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КІРІСПЕ

Қазіргі уақытта Қазақстанның туристік нарығы өте әркелкі дамуда. 
Шығу туризмнің көлемі кіру жэне ішкі туризмнің көлемінен басым.

Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 13 маусымдағы №, 211-II 
«Қазақстан Республикасындағы туристік қызмет туралы (01.02.2021 жылғы 
өзгертулер мен толықтырулармен)» Заңымен бекітілген ішкі, кіріс және 
әлеуметтік туризмнің басымдықты дамуына қарамастан ел әлі күнге дейін 
ен белсенді туристік нарық болып табылады. Бұл дегеніміз, туристердің 
келу үстінен кетуі ғана емес, сонымен бірге ақшаны (валютаны) олардың 
үлттық экономикаға енуіне қарай шетелге әкету де басым болады. Мүндай 
теріс сальдо ел экономикасына кері әсерін тигізеді.

Туристік кызметті үйымдастыру - ірі туроператорлық 
компаниялардың және әлемнің барлық дерлік қалаларында орналасқан 
туристік фирмалар желісінің қызметі.

Зерттеулер корсеткендей, Қазақстандық кэсіпорындарда яғни 
туроперейтингтің кешендері енгізілген фирмаларда жыл бойы түрақты 
сатылымен маршруттардьщ толық жүктемесі байқалады, ал маусым кезінде 
жоғарғы сұраныспен уақытқа сәйкес алдын-ала брондау қолданылады. 
Біздің елде гастрольдік өнімдерге, сол себепті жаттығуларға сұраныс 
жеткілікті.

Сонымен, туристік бизнес саласында туризмді енгізу қажеттілігі 
жэне отандық жэне шетелдік туристерге қызмет көрсетудегі бэсекеге 
қабілеттілікті арттыру мақсатында осы мамандық бойынша білікті 
мамандар даярлау қажеттілігі осы оқуқүралы өзектілігін растайды.

Біздін елімізде туроперейтинг өніміне айтарлықтай үлкен сұраныска 
ие бола отырып соған сәйкес кадрлар дайындау қажеттілігі үлкен мәселеге 
айналуда. Міне сондыктан, туристік кәсіпкерлік сферасына туроперейтинг 
енгізу жэне берілген мамандықта ішкі жэне шетел туристеріне қызмет 
кәрсету де бэсекеге қабілеттілігін жоғарлату мақсатымен кадрлар дайындау 
кажеттілігі туындайды.

Топтық жэне тұлғалық саяхаттар үшін, турды жасау және сату 
көптеген турфирма туроператорлардың қабылдау немесе бағытталуы 
бойынша негізгі іс эрекеті болып табылады. Қазакстандық заңнамаға 
сәйкес, тур - орналастыру, тасымалдау, туристерді тамақтандыру, 
экскурсиялық кызметтер, сонымен қатар саяхат мақсатынан тэуелсіз 
ұсынылатын гид аудармашылармен т.б. кызмет түрлерінің кешенді 
жиынтығын атаймыз.

Туристік өнім жэне оның отімі - туристік кэсіпорын іс - эрекетіндегі 
маңызды болімі. Әрбір туристік фирма неге ұмтылады? Фирмалардың 
негізгі міндеттерінің бірі болып оның табысының ұлғаюы. Табыстарды 
алынуы және кобеюі ол ең алдымен тұрақты тұтынушылардың болуы мен
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және көбеюімен байланысты. Тұтынушыларды тарту және үстап тұру үшін 
және ол түтынушылар турфирма берілген фирманың қызметін пайдалануға 
қызығушылығы болса, онда мүндай қызмет туристік фирманың 
үсі.інылатын қызметінің сапасына сэйкес келуі керек. Туристік кызметтің 
сату және жылжыту тиімділігі тек түтынушының максатымен кажеттілігі 
аиықтаған кезде ғана кол жеткізуге болады. Туристік фирма мақсатының 
жетістігі түтынушының талаптарына толық сэйкес өнім мен қызметінің 
дамуы болып табылады. Сонымен қатар қаркынды сатылыммен, туристік 
онім жүзеге асыруда тікелей тэуелді.

Берілген курстың мақсаты туроператорлар іс әрекеті үйымдастыру 
сгратегиясын өндеу, сонымен қатар тартымды туристік өнім мен турөнімді 
үсыну жүйесін қалыптастыру. Бүл максатка жету үшін келесі міндеттерді 
шешу керек:

-  жүзеге асып жатқан үғымдарды талдау, терминдердің толық және 
нақты анықтамаларын таңдау, терминдердің толық жэне нақты 
анықтамаларын таңдау;

-  туристік өнімнің ерекшелігін жэне ұғымын карастыру;
-  туристік өнімнің өмірлік циклін зерттеу;
-  туристік өнім шығару ерекшелігін талдау;
-  кызмет көрсетудің экономикалық тиімділігін зерттеу;

Берілген курс өзекті кез келген туроператорлардың міндетіне кіретін 
турлар кіріс әрекетін тиімді өңдеулер жасауда көмегін тигізеді.

