазақстанның ең мақтаныш түтатын 
туры болды. Туристер Тараз, Түркістан, Бесшатыр, Сайрам т.б. 
да ежелгі қалаларды, ондағы тарихи ескерткіштерді қызыға 
тамашалайды.

2.2 Қазақстандағы туризм дамуының проблемалары мен 
қазіргі жағдайы

Қазақстандагы туризмнің тарихи бастаулары ¥лы  Жібек 
жолының қалыптасуынан бері саналады, бұл б.э.д. 3-ші 
мыңжылдыққа келеді.

Кеңес кезеңіндегі анықтамалықтарды қарасақ, Алматыда 
туризм XX ғасырдың басында дами бастады делінген. 1991 
жылға дейін республика территориясында үш мекеме ғана жүмыс 
істеді, олар: “Спутник”, “Интурист”, “Интурбюро”. Ең алғашқы 
жекеменшік фирма 1991 жылы тіркелген. Содан бастап елімізде 
туризм қанатын кең жая бастады.

Қазақстандағы туристік қызметтің нарығы эралуан. 1990 
жылдары республикада 500-дей туристік фирма болды, оның 200- 
і Алматыда болған. Мамандар Қазақстан әлемді туристік өнім
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ретінде қызықтырмайды, оларды республикадағы таулар мен 
жабайы табиғат, спорттық демалысқа мүмкіндік беретін 
Солтүстік жэне Орталық Тянь-Шань таулары ғана қызықтырады 
дейді. Ботаникалық, спелеологиялық, оринтологиялық турлар 
жақсы сатылады, себебі эрбір елу бесінші британдық -  эуесқой- 
оринтолог, сондықтан ағылшындар үшін мүндай бағдарламалар 
ерекше маңызды.

Елімізде туристерге арнап қонақүйлер, сауықтыру 
нысандарын салу жэне туризм индустриясына қаржы бөлу 
мэселелері де оң бағыт алды. Ресми мәліметтерге сүйенсек, бүгін 
республикада туристердің түрақтанатын 400-дей нысаны бар. 
Соның ішінде 259 қонақүй, 34 санаторий, 17 туристік база, 10 
аңшы үйі, 13 сауықтыру лагері жүмыс істейді.

Алматы қаласы мен облысы аумағында тарихи 
археологиялық жэне мэдени мүраны насихаттау мақсатында 
мэдени-танымдық туризм қалыптастыру жолға қойылған. 
“Қазақстан үкіметінің 2005 жыл 25 маусымда бекіткен № 633 
қаулысы бойынша ”туризм” кластерін қүру жэне дамыту 
жайындағы жоспарына келетін болсақ, елімізге келіп жатқан 
инвестиңиядан инфрақүрылымды дамытуға, қонақ үйлер, 
мотельдер, кішігірім қонақ үйлер салуға жүмсалатын болады. 
Сондай-ақ экімшілік кедергілерді, виза жөндеу жүмыстарын 
жеңілдету жолға қойылды. Бүл жоспарда туризм саласында 
“Болашақ” бағдарламасы арқылы шетелде мамандар дайындау, 
туризм сферасында оқуға арналған грант мөлшерін көбейту, 
экологиялық туризмді дамыту мақсатында Шымбүлақтың 
жоғарғы жағындағы Түйықсу сайына дейінгі 1,5 км. жолды 
жөндеу, Қарқара қалашығынан Кегендегі кеден бекетіне дейінгі 
аралықта 26 км жолды жөндеу, Алматы облысындағы туристік 
обьектілерге апаратын жолдарға республикалық деңгейдегі жол 
белгілерін қою, туристік автокөліктерді кедергісіз өткізуді 
қамтамасыз ету, Алакөл, Балқаш көлдері мен Тамғалы тас 
ескерткіші (Қапшағай қаласы) сияқты көркем жерлерге апаратын 
жолдарды жөндеуден өткізу, бірінші Кордоннан Текелі 
қаласының кенішіне дейін 22 км. жолды жөндеу, Алматы 
облысындағы туристік обьектілерге жэне судың бетіне қонатын 
үшақтар мен тік үшақтарға арналған кішіғірім авиациялар 
үйымдастыру, “Эйрастана” жэне тағы басқа да жекеменшік 
авиакомпаниялармен туристік рейстерді үйымдастыру бар. Жоба
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жүзеге асса, бүл елімізге көптеп туристердің келуіне жол ашпақ. 
Сондай-ақ алдағы уақытта отандық туристік бизнестің дамып, 
жергілікті түрғындарды жүмыспен қамтамасыз ететін күн де алыс 
емес деуге болады. Мамандардың пікірінше, халықгың жағдайы 
көтерілгендіктен интернет бойынша сатылатын туристік 
жолдамалардың саны артқан” /6 . Қазақстандагы туристік 
инфрақүрылымның дамуында көлік қатынастары да маңызды 
роль атқарады. Республика бойынша шетел туристерін 
тасымалдау мақсатында әуе, теміржол, автоколік қатынастары 
іске қосылған. Қазақстанға шетелдік бірнеше 
авиакомпаниялардың үшақтары түрақты қатынап түрады. Ал 
“ЭйрАстана” үлттық авиатасымалдау компаниясының үшақтары 
Түркия, ¥лыбритания, Германия, Таиланд, Моңғолия, Қытай, 
Израиль сияқты елдерге рейс жасайды. “Қазақстан темір жолы” 
да ¥лттық туристік агенттікпен жэне “Түран Азия” 
компаниясымен бірге “Жібек жолының маржаны” атты арнайы 
пойыз үйымдастырды. Оның алғашқы кезеңі Қырғызстан, 
Өзбекстан, Қазақстанның тарихи орталықтарын аралауға 
бағытталды. Осы орайда автокөлік бағыттарына баса көңіл 
бөлініп, туристік нысандарға апаратын жолдардың 
республикалық дэрежедегі маңызы бар жолдар қатарына 
қосылғандығы қуантады. ¥лттық қауіпсіздік комитетінің шекара 
қызметі мәліметінде туристердің 40 пайызы Қазақстанға туристік 
мақсатта сапар жасағанын айтады. Осы бағытта Қазақстанның 
туристік ассоңиациясы және халықаралық ІРК компаниясы әлем 
туризм индустриясының белсенділері: Германия, ¥лыбритания, 
Оңтүстік Корея, Жапония жэне Франңия елдерінің 
түрғындарының арасында жүргізілген сауалнама нәтижесінде 
қазақстандық бағытқа тек ¥лыбритания және Оңтүстік Корея 
түрғындары қызығушылық танытқандығы анықталды. Осы екі 
мемлекеттің сауалнамаға қатысқан респонденттерінің 1 0  пайызы 
елімізде демалыстарын өткізуге дайындығын айтты. Олардың 74 
пайызы жабайы табиғатты, 6 8  пайызы қүмды даланы, 69 пайызы 
емдік қасиеті бар түзды көлдерді, 59 пайызы тауға өрлеуді 
көздесе, 63 пайызы көшпенділер тарихына қызығушылықтарын 
жасырмады. Ал туристердің шағын тобы қала бойынша экотур 
жасауға, Каспий теңізінде саяхат жасауға, “Байқоңыр” ғарыш 
айлағын көруғе ниет білдірді. Көріп отырғанымыздай, қала 
ішінде саяхат жасаудан гөрі шетелден келетін туристер
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табиғатымызға, әсем де көрікті жерлерімізге көп қызығушылық 
таиытады екен. Қазақстанның тағы бір артықшылығы -  еліміздегі 
саяси-экономикалық тұрактылық. Шетел туристерінің 
демалыстарын Қазақстанда өткізуге итермелейтін бірден-бір 
себеп те осы.