Бүл пэннің озектілігі болып әрбір туроператорлык фирма туристік 
нарықта бәсекеге қабілетті өнім үсынуылуына мүдделі болуы керек, ал сол 
үшін турфирма қызметкелеріне міндетті түрде тур, туроперейтинг өңдеу 
технологиясын жетік білуі керек. Практикалық мэнділігі турөнім жасауға 
неғізделеді.



I Модуль. ТУРИСТІК ОПЕРАЦИЯЛАР 
1 Тарау. ТУРИСТІК ОИЕРАЦИЯЛАРДЫҢ НЕГІЗДЕРІ

1.1 Тартымды туристік өнімді жасау. Қызмет кластары мен 
қызметтер жиынтығы

Туроператордың негізгі мацсаты - тиісті сервистік 
бағдарламамен қамтамасыз етілген тур құру. Бұл өнім 
туроператордың нарықка шығарған негізгі туристік өнімі. Туристік 
қолдану түріне жэне сатуды ұйымдастыру эдісіне байланысты турлар 
жеке немесе топтык болуы мүмкін.

Жеке турлар туристерге дербестік пен тэуелсіздік береді, бірақ 
олар қымбатқа түседі, өйткені туристік бағдар топтық турлардан 
айырмашылығы, маршрут ішіндегі тасымалдау, бағыттаушы 
қызметтер және басқа да қызметтер үшін төлейді, мұнда бүл баға 
топтың барлық мүшелері үшін көрсетіледі. Сондықтан жеке турлар 
бұқаралық турист үшін өте қол жетімді емес.

Сонымен қатар, жеке сапарларды үйымдастыру өте көп уақытты 
қажет ететін процесс, брондау, диспетчерлеу, есеп айырысу және басқа 
операциялар үшін компьютерлік техниканы колдануды талап етеді. 
Көру туристік компаниялар үшін өте пайдалы, өйткені ол туристік 
топтык турлармен салыстырғанда көп туристерге көп табыс экеледі. 
Сондықтан компанияның стратегиясында топтық жэне жеке туризм 
үшін белгілі бір орындар табылуы керек.

Топтық турлар жалпы туристер үшін арзан, қол жетімді, бірак 
топтык сапарларда эр қатысушы топ үшін белгіленген жол жүру 
тэртібіне бағынуы керек.

Тартымды туристік өнімді жасау - туроператордың бірінші жэне 
маңызды міндеті. Туристік кэсіпорындар қызметінің бүл бағыты 
өндірістік процестермен тікелей байланысты. Кәсіпорыниың өнім 
саясаты өндіріс пен сату (коммерция) арасындағы келісілген 
шешімдерді, сонымен қатар турлардың, кызмет бағдарламаларының 
жэне турнстік өнімнің (массаның) ассортиментіне (өзгеруіне) қатысты 
шешімдер кабылдауды талап етеді.

Туристік өнімді жасау кезінде сіз сұраққа нақты жауап беруіңіз 
керек: турист не сатып алады? Ақыр соңында, ол конакүйге орналасуға 
емес, жаңа сенсациялар мен белгісіз адамдармен танысуға төлейді; 
мейрамханадағы ет тағамдары немесе құс тағамы емес, бірак 
жайлылык, назар, ыңғайлы жағдай. Сондықтан туристік онімді құру 
оның тұтынушылық қасиеттері мен қасиеттерін зерттеуден, туристер



үшін ең тартымды жактарын анықтаудан басталады. Олар туристік 
оиімді эзірлеу мен өткізудегі нүсқаулық болып табылады.

Мамандар туристік өнімнің бірнеше негізгі тұтынушылъщ 
қасиеттерін аныцтады:

жарамдылық, яғни барлық қызметтерді ұсыну сапар 
мақсаты мен туристік қажеттіліктерге байланысты шарттармен 
аныкталуы керек;

сенімділік - өнімнің накты мазмұнын жарнамаға, 
ақпараттың дэлдігіне сәйкестігі;

тиімділік -  эсіресе туристер үшін ең төменгі баға бойынша 
ең үлкен нәтижеге кол жеткізу;

тұтастық - өнімнің толықтыгы, оның туристік 
қажеттілікті толыгымен қанагаттандыру мүмкіндігі;

айқындылық - өнімді тұтыну, оның назары туристер үшін 
де, техникалык кызмет көрсету кызметкерлері үшін де түсінікті болуы 
керек;

жүмыстың карапайымдылығы; 
икемдічік - өнім мен кызмет көрсету жүйесінің 

тү.тынушының баска түріне бейімделу жэне техникалық кызмет 
көрсететін персоналды ауыстырудан иммунитет кабілеті;

пайдачылыгы - белгілі бір туристік кажеттіліктерді 
канагаттандыру үшін бір немесе бірнеше мақеаттарга жетуге қызмет 
ету мүмкіндігі (мысалы, релаксация жэне таным).

Осы касиеттердің жүзеге асырылуын бақылауды қамтамасыз 
ету, ең алдымен, сапардан кейін туристің қанағаттану дэрежесін 
зерттеу (сауалнама, сауалнама және т.б.), бірак туристік қызметтердің 
сапасын бакылау туристік онімді жоспарлау сатысында басталады.

Жогарыда аталған мамандармен катар, қонақжатылық сияқты 
туристік онімнің мүігдай әлшенбейтін каеиетінің маңыздылыгы 
мойындалган. Онсыз кез-келген тамаша туристік онім жан-жакты 
көрінбейді жэне турист өзінің немесе баска қажеттіліктердің 
қанагаттандырылған деңгейіне ие болмайды. Туризм 
индустриясындагы қонақжайлылык - бүл кэсіби талап, адамдарға 
жағымды сезіну үшін бүл өнер. Қонақжайлылықтың қүрамдас 
бөліктері - қызметкерлердің абыройы, қүрметі, сыпайылығы.

Бүл түжырымдама көп кырлы жэне көптеген факторлардан 
түрады:

а) демалу, білім алу жэне көңіл көтеру мүмкіндіктері, туристерді 
не күтетіні жэне олармен кездесуге дайындалу туралы жергілікті жэне 
аймақтық нарықтардан сапалы ақпарат;

б) туристік аймактың, элеуетті түтынушыларға қызмет 
көрсететін кэсіпорындардың жағымды имиджін күру (жарнама, қатысу

9



әсіресе туризмге, кайырымдылык іс-шараларға арналған \¥огс1 
теледидар бағдарламаларының нұсқасы;

в) кызметкерлердің туристерге назар аудару белгілерін 
көрсетуге деген жасырын емес тілегі (кчиент үшін бэрі принципі 
бойынша кызмет көрсету саясаты);

г) туристік өнімді ұсынатындардың клиенттің талаптары мен 
тілектеріне ұкыігіы карауы (біз сіз үшін тагы не істей аламызі);

д) кызметтерді алуға туристердің бағдарлануына ыкпал ету 
(компания ішіндегі акпарат, туристік түсінетін тілдегі нұскаулыктар 
мен буклеттердегі заттар жэне т.б.);

е) қызмет көрсету принципіне котерілуі керек турнстерге 
мейірімді қарым-катынас.

Осы цагидалардың барлыгы цызмет көрсету технологиясына 
енуі керек.

Турды ұйымдастыру технологиясында туристер мен қызметкер- 
лердің өзара әрекеттесу климаты, сонымен қатар қызметтерді туристік 
кабылдаудың психологиялық аспектілерін қарастыру маңызды. Бұл 
дегеніміз, туристің жеке мүдделері, оған деген эмоционалды көзқарас 
бірінші орынға қойылған.

Осыған байланысты халықаралык туризмде бұрыннан келе 
жатқан туристерді келесі белгілермен камтамасыз ету тәжірибесі бар: 

Әрбір туристерге арналған кәдесый. Сонымен қатар, 
жастық тэрізді кәмпит сияқты кэдесый бола алатын қонақ үй 
қызметтерінен айырмашылығы, гастрольдерде сапардың мақсатына 
байланысты сувенирлер такырыбы болады (іс сапарлар үшін бұл 
брошюралар, кызығушылық туғызатын бұйымдардың сувенир 
үлгілері, қаламдар жэне т.б.);

ұлттык сипаттағы шағын сувенирлер);
Турлар аяқталғаннан кейін туристерге арнайы жасалған 

дипломдар, хаттар, жол жүру бағыты туралы төсбелгілер жэне т.б. 
беру;

Туристер үшін паракшалар, буклеттер, нұскаулыктар жэне 
демалу орны туралы нұскаулықгар болуы керек;

Демалыс (саяхат) алғашқы күндерінің бірінде 
жоспарланған жэне косымша қызметтер туралы ақпарат алу жэне 
түсіндірме алу үшін туристермен кездесуді өткізу қажет. Мұндай 
кездесуді бейне ақпаратпен бірге өткізген жақсы.

Мұның бэрі өте қонақжай корінеді, демек ол туристер үшін 
тартымды.