Оңтүстік Қазақстан облысында туризмнің кез келген түрін 
дамытуға қолайлы алғышарттар бар. Себебі, оңтүстік өңірінің 
табиғаты тамаша эрі табиғи-тарихи ескерткіштер мол. Бүны 
шетелдік сарапшылар да мойындап отыр. Түлкібас ауданындағы 
Талас Алатауының солтүстік батыс бөліғі мен Өгем жотасының 
солтүстігін алып жатқан эйгілі Ақсу-Жабағылы қорығы Батыс 
Тянь-Шань табиғи кешенін түгелдей сол қалпында сақтау 
мақсатында 1926 жылы қүрылған Қазақстандағы түңғыш қорық. 
Төле би жэне Түлкібас аудандарының жерінде, теңіз деңгейінен 
1200-4200 метр биіктегі Ақсу, Жабағылы, Майдантал өзендерінің 
алабында орналасқан. Қүрамында Қаратаудағы “Қарабастау” 
және “Әулие” жер телімдері бар. Жерінің ауданы 1997 жылы 
75,09 мың гектар болған. Қазір Ақсу, Жабағылы қорығы 
ЮНЕСКО жасаған дүниежүзілік қорықтар тізіміне енген.Қорық 
бірнеше биіктік белдеуде жатыр. Тау өңірінде бидайық, түрлі 
шөптер, боз жусан, беткейінде селдір арша орманы, субальпі 
жэне альпі шалғыны өседі. Шыңдарын мүздықтар мен көп 
жылдық қар жапқан. Дэрі-дэрмектік өсімдіктердің 1000-нан 
астам түрі бар (қылша, сасыр, иманжапырақ, түйежапырақ, 
сарыағаш, шэйқурай, талас қорғасыны т.б.), жануарлар әлемі де 
өте бай, сүтқоректілердің 42 түрі бар.

Медеу-Шымбұлақ таулы курортында қайта жаңарту 
жүмыстары жүргізіліп жатыр. Жүмыс жүргізуші компаниялар 
“Сарігаі РагШегз” жэне “0 \е  А§ир апё Рагіпегз” сияқты элемге 
танымал компаниялар. Медеу-Шымбүлақ тау курорты тек соңғы 
үлгідегі технологиямен жабдықталып, элемдік стандарттарға сай 
етіп жасалмақ. Компаниялар жүмысын “Сазрі Есоіоау” сараптау 
компаниясы бақылайды.

Туризм - элемдік экономикада басты рольге ие. 
Бүкілэлемдік туристік үйымның мәліметтері бойынша ол 11 
пайыздан артық халықаралық инвестиңияны, элемдік үлттық 
өнімнің 10-шы бөлігін жэне элемдік өндірістің эрбір 9-шы жүмыс 
орнын қамтамасыз етеді. Туризмнің қазіргі индустриясы жоғары 
пайдалы бола отырып, халықаралық сауда қызметінің
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біркалыпты дамушы сегменті болып табылады. 1999 жылы 
халықаралық туризмнің үлесі әлемдік экспорттан түсетін 
пайданың 8  пайызын жэне қызмет көрсету секторын 
экспорттаудың 37 пайызын қүрайды. Туризмнен түсетін пайда: 
мүнай, мүнай өнімдері жэне көліктерді экспорттаудан түсетін 
пайдадан кейінгі үшінші орынды иемденеді. Бүндай позитивтік 
тенденция жаңа мыңжылдықтың басында да сақталды. Осыған 
байланысты Қазақстанның әлемдік туристік нарықта өз орнын 
табудағы мүмкіндіктері зор. Қазақстанда жаңадан барып 
тамашалауға болатын орындар ашылуда.

Туризмнің тез жэне түрақты өсуін, оның қоршаған ортаға 
ықпалын, экономиканың барлық секторына әсерін есепке ала 
отырып,үкімет Қазақстанның үзақ мерзімді даму 
бағдарламасында туристік саланың болашағын анықтады. Бүл 
концепңия туризм саласындағы мемлекеттік саясаттың 
қалыптасуын қүқықтық, үйымдастырушылық негіздерін жасап, 
Қазақстанда бәсекеге қабілетті туризм индустриясын жасауға 
мүмкіндік береді:

Қазақстан Республикасындағы туризмнің сирек түрлеріне 
тоқталсақ, Н.Ә.Назарбаевтің “Қазақстан -  2030” стратегиясында 
2 0 1 0  жылға жылға дейінгі бірінші кезектегі даму бағыттарында 
туризм жэне туризм инфрақұрылымы тез арада шешуді қажет 
ететін маңызды мэселе ретінде қарастырылды. Сондықтан 
Қазақстан Республикасындағы туризм индустриясын зерттеу, 
туризмнің сирек түрлерін үйымдастыру қажеттілік болып 
табылады. Қазақстандағы туризмнің мүмкіндігі өте жоғары эрі 
өзіне тән ерекшеліктері бар.

Бүгінде Қазақстандағы туристік қызметпен 1000-нан астам 
фирмалар айналысады. Олар тегін таратылатын жарнамалық 
газеттерге жарнама береді. Дэл қазіргі кезде қызмет етіп отырған 
Қазақстандағы туристік компания, фирмалар туралы төменде 
мэліметтер келтірдік:

“Гиацинт тур” компаниясы 2003 жылдан бері қызмет етіп 
келеді, жоғары сапалы қызметі үшін Халықаралық сыйлықпен 
марапатталған. Ол Анталия, Испания, Чехия, Италия, Франңия, 
Бали, Куба, Ямайка елдеріне туристер шығарады. Барлық 
бағыттар бойынша авиабилеттер, отель, тамақтандыру, емдеу- 
сауықтыру қызметтерін атқарады.
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1993 жылы кұрылған “Жаңа Нұр” (Анталия, Египет, 
Франция, Испания, Италия, Чехия, Тунис елдеріне тур өткізетін) 
осы жылдың қаңтарында Мадридте 32-ші халықаралық сыйлыққа 
ие болды (“Туризм, гостиничное дело и гастрономия” 
номинациясы бойынша). Ол өзінің серіктес банкі арқылы 
кредитке де турлар өткізеді. Жалпы Қазақстанда серіктес 
банкілері арқылы кредитке тур ұйымдастыру да қанат жайып 
келеді.

“Яссауи” фирмасы Чехия, Қытай, Израиль, Индия елдеріне 
емдік-сауықтыру мақсатымен апарады, шетелдерге (Германия, 
Франция, Англия, Италия, Голландия, Греция, Польша т.б.) виза 
ашу, үзарту істерімен айналысады, стамбулға шоп-тур жасайды, 
коропоративтік қызмет көрсетеді.

“Атлантида тур” туристік агенттігі Литва, Түркия, Қытай, 
Малайзия, Франция, Испания, Египет, Тайланд, Польшаға тура 
рейстер жасау арқылы экскурсиялық турлар өткізеді, 30-80 күн 
аралығына виза ашады.

“Аргонавт” шетел азаматтарын тіркеумен қатар визалық 
қолдау көрсетеді.