Қызмет көрсетуді ұйымдастырған кезде босату цагидасын 
ескеру кажет, яғни клиент барлық жағымсыз нәрселерден босатылуы 
керек (ұйымдастырушылық ауыртпалықтардан, көлік билеттері мен
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жабдықтарға тапсырыс беру, театр мен концерт билеттеріне тапсырыс 
бсру, қызметтің барлык түрлерін күту жэне т.б.).

Қызметтің оңтайлыгы сонымен қатар қонакжайлылыкпен 
тікелей байланысты маңызды тұтынушылык касиет болып табылады. 
Бүл мыналарды білдіреді:

Қызметтердің барлық түрлерінің кызмет көрсетудің бір 
деңгейіне (класына) сэйкестігі;

Барлық кызметтердің тур тақырыбына сәйкестігі;
Турдың белгілі бір түтынушылар тобына мақсатты

бағыты;
Сервистік бағдарламаларды мерзімінен бүрын бекіту;
Бағдарламалардың икемділіғі (оларды алмастыру

мүмкіндігі);
Қызмет көрсетудің саны бойынша үтымды мазмүны 

үсынылатын кызметтер;
Қызмет көрсетуде беталыстылықтың болмауы 

(кызметтердің немқүрайлылығы).
Барлық осы принңиптерді туристік өнімді әзірлеу кезеңде 

ескеру маңызды, есте сақтау керек, казіргі елеулі бэсекелестік 
жағдайында туристік нарықта дүрыс дайындалмаған өнім сүранысқа 
ие емес, сонымен бірге клиенттердің ойын бүзады, бүл маңызды 
фактор.

Қызмет кластары мен цызметтер жиынтыгы. Қызмет көрсету 
сыныптары көрсетілетін кызметтердің сапасын көрсету үшін 
колданылады. Туристік өнімнің өзіндік ерекше ішкі градациялары 
(қонакүйлер, көлік, тамақтану жэне т.б.) бар түрлі қызметтер 
жиынтыгынан түратын күрделі болып табылатындығы, оны туристерге 
сатқан кезде сатылатын тауарлар класын (кызмет көрсету кешендерін) 
белгілеу мэселесі туындайды.

Турлар мен сервистік бағдарламаларды күру бойынша 
нормативті стандарттар біздің елде де, халықаралык нарыкта да жоқ. 
Сондықтан туроператорлар мен туристік агенттер туристік өнімді 
жылжыту мен сатуда, турға қызмет көрсету деңгейі шартты түрде 
келесі категориялармен көрсетіледі: «люкс», бірінші класс, туристік 
класс, экономикалық класс.

Люкс класы. Осы сыныпқа экскурсия үйымдастырғанда, әдетте, 
жоғары сыныптың қызметтері тартылады. 5 жүлдызды конақ үйлер 
мен санатқа жатпайтын люкс қонак үйлер, бірінші кластағы үшу 
немесе іскери авиация, міндетті қызмет көрсететін ресторандардағы 
тамақтану, люкс көліктермен жеке трансфер (лимузин қызметі), жеке 
бағыттаушы кызметтер жэне т.б. Мүндай турларды УІР-сервис санаты 
үсынады.
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Бірінші кчасс сонымен катар 4-5 жұлдызды конак үйлерде 
түруды, бизнес-класс үшактарын, керемет тағамдар мен тағамдардың 
кең таңдауын, буфеттік опцияны, жеке трансферді жэне бағыттаушы 
бакылауды камтамасыз ететін кызмет көрсетудің жоғары деңғейі 
болып табылады.

Туристік класс - бұл 2-3 жүлдызды конак үйлерде (елғе 
байланысты), эконом-кластағы түракты рейстердің (билеттерғе рүксат 
етіледі), буфеттік тамақтанулардың, топтык трансферлердің 
(туристерді оларды жеткізетін автобуспен карсы алу) ең танымал 
нұскасы. қонакүйлер бойынша).

Эконом юіасс - бүл қызмет корсетудің ең арзан нүсқасы. Әдетте 
эконом класты студенттер мен табысы аз адамдар пайдаланады. Осы 
сыныптың бағдарламалары минималды қызметтерді жэне төмен 
деңғейлерді үсынады. 1-2 жүлдызды конақ үйлерде, жатакханаларда, 
жатақханаларда, езіне-озі қызмет корсететін кішігірім жеке немесе 
кооператнвті конак үйлерде түру: тамақтану мүлдем үсынылмауы 
мүмкін, буфеттік таңғы ас жоспарлануы мүмкін, континенттік таңғы ас 
сияқты тағамдар жиынтығы бар; рейстер, әдетте, чартерлік рейстер 
бойынша; алып кету жэне түсіру қоғамдык көліктерде 
үйымдастырылуы мүмкін. Бір сөзбен айтқанда, бэрі үнемді жэне арзан.

Алайда, бүл барлық градациялар ете еркін жэне жиі үлттық 
нүскалары бар екенін қажет айырмашылықтар. Қалай болғанда да, тур 
сатып алғанда, сіз эр кызмет көрсету деңгейін жэне оның накты 
мазмүнын нақтылауыңыз керек.

Кешенді қызмет туристік кызметтердің жиынтығын (тур 
пакетін) камтиды.

Туристік қызметтер алуан түрлі: түру, тамактану, көлік, 
көрнекті орындар, демалыс, ойын-сауық жэне түрмыстық кызмет 
көрсету, спорттык-курорттык бағдарламалар, серуендеу жэне 
басқалар.

Туристік тэжірнбеде негізгі жэне косымша қызметтер туралы 
үғымдар қолданылады. Олардың арасындағы айырмашылық неде? 
Түтынушьшық қасиеттер мен қасиеттер түрғысынан олардың арасында 
ешқандай айырмашылық жоқ. Сонымен, экскурсиялар, егер олар 
кешенді қызметке және турдың бағасына кірсе, негізгі кызмет болып 
саналады, бірақ егер турист өзінің өтініші бойынша акылы турға баска 
экскурсияга ие болса, бүл қызмет қосымша болып табылады. Сонымен, 
негізгі жэне қосымша қызметтер арасындағы айырмашылық олардың 
бастапқыда туристер алған қызметтер (тур) жиынтығына немесе 
жиынтығына байланысты.
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Біздің тәжірибеміздегі негізгі туристік өнім - бүл кешенді 
қызмет, яғни туристерге бір «пакетте» сатылатын кызметтердің 
стандартты жиынтыгы.

Қызметтер пакеті (тур пакеті) - бул туроператор шығаратын 
белгілі бір кызметтер жиынтығынан тұратыи туристік өнім: 
тасымалдау, тұру, тамактану, экскурсиялар жэне т.б.

Турдағы қызметтердің пакеті сапар максаты мен туристердің 
таңдаған туристік демалыстарыиа қажеттіліктеріне байланысты 
қалыптасады.

Турды жэне оның пакетін калыптастыру кезінде туристермен 
жұмыс істеудің екі ігүскасы бар:

а) жеке турларды жүзеге асыру;
б) инклюзивті турларды өткізу.
Жеке тур. Жеке турларды сату кезінде бағдарламаны 

қалыптастыру жэне қызметтерді сатып алу туристің қалауы бойынша 
жэне тікелей қатысуымен жүзеге асырылады.

¥сынылған демалыс орнында оған эр түрлі кызмет түрлерін 
тандау үсынылады:

түру - қонакүйдің деңгейі, түрі жэне орналаскан жері 
бойынша эр түрлі;

тамақтану - эртүрлі нүсқалар (толық немесе жартылай борт, 
немесе тамактанусыз), буфет немесе қызметтері бар 1а сагіе жэне т.б .;

тандау үшін экскурсия, демалыс жэне ойын-сауык 
қызметтері;

көлік таңдау үшін экскурсиялар, демалыс жэне ойын-сауық 
кызметтері;

Көлік кызметтері - эуе сапарлары, теміржол саяхаты, көлік 
жалдау жэне т .б .;

Спорттык және курорттык кызметтер - тандау үшін, сондай- 
ақ трек немесе жаяу жүру мүмкіндігін таңдау үшін осындай бағдар- 
ламаларды пайдалану;

Уіза қызметтері, сондай-ақ сактандыру кызметтері (кажет 
болған жағдайда) жэне т.б.

Жоғарыда айтылғандай, турист өзінің демалысы немесе саяхаты 
бағдарламасын жасауға қатысады. Турист таңдаған кызметтер туристік 
бағдарламада жасалады, туристік пакетті (тур пакеттерін) сатып алу 
үшін төлейтін баға есептеледі.

Әдетте, мүндай тапсырыстар агенттіктерде жасалады, содан 
кейін оны орындау үшін туроператорға келеді. Тапсырыстардың 
сапалы ноне тиімді орындалуын қамтамасыз ету үшін халықаралык 
туризмде компьютерлік байланыс жүйелері кеңінен қолданылады, 
олардың пайдаланушылары элемнің көптеғен туристік фирмалары мен
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іщіиіте

операторлық компаниялары болып табылады. Халыкаралық туризмде 
компьютерлік және факс байланысы кеңінен колданылады, бүл 
мүмкіндік ішінде) пакетті орау, бағаны есептеу және турды сату 
мәселесін шешеді.