“Ырыс-Тур” Қазақстан Республикасындағы санаторийлер 
мен демалыс үйлеріне тур үйымдастырады. Олар: “Ақ қайың”, 
“Мерке”, “Сары-Ағаш”, “Қапал-Арасан”, “Бурабай” курорты, 
“Алакөл”, “Барлық Арасан” санаторийлері.

“\УогШ Ка2  Тоиг” туристік ағенттігі Түркия, Болгария, Кипр, 
Қытайға жолдамалар берсе, “8ас1іг Тоиг” фирмасы Иран, Түркия, 
Қытай, Израиль елдерімен қатар Алматы облысына (Түрген 
сарқырамасы, Чарын шатқалы), Түркістанға экскурсия жасайды.

“Аііапгіз ігауеі іпіегпаііопаі” компаниясының корпоративтік 
клиенттерге жеңілдіктері бар, авиабилеттер, азаматтарды тіркеу, 
визалық қолдаулар жасайды.

“Везі ігауеі М ” фирмасының -  “Алакөл”, “Бурабай”, 
Ыстықкөлге турлары бар. “Азіапа Тоиг” туристік агенттігі де 
Түркия, Кипрмен қатар Бурабай, Алакөлге турлар жасайды. 
Ыстықкөл, Бурабайға 2003 жылдан бері “Ольга” фирмасы да тур 
үйымдастыруда.

“Сатіііа Шг” фирмасы Қазақстанның барлық қалаларында 
бөлімшелері арқылы тек қана Қытайға виза ашады, үшақ, поезд, 
автобус қатынастарын қамтамасыз етіп, жүктерді (жиһаз, 
құрылыс материалдары) жеткізеді.
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“8і1к КоасІ Ка/акһвіап +” жастарға тур ұйымдастырумен 
қатар емдеу және экскурсиялық турларды жасайды.

“\Үоііс1 Т гаүеі 8 егуісе” -  Анталия, Таиланд, Қытай 
курорттарын, теңіздегі демалысты қамтиды, туры 800 доллардан 
жоғары, оған қоса қосымша сыйлыққа экскурсиялары бар.

“Кахіг-агіг” жеке элиталық демалыс, емделу, 
экскурсияларды, “Бізкоуегу ЬТІ)” -  авиабилеттер, төлқұжат 
жасау, визалық қолдау көрсету, Кипр, Болгария, Греция елдеріне 
тур ұйымдастырумен айналысады.

“Каійо” туристік компаниясы Түркия, Греция, Болгарияға 
650-850 доллар арасында тур үйымдастырады.

“Уасаііоп іоиг” турнстік компаннясы Болгария 
туроператорының өкілі, ол тек Болгарияға демалыс үсынады.

“Р гетіи т  ігауеі Сотрапу” туристік компаниясы мен “8 КІ 
Ігауеі а§епсу” туристік агенттігі Еуропаға супертурлар 
үйымдастырады, туристер бір турда төрт елге дейін аралайды.

“А& 8  ТгауеГ’ компаниясы Түркия, Қытай, Германия, 
Испанияға шоп-турлар жасайды, гид аудармашылары бар. 2002 
жылы қүрылған “Татегіап іоііг” туристік агенттігі Еуропаға 
турлар үйыдастырады.

“А ітаіу Тга\ е1” -  теңізде демалу жэне ем қабылдау, Еуропа 
елдерімен қатар Үрімшіғе шоп-турлар өткізеді.

“8 апаі” туристік агенттігі өзін кәсіби әрі сенімді деп 
жарнамалайды, экскурсиялық турлар мен жеке бағдарламалары 
бар.

“Огапсі Іоиг” Санкт-Петербургке, Еуропаға топтық турлар 
үйымдастырады.

Биыл Балқаш көлінің оңтүстік-шығыс жағалауында “Кіуа 
Ьерзу” ойын-сауық, демалыс жағажайы ашылды. Онда балық 
аулау, қайықпен қыдыру, жағажайдағы волейбол, би 
үйымдастырылған.

“УІР К2 Іоиг” Түркия, Қытай елдерімен бірге Қазақстанда 
экскурсиялар үйымдастырады.

“М іа  Іоиг” Еуропаға жеке турлар ұйымдастырады. 
Қазақстан қүжатын дайындау, визалық қолдау жэне тіркеумен 
айналысады.

“Боз ГгауеГ’ компаниясының Түркияда, Қазақстанда 
балалар, жастар лагері бар. Туристерді Еуропа бойынша 
автобуспен қыдыртады.

129



2004 жылы құрылған “ПЕТА” туристік агенттігі Түркия, 
Малайзия, Индонезия, Таиланд, Сингапурге демалыс, Чехия, 
Израиль, Қытайға емдеу, шоп-турлар, Сейшел, Мальдива, 
Маврикий аралдарына демалу турларын жасайды. “Іпіег ТгауеГ’ 
компаниясы Еуропаға турлармен қатар шетелде оқытуды да 
қолға алған.

“Веіі сотрапу” Боинг 757 авиалайнері арқылы Анталия, 
Малайзия, Сингапурге туристерге сапар шектіреді, турдың қүны 
800 $-дан жоғары. “Евро-тур классик” туристік агенттігінің туры 
680 $-дан жоғары.

“Еигазіаігаүеі. К 2” компаниясы клиенттеріне 5 пайыз 
жеңілдіктер қарастырған.

“Візкоуегу ЬТО”, “А& 8  Тгауеі”, “Азіапа Тоиг”, компаниясы, 
“УІР К 7  іоиг”, “Ціаід Тоигз” туристік ағенттіғі Ыстықкөлге тур 
үйымдастырады. Туризмнен түсетін табыс көзі бүл елде 
жылдан жылға өсіп отыр. Қырғызстанның 2010 жылға дейін 
туризмді дамыту стратегиясы бар.

Қырғызстанның туризм агенттігі ішкі саяси 
түрақсыздықтың демалушыларга ешқандай кедергі 
болмайтындығын тілғе тиек етуде. Қырғыз елі осылайша інжу- 
маржанына үміт артып отыр. Қырғызстандағы Ыстық көл 
аумағында 450-дей демалыс орындары бар.

Ыстықкөлде бүғінде жеңілдікпен алғанда коттедждер 1200- 
1500 тг, жай бөлмелер 1400-2500 тг, жартылай люкстер 23-25 
доллар, люкс 35-40 тг аралығында.

“Ог§аз” фирмасы Анталияға жолдамалар береді. ‘Ъеііу Тгаүеі”, 
“Іпіоигізі Ка/акһзіап”, “ВУТ Кагакһзіап”, “Неіеп Іоиг”, “8 ипгізе 
Тгаүеі”, “Оі1і§епсе”, “8 ап Соиг Кагакһзіап”, “Оеііиг”, “Мега-тур” 
туристік компаниясы, “Даймонд-тур”, “Казтур” туроператоры, 
“Би-тур”, “Алатау тур”, “Оікитепа” туристік агенттіктері бүгінгі 
таңда Қазақстанда қызмет етіп отырған туристік мекемелер.

Қазақстанда “К-ТАИ ТгауеГ’ компаниясы 2005 жылдан 
қызметін бастады. Қызметінің негізгі түрлері: барлық бағытқа 
авиабилеттерді брондау, әлемнің кез келген бүрышында қонақ үй 
нөмірлерін брондау, іскери туризм, көрмелер, семинарлар, 
конференциялар үйымдастыру, корпоративтік қызмет көрсету, 
экстремальды және спорттық туризм. “Бүл компания туризм 
саласында алдыңғы қатарда келе жатыр, серіктестерінің арасында
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жоғары сенімге не”, - деген баға берді “Есть контакт” 
корпоративтік газеті бұл компанияға /7.