Инклюзивті тур (ІТ). Қатаң, алдын-ала жоспарланған 
(клиентпен байланысканға дейін) демалыс немесе туризмнің белғілі 
бір түріне, сонымен катар туристердің элеуметтік класына жэне 
олардың жасына бағдарланған қызметтер жиынтығы бар тур. Ең көп 
таралған эксклюзивті турларды туристер тобы автобуспен бірнеше 
қалалар мен елдерге баратын маршруттык турлар деп атауға болады. 
Мүндай саяхатты дайындау мен өткізудің ерекшеліктері (барлығына 
арналған, сапардың уақыты мен кестесіне қатысы бар бірыңғай 
бағдарлама) оны тапсырыс бойынша жасауға мүмкіндік бермейді. 
Сонымен қатар круиздік саяхаттар, эуескойлық турлар кіреді.

Іске асыру барысында инклюзивті турдағы қызметтердің 
күрамы өзгермейді. Турист оны толығымен сатып алуға немесе одан 
бас тартуға кұкылы.

Инклюзивті экскурсиялар танымал бағыттар бойынша 
үйымдастырылады жэне үсынылады (мысалы, «Классикалык Италия» 
немесе «Автобус Еуропа» жэне т.б.), түракты сүранысқа ие танымал 
туризм мен демалыс орындарына.

Инклюзивті турлардың қүнының көп бөлігі көлік пен түру үшін 
төленеді, аз бөлігі тамак үшін төленеді. Баска қызметтерге, оның 
ішінде көрікті жерлерге кететін шығындар жалпы кұнның аз бөлігін 
кұрайды.

Инклюзивті турлар авиакомпаниялар туристік агенттіктерге осы 
турлар үшін беретін арнайы авиаңияльщ тарифтерге сүйене алады. 
Халықаралық әуе көлігі қауымдастығының (ІАТА) талаптарына сәйкес 
туристік тарифке арналған эксклюзивті тур кем дегенде үш қызметті 
камтуы керек: авиа саяхат, бүкіл саяхат бағыты бойынша қонақүйлерде 
тұру жэне бірінші екеуімен байланысты емес (тур, автокөлік жалдау 
жэне т.б).

Мұндай турларға сұраныстың өзгеруіне карамастан, олардың эрі 
карай дамуы үшін белгілі бір артықшылыктары бар:

пакеттік сапар жеке сатып алынған қызметтер 
жиынтыгынан гөрі арзан;

әіресе турагенттіктерге клиентке кай бағытты тандауга 
кеңес беру оңайырак, өйткені бағдарлама мен кызметтердің бағасы 
алдын-ала белгілі;

сіздің өніміңіздің тартымдылығын көрсету үшін кобірек
мүмкіндік.
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Ишшозивті турлардың кемшіліктері:
клиентті қызыктырмайтын кызметтердің осындай турына

кі 11 ғ.ісу;
бағдарламаның шамадан тыс қанықтылығы; 
мұндай турдың жарнамасы барлык тұтынушыларды 

м.і іықтыр-майды, бірак олардың белғілі бір бөлігі ғана.
Турларға тапсырыс беру кезінде туроператор тұрақты түрде 

қоннқүйлердегі расталмаған орындардың квоталарын сактауы керек. 
( 'іггу кезінде эртүрлі сүраулар болуы мүмкін. Ол эр түрлі қонақ 
үіі лсрде орналаскан турнстермен жүмыс істеуге мэжбүр. Туристерді 
(іір қонакүйге орналастыру элдеқайда оңай, осылайша олардың 
қі.пметін үйымдастыруды жеңілдетеді.

Соңғы онжылдыкта туристік нарықта орын алған озгерістерге 
бнйланысты, оны «конвейерден» туристік өнімнен сараланған өнімге 
пуі.ісу ретінде сипаттауға болады, инклюзивті турлармен 
снлыстырғанда жеке турлардың үлесінің артуы байкалады. Фирмалар 
қ і.і іметтерді таңдауда эрдайым барынша еркіндікке үмтылатын 
іуристердің психологиясын ескеруге мэжбүр. Бүл сонымен катар 
инклюзивті турлардың да, жеке турлардың да олардың кызмет көрсету 
спсктрінің кыскаруына карай өзгеруіне эсер етеді.

Туристік компаниялар бәсеңдеуді де, бэсекелестерге қарағанда 
томен багамен нарықка шығуды қалайды. Шын мәнінде, белгілі бір 
қызметтерді біріктірілген кызметтен алып тастау аркылы арзан 
сапарлардың елесі жасалады. Мысалы, көптеген компаниялар турларға 
кегеді, олар ІТ-тарифтерін алу үшін қажетті қызметтерді үсынады: 
рейстер, бүкіл маршрут бойынша қонак үйде түру жэне әуежайдан 
(станциядан) қонақүйге жэне кері қарай.

Туристер сапар барысында қосымша ақы алу үшін басқа да 
қажетті қызметтерді алады.

Жоғарыда айтылғандай, барлық туристік сапарлар турдың жеке 
сиггатына байланысты топта немесе жеке негізде жасалады.

серіктес туристік үйымдармен (кызмет жеткізушілерімен) 
қарым-қатынас;

тағайындалған елдегі туризмнің даму деңгейі; 
баратын елдегі саяси түрақтылық.

Саяси түраксыздық факторы туроператордың өз стратегиясын 
эзірлеуі үшін өте маңызды екенін атап өткен жөн. Біз күрд оқиғаларына 
байланысты Грекияға турларға сұраныстың төмендеуі туралы білеміз; 
Мысырға Луксордағы террорлық жарылыстарға байланысты. Осы 
бағыттарда мамандандырылған туроператорлар үлкен шығындарға 
ү.шырады. Туристік ағынды басқа елдерге бағыттай алган 
туроператорлар каржылық тепе-теңдікті сақтай алды, бірақ жағдай
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тұрақтанғаннан кейін туристер осы аймакқа оралатынын атап өткен 
жөн. Берлиндегі Халықаралык Туризм Биржасының материалдарында 
айтылғандай, турист аймақтағы жағдай жақсарған кезде немесе белгілі 
бір құлдырау болған кезде, эсіресе жылы климаты жэне колайлы 
бағасы бар елдерге келгенде, «ыстық нүктелердегі» қауіпті ұмытып 
кетуге бейім.

Турдың пакепгі багасы. Саяхат пакетінің сәттілігіне әсер ететін 
негізгі фактор - бұл нарыкқа белгілі бір тур үсынылатын баға. Баға 
белгілеудегі икемділікті бірегей, бірегей туристік пакетке ие 
мамандандырылған туроператорлар ұсынады. Олар пакеттің бағасын 
анықтайды, негізінен кызметтерді сатып алуға кететін шығындар мен 
баска шығындарды жабуға арналған есептік сома мен пайдадың белгілі 
бір пайызын косуға бағдарланады. Бүқаралық нарықтағы 
туроператорлар, әсіресе туристік пакеттерге сұраныс томендеген кезде 
бэсекелес бағаларына көбірек назар аударады.

Туристік пакеттің бағасын анықтау кезінде туроператорлар 
нарық жетекшісінің бағаларын ұстанады. Ірі туроператорлар 
шығындарды азайтады, сондықтан бәсекелестерге баға құруда 
сэттілікке жол бермейді. Әсіресе баға белгілеу нүскасы шығындарға 
бағытталған бағалар болып табылады, яғни турдың құны есептеліп, 
пайдадан белгілі бір пайыз қосылады.

Ең жиі қолданылатын әдіс. Басқа шығындарды жабуға, 
қорларға, жалақыға жэне таза кірістерге арналған тур пакетінің 
бағасында анықталған пайда пайызы 15-30% аралығында.

Туризмдегі бағаны есептеудің кейбір ерекшеліктері туралы 
үмытпау керек. Мысалы, егер маусымдық бағдарлама үзак мерзімді 
чартерлік рейстерді, соның ішінде «артқа қарай» қағидаты бойынша 
конақүйлерде орналасатын демалыс күндерін қолданса («артқа« артка 
»- бүл қонақ үйде тексерудің тиімді эдісі, бір топ кететін болса, 
екіншісі сол жерге келеді) күн мен бөлмелер ешқашан бос болмайды), 
шығындар белгілі бір жазықгықтағы белгілі бір жазықгыкта М-ші 
санына жэне маусымның басында жэне аяғында бір бос рейске 
байланысты есептеледі. Бүл маусымдык чартерлік бағдарламаның 
жалпы қүны. Олар нәсілдер санына бөлінеді - бүл пакеттің тур 
бағасына кіретін бір рейстің бағасы.

Алайда, баға қүрудың қымбат әдісімен маркетннгтік деректерді 
қолданатын туроператорлар орташа нарыктық бағаларды басшылыққа 
алады. Бүл нарықтағы бәсекелестік пен өмір сүрудің қажетті қүралы.

Туризм бағалары шығындар мен кірістер біркелкі бөлінбейтін 
жылдың эр түрлі кезеңдеріндегі сүраныстың өзгеруін көрсетеді.

Бағалар «маусымға» түсіп, пайдасын ескере отырып, ең жоғары 
маусымда қалпына келеді. Бүл, сонымен бірге, пайда табу үшін баға
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белгілеудің аз эдістерін колдануға бейім мамандандырылған 
оисраторлардың арасында жиі кездеседі.