“К-ТАЕГ ТгауеГ’ өзінің күрылган күнінен бастап кызмет 
көрсету жүйесін жетілдіруді, қызмет көрсетуді кеңейтуді мақсат 
етті. “К-ТАІІ Тгауеі-дің” серіктестерінің арасында Түркнядагы ірі 
қүрылыс компаниясы “Ріаііпит Ваи” да бар. “К-ТАІІ Тгауеі-дің” 
сонымен қатар Екатерннбург қалаларында, Уфа, Пермь т.б. да 
Ресейдің ірі қалаларында іскери серіктестері бар, Қазақстанда 
“Табаған” спорттық-көңіл-көтеру кешенінің эріптесі.

Компанияның турнстік қызметінің жоғары сапалы болуы 
топты турдың барлық кезеңінде алып жүретін кәсіби гидтердің 
болуына да байланысты. Компанняда тарихи орталықтар мен 
курорт зоналарында орналасқан жоғары класты отельдер бар, 
клиенттердің барлық қажеттіліктерін қанағаттандыруға 
бағытталган бағдарламалары кәсіби түрде ойластырылған. 
Бағдарлама ең қысқа мерзімде орындалады, “К-ТАІІ Тгауеі-дің” 
ең басты артықшылығы -  шапшаңдық.

“К-ТАІІ Тгауеі” компаниясы жеке клиенттермен де, отандық 
жэне шетелдік турагенттермен де жемісті жүмыс істеп келеді.

“Табаған” спорттық-коңіл-көтеру кешені 2006 жылдың 
қаңтарында ашылған. Кешен Алматы облысының Талғар 
ауданының территориясында орналасқан, жалпы көлемі -  55 га. 
Жердің ландшафты жағдайы мен әдемі табигаты, жайлы таза 
ауасы кешенде жыл бойына туристердің болуына ықпал етеді. 
Олар (туристер) қыстың күндері шаңғы тебеді, қарда жүретін 
жэне сноуборд көліктерімен серуендейді. Трассаның үзындығы 
1800 метр. Жаздың күндері таулы туризм, квадроңикл мен 
таудағы велосипед, курорт түрінде отбасымен демалу, ашық 
далада мәдени-бүқаралық жэне спорттық шаралар жасау мақсат 
етілғен. Кешенде эртүрлі жарыстар өткізу мен сырғанау аса 
ыңғайлы. Шаңғы жолы 37 км-ге созылып жатыр. “Табаған” өзінің 
әлеуметтік-мәнді обьект ретіндегі имиджін көтеріп, 
бэсекелестерінің арасында беделді, табысты болуы үшін көптеген 
іс-шаралар өткізуде, соның бір мысалы сноуборд пен шаңғыдан 
өткізілген жарыс. Оған көп адам қатысты, жеңімпаздарға 
бәйгелер, сыйлықтар берілді. Фристайлдың ең алғашқы 
жарысына Қазақстанның түкіпір-түкпірінен жэне көршілес 
мемлекеттерден қатысушылар келді. Кешен бүл жарысты жыл 
сайын жүргізуді жоспарлап отыр.
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Бұл кешен жан-жақты қызмет көрсетуді мақсат етті: түнде 
сырғанау, квадроцикл, параплан, атпен қыдыру т.б. Мақсатты 
тобы 18-30 жас аралығындағы жастар, олардың жалақысы айына 
1000 доллардан жоғары болуы керек. “Табағанда” отбасымен, 
достарымен демалуға болады, оған барлық мүмкіндіктер 
жасалған. “8 АТ & Сотрапу” холдингі өзінің 6  жылдық туған 
күнін “Табаған” спорттық-көңіл-көтеру кешенінде откізді. 
Кешенде спорттық шоулар, ойындар өткізілді.

Соңғы кездері Қазақстандағы туризм мен туристік бизнестің 
дамуы жайында көп сөз қозғалып жүр. Туризм еліміздің 
экономикасын көтерудегі басым бағыттардың бірі. Қазақстан 
өзінің әсем табиғатымен халықаралық туризмге шығуға үлкен 
мүмкіндік алады. Бір Алматы облысының өзінде сирек кездесетін 
табиғи ескерткіштер бар. “Свобода слова” газетінде табиғатты 
қорғау жайында жазылған мақалаларда үлттық табиғи “Алтын 
Емел” паркінің дүрыс қолданылмауы жайлы, табиғат 
коммерциялық мақсаттарда қолданылып жатыр, бүл жеріміздің 
әдемілігін жояды деген пікірлер айтылды. Демалыс орындарына 
баруға кедергі болатын сапасыз жолдарды жөндеуді неге 
мемлекет қана мойнына алуы керек, неге туристік компаниялар 
осы проблеманы шешуге мойын бүрмайды, тірі табиғаттан 
түскен пайданың негізгі бөлігін осы фирмалар пайдаланады ғой, - 
дейді. Біздің ойымызша, мақала авторы өте дұрыс айтып отыр. 
Алматы облысының территориясында 10 жылдан бері жұмыс 
істеп жатқан жартылай ғана заңдастырылған фирмалар бар. 
Мақала авторы Көлсайда француздарды, Хан-Тәңірінде 
жапондықтарды, Сөгеті тауларынан арабтарды, Іле өзені мен 
Балқашта балық аулап жүрген немістерді кездестірген. Алматыда 
тіркелген бұл фирмалардың барлығы да жергілікті бюджетке 
салық төлемейді. Ауланған балықтар мен атылған аңдар туралы 
(оның кейбірі Қызыл кітапқа кірген) есеп жүргізілмейді. 
Автордың табиғаттағы “алтын балықгы” аулағысы келетін 
әуесқойлардың көбейгендігі туралы айтқандары, көптеген 
компаниялардың заң бұзушылықтарға баратындығы жайлы 
айтқандары шындыққа саяды /8 .

Балқаш ауданында аң және балық аулауға арналған жерлер 
жеткілікті. 2003 жылға дейін жабайы аңдарды атуға лицензияны 
орман шаруашылығының мемлекеттік кэсіпорны берген. Бұл 
кәсіпорын орманның ресурстарын, жабайы аңдарды сақтап,
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атылған аңдар мен құстар туралы есеп жүргізіп, ҚР зоология 
Институтына есеп беретін. 2003 жылдың қаңтар айынан бастап 
мемлекеттік бақылаудың облыстық территориялық басқармалары 
қүрылды. Рүқсат беру міндеті осы мекемелердің қүзырына көшті. 
Орман шаруашылығы мемлекеттік кәсіпорны табиғатты 
пайдалануды реттеу жэне табиғи ресурстар облыстық 
басқармасының қүрамына кірді. Олар енді тек күзет мәселесімен 
айналысты. 2006 жылы аң аулау шаруашылығы қүрылған 
болатын, олар табиғатты қорғау, туристерді аң аулау мен балық 
аулауға тартумен айналыса бастады. Бірақ бүл мекеме орман 
шаруашылыгы мемлекеттік кәсіпорнының функңиясын қайталап 
отыр. “Омега-Электроникс” деген Алматылық ірі туристік 
компанияның Балқаш ауданындағы филиалы “Аттика” ЖШС 
(Анатолий Айнаховский басқарады) өздері жалға алған жерге 
зэулім қақпамен қоршалған әкімшілік корпус пен коттедждер 
салып алды. Оған компания басшысының рүқсатынсыз кіру 
мүмкін емес. Фирманың қарауындағы 5 үшақ арқылы туристер 
тоғайдағы жабайы аңдарды тамашалай алады, атып та 
алатындары бар. “Аттика” үшақтарында бір сағат үшу 2000 
доллар түрады екен. Жоғарыдағы аталған фирмалармен қатар 
“Пушнин”, “Хан-Тэңірі” фирмалары да клиенттерімен доллармен 
есеп айырысады. Ал жергілікті бюджет тиын-тебенге 
қанағаттанады. “Аттикамен” бірге бұл ауданда тағы да бірнеше 
туристік фирмалар бар. “Фишен-Тур” фирмасын Эвальд Блох 
басқарады. “Фиш” неміс тілінен аударғанда балық дегенді 
білдіреді. Бұл фирма клиенттерінің негізгі бөлігі Батыс 
Германияның әуесқой балық аулаушылары. Келетін туристердің 
саны жайлы ақпарат өте құпия сақталады.

Туризм мәселесімен айналысатын Балқаш ауданы экімінің 
орынбасары Есенгелді Айдарбеков “Фишен-Турдың” жергілікті 
бюджетке жылына 2 млн. теңге құятынын, ал “Хан-Тэңірі” 
фирмасының 100-ден 900 мың теңгеге дейін ғана салық 
аударатындығын айтты. Бұндай ірі фирмалар үшін бүл ұсақ 
тиын-тебен болмақ. Ал туризмнен түсетін миллиондаған 
долларлар кімнің қалтасына кетіп жатыр? Мемлекеттің 
бюджетіне емес екендігі анық, әрине. Аудан тек қаржылық қана 
емес, материалдық, моральдық зиян шегіп отыр. Экологиялық 
нормаларды, балық аулаудың тәртібін бұзу орасан зиян тигізеді. 
Өрт бола қалса “Аттиканың” қызметкерлері өздерінің шлагбаумы



арқылы өрт болған жерге жібермейді, қорытындысында ормандар 
өрт құшағында қалады.

Аң аулауда да былықтар жеткілікті. Бұрын аң аулаудың 
ережесі бойынша тэртіпке бағынатын. Аң аулаушы рұқсат 
алатын, онда қанша аң аулауға болатыны көрсетілетін. Әр 
бірлікке мемлекеттік үлгідегі белгі берілетін. Аңшы тіркеуден 
өтетін. Ал бүгінде қанша аң атылғаны еш жерғе тіркелмейді. 
Осылайша орман шаруашылығы кэсіпорындары орманды өрттен 
қорғаса, турфирмалар оны пайдаланып, бай туристерден түскен 
мол қаржыны қалталарына басуда.

“Заготпушнина” ЖШС қызметі туристерді аң, балық аулауға 
тарту.

Басылымдарда сонымен қатар Қапшағайды ойын-сауық 
орталығына айналдырсақ, Алматы қаласы мен Қапшағайдың 
арасындағы онсыз да көлікке толы (бүл трассада Хоргос 
кеденінен жүк тиеген жүк коліктері жүреді, бүл жол 
Талдықорғанның орталығына апарады) жолда жүру мүмкін 
болмайтындығы, демалушылар суға шомылып, демалудың 
орнына казиноға баратындығы айтылады. Нәтижесінде 
Қапшағайдағы туристік обьектілер дамымайды дейді /9.

Қазақстаидағы туризмді дамыту индикаторларына 
байланысты мәліметтерге сүйенсек:

Туристік фирмалар қызметі 2003 жылы есепті кезеңге орта 
есеппен 2,7 болса, 2005 жылы 3,1 -ге өскен. Туризм саласында 
жүмыспен қамтылған қызметкерлердің орташа айлық атаулы 
есептелген жалақысы екі жылдың ішінде 1,5 есе өскен. Шетелге 
шығып кеткен Қазақстан республикасы резиденттерінің саны 
2374021-ден 2974869-ға өскен. Ал Қазақстанға келгендер саны 
(түрақты тұруға келгендерді есепке алмағанда) 3236788-ден 
5990691-ғе өскен. 2003 жылы туристік фирмалардың саны 713 
болса, 2005 жылы 846 болған. Қызмет көрсетілген туристер саны 
2003 жылы -  229014, 2004 жылы -  292738, 2005 жылы -  434943 
адам болған. 2003-2005 жылдар аралығындағы келу туризмі 
44990-нан 39872-ғе дейін кеміген, шығу туризмі 94692-ден 
210692-ге өскен. Ішкі туризм 89332-ден 184379-ға дейін өскен. 
Көріп отырғанымыздай, ішкі туризм 2 есеге өскен.

Туризм саласы үшін жоғары білімі бар мамандарды 
даярлауға келсек, 2005/2006 жылдары жоғары оқу орындарына
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1371 студент қабылданған, оның 952-сі әйел, барлық 
оқушылардың саны 3676 болған.

Қазақстанға келген шетел азаматтарының басым бөлігі ТМД 
елдерінен, соның ішінде Қырғызстан, Ресей, Әзірбайжан, 
Тәжікстан, Өзбекстаннан келген. ТМД-дан тыс елдерден 
келушілердің көпшілігі Австралия, Австрия, Ауғанстан, Бельгия, 
Болгария, ¥лыбритания, Венгрия, Германия, АКДІ, Франңия, 
Литва, Моңғолия, Түркия, Греңия, Израиль, Индия, Иран, 
Италия, Қытай елдерінен. Басқа елдерге шыққан Қазақстан 
азаматтары көбінесе ТМД елдеріне, ҚХР, Нидерланд, БАЭ, 
Түркия, Германия, Үлыбритания, Египет, Таиланд, Оңтүстік 
Корея елдеріне барады екен. Қазақстандағы туристік 
фирмалардың басым бөлігі Алматыда, одан кейін Қарағанды, 
Шығыс Қазақстан, Астана, Алматы облысы, Атырау, Ақтөбе, 
Павлодарда орналасқан.

Сырттан келетін туристердің көпшілігі Алматы, Астана, 
Шығыс Қазақстан, Қарағанды қалаларына барады.

Туристік қызметті өткізуден түскен табыс 2003 жылы 9777,4 
млн., 2004 жылы 26515,8 млн., 2005 жылы 35026,2 млн. болған. 3 
жылдың ішінде табыс 3 есеге өскен. Бүл кіріске үлес қосқандар 
туристік фирмалар, қонақ үйлер жэне қысқа мерзімге түруға 
арналған өзге де орындар, мәдени-ағарту мекемелері т.б.

Алматы облысында туризмды дамытуға болатын нысандар 
көп. Есік көлі, Түрген аймағы, Шарын, Хантэңірі, Көлсай, 
Қайыңды т.б. объектілер облыс аумағына туризмнен үлкен пайда 
беретін орындар. Солардың бірі “Көлсай” көлі демалыс орны. 
Бүл Солтүстік Тянь-Шаньның інжу-маржаны, Алматыдан 320 км 
қашықтықта орналасқан. Ондағы табиғаттың сұлулығына 
швейңариялықтардың өзі таңдана бас иғен. Алматы трассасынан 
бұрылып, Жалаңаш, Қарабұлақтан асып Саты елді-мекеніне 
қарай баратын жолдың қауіптілігі сондай, бүйткен демалыс 
құрысын деп кері бұрылып қаша жөнелгің келеді. Шетел маркалы 
көліктер жолдағы тастарға ұрылып, саудасы қалмайды, демалуға 
бара жатқан көлік иесінің осыдан кейін көңілі көтерілер ме?! Ал 
жолды жөндеуді жергілікті билік өкілдері біріне-бірі сілтейді, 
жол жөндеуге бөлінген қаржы құмға сіңғен судай жоқ болады. 
Көлсайға жақын Қайыңды көліне жай көлікпен жету мүмкін емес. 
Көлдің аумағында антисанитарлық проблемалармен қатар, 
демалыс орнының танымалдылығы өз деңгейінде
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болмағандықтан, туристер де аз келуде. Газет беттерінен 
“Көлсайға демалыңыздар” деген бірде-бір жарнаманы кездестіре 
алмадық.

Атақты Шарын шатқалы трассадан 10 км ғана алыс 
болғанымен, жол асфальттанбағандықтан, көліктер қара шаңға 
көміліп, алыстан көруге келгендердің ашу-ызасын шақырады, 
шетелдіктер мазақтап, күліп кетеді.

Қоғамды табигатты көркейтуғе, көрікті аймақтарды 
сақтауға, жергілікті түрғындардың табиғат көркемдігін сақтауға 
ынталандыру да маңызды шаралардың бірі.

Туризммен байланысты көлік қызметтерінің көлемі:
1) әуе;
2 ) теміржол;
3) қала аралық автобустар т.б.

Туризм саласына жүмсалған инвестиңиялар 2003 жьшы -  
29591843 мың теңге болса, 2005 жылы оның саны -  33994333 
мың теңге болған, яғни 4,5 млн. теңгеге өскен /10.

Туристік ресурстар театрлар, цирктер, мүражайлар, 
көрмелер, хайуанаттар парктері, концерттік үйымдар, клуб 
үлгісіндегі мекемелер кітапханалар, кино қойылымды жүзеге 
асыратын үйымдар, луна-парктер мен демалыс парктері, ерекше 
қорғалатын табиғи аумақтар т.б.

Қазақстан Республикасында туристік қызметке туристік 
және экскурсиялық саяхаттар, туристік қызмеггің барлық 
түрлерін көрсету, туристік мақсаттағы тауарлар мен азық-түлікті 
өндіру және тарату жатады. Бүл қызметтердің бэрі туристік 
қызметтің негізгі жарғылық міндеттеріне сәйкес жүзеге 
асырылады. Туристік қызметтің субьектілері шетелдік, отандық 
заңды және физикалық түлғалар, туризм саласындағы қызметпен 
айналысатын азаматтығы жоқ адамдар.

Соңғы жылдары елдің ішінде демалуға сүраныс күрт өсті. 
Қазіргі таңда Қазақстанда ішкі туризмге маманданған жергілікті 
фирмалармен қатар тек демалыс күндері үйымдастырылатын 
ондаған турлар бар. “Алтын Емел” үлттық паркі, Шарын таулы 
өзені, теңіз деңгейінен 300 метр биіктіктегі таулы өзендер мен 
сарқырамалар, емдік-минералды Алакөл, Шығыс Қазақстандағы 
Марқакөл т.б. орындарда демалу адамдарға денсаулық пен күш- 
жігер береді.

%
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Шығыс Қазақстанды туризмнің орталығына қосуға болады. 
Әдемі тау ланшафты, ну ормандары, көптеген ірілі-усакты 
озендері мен көлдері, жабайы табиғаты ерекше. Мұны ң бәрі 
әлемдік туриндустрияда танымал. 1960 жылы құрылған 
Бұкгырма су қоймасы, ондағы түйенің өркештеріне ұқсаған 
таулар кімді таңдандырмаған. 1 2 0 0  метр биіктіктегі жартастары 
мен қарағайлы ормандары бар Баянауыл да еліміздегі көркем 
табиғатымен ерекшеленетін жердің бірі. Танымал ұлттық парктің 
табиғаты керемет, мұндагы әр тастың өз тарихы, онымен 
байланысты аңыздар бар. Сабындыкөл. Аңыз бойынша Баян сұлу 
өзінің ұзын, әдемі шаштарын жуып отырып көлге сабынын 
түсіріп алған екен, содан кейін осылай аталған.

Қазақстандағы туризмді дамытуға қолайлы ең тамаша 
жерінің бірі -  Жетісу. Оның территориясында ежелгі мәдениеттің 
ескеркіштері бар, жанды табиғаттың сирек кездесетін жерлері 
бар.

Біз атаған зоналарадың бэрінде пансионаттар бар.
Әлемдік тэжірибеден белғілі болғанындай туризм -  ел 

экономикасына қомақты пайда алып келетін сала. Мэселен, 
Түркияда 2005 жылы 22 миллион шетелдік туристен бюджетке 
18-19 миллиард АҚШ доллары құйылған.

Міне, жерді жасыл түспен көмкеріп эсем жаз да келіп жетті. 
Қазақстандықтардың басым көпшілігі соңғы кездері демалысын 
шетелде өткізуді дағдыға айналдырды. Өзіміздің көркем 
табиғатымыздың кереметтерін қашан тамашапар екенбіз?!

2.3.Туристік нарықты реттеу

Туризмнің табысты дамуы, бұл саладағы экімшілік- 
нарықтық реттеудің түрлерін іске асыруды қажет етеді. Бұрын 
мемлекеттік туристік саланы Қазақстан Республикасы білім, 
денсаулық, туризм, мәдениет жэне спорт Министрлігі арқылы 
реттейтін, сонымен қатар құқықтык реттеуіштер халықаралық 
саясат пен инфрақұрылымды қолдау үшін жанама әсер ететін. 
Мемлекет туризмге екі жолмен әсер етеді: сұраныс пен кірісті 
басқару немесе ұсыныс пен бағаны басқару.

Қазақстан Республикасының “Туризм жөніндеғі” Заңына 
сэйкес республикадағы туризмді басқару көп жылдар бойы 
білім, денсаулық, туризм, мэдениет және спорт министрлігінің 
туризм Департаментіне жүктеліп келді. Туризм саласындағы
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нақты міндеттер биліктің жергілікті атқарушы органдарына 
тапсырылады. Туристердің кіруі мен шығуы Қазақстан 
Республикасының заңымен реттеледі. Мемлекет сонымен 
қатар туристердің мүддесі мен қүқын қорғауды Қазақстан 
Республикасының Заңдары арқылы және халықаралық қүқық 
нормалары арқылы қамтамасыз етеді.

Туристік нарық қызмет көрсету және тауар нарығы бөлігі 
болып табылатындықтан, оны нарықтық позиңия түрғысынан 
қарастыру қажет.

Туризмдегі нарық түсінігі 3 аспектіде қолданылады:
3. Экономиканы жүргізу сипаты ретінде;
4. Өндіруші мен түтынушының өзара қызметі ретінде;
5. Әлемдік туристік нарық ретінде, яғни, элемдік шаруашылықтар 
байланыстар жүйесі қалыптастырылады, оның негізінде туристік 
өнім қаржыға айналады жэне керісінше;

6 . Экономикалық қарым-қатынасты сипаттайтын туристік өнімді 
сатушы мен сатып алушының арасында өзара қызмет 
экономикалық механизм ретінде.

Туристік нарықтың субьектілері мыналар:
• туристік онімді түтынушылар;
• туристік онімді өндірушілер;
• мемлекеттік нарықтың қүрылымының бірлігін реттеуші. 

Туристік сүраныс нарық жағдайында ңиклдық сииат алады.
Маусымдық туристік қажеттілік туристік сүраныстың сипаты мен 
көлеміне байланысты бола отырып, маусымдық факторларға 
тәуелді: ауа райы, теңіз суының қысымы, еңбек демалысының 
берілуі, адамның эртүрлі жағдайға физиологиялық бейімділігі, 
туристік өнімді циклды өндіру, таудагы қардың қалыңдығы жэне 
т.б. Нарықтық экономикада сүраныстың маусымдық 
дифференциациясы бағаның деңгейіне тікелей эсер етеді, ал баға 
арқылы туристік ағынның, материалдық базаның, қызметкердің 
жалақысындағы озгерістердің дифференциациясы анықталады. 
Маусымдылық жаңа турларды дайындауда жэне туристік 
нарықта, туристік өнімді жылжытуда маңызды фактор болып 
саналады.

Туризмдегі маусымдық динамиканы Мак-Интон мен 
Голднердің модельдері дэл сипаттайды, оида: Б  -  сүраныстың 
көлемі, Т -  жылдың маусымдары (К -  күз, Қ -  қыс, К -  көктем, Ж
-  жаз).
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ҚОРЫТЫНДЫ

Кез келген салада паблик рилейшнздің жеке әдістері емес 
“ндеологиясы” тиімді. Компания табысты жұмыс істеп, танымал 
болуы үшін РР-технологиялардың қолданылуы қажеттіліктен 
туып отыр. Туристік фирманың қызметі, қызметкерлерінің ойы, 
пікірі фирманың жемісті болуына багытталуы керек.

Туристік компаниялар Қазақстанда баршылық, олардың 
сапалы жүмыс істеуі күнделікті өмірдің нормасына айналуы 
керек. Бір өкініштісі, қогаммен үйлесімді тіл табысудың қанша 
пайда әкелетіндігін түсінетін РК-менеджерлердің өздері де оны іс 
жүзіне асырудан қиналады. Жарнама технологиясын жақсы 
түсінетін мамандардың РЯ-дың механизмін түсінбеуі көп 
қиындықтар туғызады. Бұл әсіресе ұсақ фирмалар үшін тиімсіз, 
олар ірі РК-агені гік іердің де қызметін пайдалана алмайды. Жеке 
фирмалардағы бір не бірнеше РК-мамандары тек осы саламен 
ғана айналыспайды, маркетингпен де, жарнамамен де 
айналысады. Бұл да РК-шаралардың өз деңгейінде жүргізілмеуіне 
әкеп соғады.

Туризм қазіргі таңда көптеген елдердің экономикасының 
дамуына үлес қосатын сала. Туризм тұлғаның ел, жер, табиғат 
жайлы көзқарасын дамытып, танымын кеңейтеді. Дүниежүзілік 
туристік ұйымның статистикасы бойынша әр турист өзі барған 
елде 1 2 0  мың теңгеден астам қаржы жұмсап, қонақ үй қызметін, 
көлік, сауда, тамақ өнеркәсібі т.б. көптеген салаларды жұмыспен 
қамтиды. Туризмнің арқасында жаңа жұмыс орындары ашылады, 
жұмыссыздарға жұмыс табылады, туризм шағын және орта 
бизнесті қалыптастырады, дамытады, бюджетке кірс келтіреді, 
туристік инфрақұрылымды дамытады. Қазақстан Республикасы 
индустрия жэне сауда министрлігіиің сауда және туристік 
қызметті реттеу жөніндегі комитетінің мәліметі бойынша 2005 
жылы Қазақстандағы әртүрлі туристік обьектілер мемлекет 
бюджетіне 5 млрд. теңгеден астам пайда түсірген екен.

Еліміздегі туризмнің дамуына кедергі болып отырған 
мэселелер көп. Олар диплом жұмысында жан-жақты айтылды. 
Бұл саланың дамуындағы ең бірінші кедергі -  жарнама. 
Туризмдегі жарнамалар халықаралық деңгейде жасалмайды, егіз 
қозыдай ұқсас, назарға бірден ілікпейді, мұның бэрі де тың идея, 
жаңа түр іздемегендіктің салдары. Мысалы, шетелдік туризмде
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бюджеттің 50 пайызға жуығы жарнамаға жұмсалады екен. Ал 
бізде ше? Туризм министрлігіндегі бюджеттің құрылғанына 4-5 
жылдың ғана жүзі болды. Қазақстандағы туризмнің дамуына 
жөндеуден өтпеген ойқы-шойқы жолдар мен инфрақүрылымның 
ойдағыдай дамымауы да кедергі болып отыр.

Туристік фирмалар өздері пайда тауып отырган табигатты 
қорғауға күш салуы керек. Бүл туристік компания, ағенттік, 
фирмалардың қызметін түтынушылар, мемлекет алдындағы 
әлеуметтік жауапкершілігі болмақ.

Туристік фирмалардың қызметіне, тиімді жүмыс істеуіне 
жағдай туғызу керек. Туристердің салық төлемдеріне, туристік 
фирмалардың салығына жеңілдіктер қарастырылу керек. 
Шетелдік бір туристен келетін пайда шаш-етектен. Бізге кіру 
туризмінен де бізден шығу туризмі басым болғандықтан, отандық 
туристер шетелдердің бюджетін толтыруда.

Туризм саласы бойынша мамандар дайындайтын жоғары 
оқу орындардың санынан гөрі сапасына көңіл бөлу қажет. 
Туризм бағдарламасын жасап, тиімді жарнама кампаниясын 
жүзеге асыратын мамандар аса қажет. Қазақстанда туризм саласы 
бойынша 30-ға жуық оқу орындары мамандар дайындайды. Оның 
басым көпшілігі колледждер болып табылады. Бүл оқу 
орындарында ғылыми, техникалық қүралдар, әдебиеттер жетісе 
бермейді.

Туризм индустриясын ғылыми, сандық, сапалық түрғыдан 
зерттеп отыратын институт ашу да кезек күттірмес мэселелердің 
бірі.

Қазақстан Республикасы иидустрия және сауда 
министрліғінің Сауда жэне туристік қызметті реттеу комитетінің 
дерегі бойынша туризм кластерін дамытуға миллиондаған теңге 
бөлінеді.

Жыл сайын елімізге шет елдерден келетін туристердің саны 
орташа есеппен 40 мыңнан астам. Бүл көрсеткіш төмен.

Қазақстанда РК-коммуникаңия 1980 жылдары пайда болса, 
іскери белсенділіктің жаңа формасы ретінде РК 1990 жылдары 
қалыптасты. Еліміздегі РК-нарық экономикалық, саяси жэне 
әлеуметтік процестермен өзара байланыста дамиды. РК жарнама 
жэне ақпараттық-коммуникациялық қызметпен тығыз 
байланысты. РК-дың келесі даму кезеңінде әлеуметтік мэнді 
функциялар пайда болды: популяризация, корпоративтік

140



әлеуметтік жауапкершілік, зерттеулер, дағдарысты басқару, 
мемлекеттік және коммерциялық құрылымдардағы лоббизм т.б. 
1990 жылдардың ортасында туристік фирмалардың ішіндегі РК- 
коммуникация дами бастады. 90-жылдардың аяғында 
Қазақстанда жүздеген мекемелер РК қызметін түтынды, алайда 
ірі РК-компаниялар аз болды. Олардың дамуы мен қызметі 
еліміздегі бизнес пен қаржының дамуына байланысты. Бүған 
Қазақстандық жалпы жэне туризм саласындағы кәсіпкерліктің 
әлемдік нарыққа енуі, ондагы РК-технологиялардың элемдік 
деңгейде қоланылуы да ықпал етеді.
РК-нарықтың сапалы өзгерісіне әсер еткен факторлар:

- компаниялар, фирмалар арасындағы бәсекелестіктің дамуы;
- жарнаманың дамуы;
- хапықаралық деңгейге сай қызмет етуге қажеттіліктің өсуі 

т.б.
Туристік фирмалардағы РК-қызметтің негізгі мақсаттары:
- жүмыстағы мөлдірлік, ашықтық, жариялылық;
- азаматтармен, клинттермен түрақты байланыс орнату;
- БАҚ-пен тиімді байланысқа қол жеткізу;
- фирма ішіндегі корпоративтік мәдениет;
- корпоративтік басылым шығару;
- туристік фирманың әлеуметтік жауапкершілігі;
- кеңес беру;
- туристік фирманың алдындағы проблемаларды болжап, 

талдау, салдарын болдырмау;
- туристік нысандар туралы қоғамның пікірін білу;
- қоғаммен шындыққа, сенімділікке негізделген өзара 

байланыс;
- дағдарыстың алдын алу, болдырмау, етек алған жағдайда 

тиімді шешуге ықпал ету;
- жеке және қоғамдық мүддені үйлестіру;
- мамандарды дүрыс іріктеу;
- нарыққа өнім мен қызметті үсыну, жарнамалау.

1990 жылдары РК-ға қажеттілікті түсіне қоймаған фирмалар 
бүғінде онсыз өмір сүріп, бэсекеге қабілеттілік таныта 
алмайтындығын білді. Қазақстандағы РК-дың батыстан 
ерекшеліғі - эмбебаптығы, жан- жақтылығы болып табылады. РК 
жеке салаларға толық бөліне қоймағандықтан, оны біртүтас 
қызмет ретінде жан-жақты қарастыру қажет.
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Туристік фирмадағы кеңес беру сыртқы кеңес беруге 
иегізделеді, яғни, клиенттермен жұмыс. Ол тэжірибелі, өзіне 
сенімді, обьективті, талдау кабілеті жоғары, тактикалық, 
стратегиялық ойлай білетін, академиялық дайындығы бар, теория 
мен практиканы ұштастыра білетін, туризм саласын жетік 
меңгерген маман болуы керек. Кеңес беру ісіндегі туризмге 
қатысты мэселелер мыналар: басқару жүйесінің тиімділігін 
анықтау, бизнесті бағалау, жаңалықтарды басқару, бәсекеге 
қабілеттілікті анықтау, сапаны, басқаруды бағалау, зерттеу жэне 
даму, стратегиялық жоспарлау, экімшілік, қауіпсіздік 
кепілдіктері, фирманың айналымы, өзіндік қүнын төмендету, 
пайданы өсіру, сапаны бақылау, ақпараттық технология, баспа 
қызметі, заңдық кеңес беру.

Туристік фирманың дамуы -  үзіліссіз үдеріс, ол мекеме 
қүрылғаннан бастап оның қызметінің барлық кезеңінде жүзеге 
асады. Фирманың имиджін көтеріп, бэсекеге қабілеттілігін 
арттырып, дамыту, жоспарлау, басқару жэне өзгерістерді жүзеге 
асыру үшін:

1. Бірінші басшы бэрін өз қолына алып, мекемені өз 
білгенімен дамытуды мақсат етуі мүмкін;

2. РК-агенттіктің қызметін пайдалануы мүмкін;
3. Компанияда, фирмада, мекемеде РК-бөлімін ашып, РК- 

мамандарын штатағы қызметке алуы мүмкін.
Бүның қайсысы тиімді? Бірінші жағдайда әрине, туристік 

фирма сэтсіздікке үшырайды, себебі басшының қоғаммен, БАҚ- 
пен байланыс жасап, имидж қалыптастырудан, қызметкерлер, 
сыртқы қоғамдық топтар үшін корпоративтік шаралар 
үйымдастырудан өзге де жүмыстары жетерлік. Сондықтан РК- 
маманының жоқтығы мекеме қызметіне елеулі көлеңке түсірері 
анық. Екінші жағдайда агенттіктің қызметі қымбат эрі оның 
қызметін тек науқандық жағдайларда болмаса үнемі қолдана 
бермейсің. Сондықтан үшінші нүсқа өте тиімді.

Туристік фирманың дамуындағы корпоративтік басылымның 
ролі ерекше маңызды. Ақысыз, сапасы төмен, ақ, қара түсті 
газеттерге жарнама бергенше, корпоративтік басылымда түрлі- 
түсті, оқырманды тартатын мазмүнды жарнама беруге, фирма 
туралы кең ақпарат беруге болады. Бүл басылым фирма 
қызметкерлері үшін де тиімді болады.

«6
142



'

РК. сендіру ғана емес, ықпал ету өнері. Паблик рилейшнз адам 
қызметінің барлық саласын қамтиды, соның бірі -  туризм.

Туризм саласындағы РЯ-шаралардың тиімділігін анықтау 
төмендегі мэселелерге негізделеді:

- Туризмнің проблемасын көтеру, шешу, туристік 
фирмалардың имиджін көтеру, қоғам назарын өзіне аудару 
нәтижелерін БАҚ-тағы жарық көрген материалдарға 
контент-талдау жасау арқылы, зерттеу әдістері арқылы 
бағалау;

- инвестиңия тарту тиімділігін бағалау;
- компаниядағы өткізілген РК-шаралар туралы есеп.
Қорытындылай келе, диплом жұмысындағы қозғалған

мәселелерді былай тұжырымдауға болады:
1. Қазақстанның табиғи ресурстарын пайдаланып қалтасын 

қалыңдатып жатқан шетелдік фирмалар мен Алматы 
облысындағы Алматы қаласында тіркелген, жергілікті 
бюджетке салық төлемейтін ұсақ фирмалардың қызметін 
реттеу керек;

2. Қазақстанда туризмнің дамуы үшін мемлекет тарапынан 
жағдайлар жасалуда, Елбасының жолдауларында кластерлік 
туризмді дамыту жайында айтылып жүр, Қазақстанда 
туризмге негіз боларлық нысандар, табиғи жерлер, көрікті 
табиғат бар. Проблема -  ішкі туризмді ұйымдастырудағы 
олқылықтардан келіп туады;

3. Қазақстандағы туризмнің жарнамасы өз деңғейінде емес, 
дамыту керек;

4. Қазақстандағы туристік компания, агенттік, фирмалардағы 
РК.-мамандар жарнама, маркетингпен де айналысқандықтан, 
РК-шаралар өз деңгейінде жүрмейді;

5. Туристік саладағы РК-мамандар БАҚ-пен байланыс 
механизмдерін меңгеруі, ішкі РК-ға көңіл назар аударуы 
керек.

6 . Туризм саласындағы жарнама, РК-мэтіндерде, 
корпоративтік басылымдарда қазақ тіліне ерекше көңіл 
бөліну қажет.
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