Бағалық стратегия, әрнне, әсіресе танымал топтамалық 
турларға қатысты әзірленуде. Олардың бағасы тек нарықтык жағдайға 
байланысты емес туристік қызметтер, бэсекелес операторлардың 
бағасынан, сонымен катар баска турлардың бағасынан.

Бақылау сүрактары
1. Қызмет көрсету сыныптары дегеніміз не?
2. Турда қызмет көрсету деңгейлерін көрсету үшін қандай 

сабақтар қолданылады? Оларды сипаттаңыз.
3. Негізгі жэне қосымша кызметтер дегеніміз не? Олардың 

айырмашылығы неде?
4. «Қызметтер пакеті» үғымына анықтама беріңіз.
5. Жеке жэне инклюзивті турлардың артыкшылықтары мен 

кемшіліктері қандай?
6. Топтық сапарлар дегеніміз не - тапсырыс бойынша немесе 

инклюзивті?
7. «Саяхаттык пакет» үгымын анықтаңыз жэне оны 

орауышына әсер ететін факторлар кандай?
8. Пакеттің бағасы қалай анықталады?
9. Туризм бағасына әсер ететін факторлар кандай?
10. Негізгі туристік онімнің тұтынушылык касиеттері қандай 

жэне оларды сипаттаңыз.

Практикалық тапсырмалар
1. Мысалы, екі туристік орынды алайық казақстандық 

реңептивті туроператордың өнімі (турлар) жэне олардың 
тұтынушылык қасиегтерін бағалаңыз. Әр тур бойынша қорытындылар 
жасаңыз жэне оларды салыстырыңыз. Талдаңыз, нақты эр өнімнің 
тұтынушылык қасиеттері неге байланысты екнің талдаңыз.

2. Зерттелген турларда туристерге қызмет корсетуге 
оңтайлылык сараптамалық баға беріңіз. Қандай жағдайда неғұрлым 
оңтайлы бағдарлама ұсынылады? Ол кандай өндіріс факторларына 
байланысты?

3. Зерттелген турлардың әрқайсысында қонақжайлылык 
камтамасыз ету жоспарын жасаңыз.

4. Туроператорлардың жарнамаларын талдағаннан кейін 
олардан инклюзивті турларды таңдаңыз. Өз шешіміңізді түсіндіріңіз.

5. Қосымша кызметтерді қоса, кез-келген эксклюзивті турдың 
негізгі қызметтер жиынтығын жасаңыз.
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1.2 Туристік дизайн. Қызмет бағдарламасы мен қызмет 
көрсетушілер

«Туристік кызмет мәселелері бойынша Қазакстан 
Республнкасының кейбір заңнамалык актілеріне өзгертулер мен 
толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 
жобасы еліміздің қабылданған стратегиялық құжаттарына сәйкес осы 
саланы мемлекеттік реттеуді жетілдіруге, сондай-ақ Қазақстанның 
ұзак мерзімді кезеңге экономикалык даму басымдылықтарының бірі 
ретінде туризм саласын дамыту үшін қажетті кұқықтық базаны қүруға 
бағытталган.

Заң жобасы Қазақстан Республикасының заңнамасына мына 
бағыттар бойынша түзетулер енгізуді жоспарлайды:

1) түсініктік аппаратты жетілдірумен, туризмді жіктеумен, саланы 
мемлекеттік колдауды құқыктық реттеумен байланысты нормаларды 
кайта карау;

2) басым туристік инвестиңиялык жоба институтын ендіру;
3) туризм саласындағы субъектілерді кеңейту;
4) туризм саласындағы инфракұрылымды дамыту;
5) ««Кагакһ Тоигізт» ¥К» АҚ институционалдық нығайту;
6) туризм саласындағы реттеуші саясатты жетілдіру;
7) ҚР Үкіметін, туризм саласындағы уәкілетті органға жэне өзге 

мемлекеттік органдарға сэйкес құзырет беру.
«Туристік кызмет гуралы» ҚР Заңының 3-тарауы, 15-бабы, 2- 

тармағында көзделген жеке турларды құрайтын туроператорлар үшін 
шектеуді жою: «Шыгу туризмі саласындағы туроператор туристік 
онімді ұсынуды жэне өткізуді тек турагенттер арқылы ғана жүзеге 
асырады».

Бұл норма туристік бизнес үшін шектеу болып табылады, 
кәсіпкерде іске асыру жолдарын таңдау кұқығы болуы тиіс. 
Қазақстандық туристік рыноктың өзгешелігі бұл нормамен үйлеспейді.

Қазақстан Республикасының заңы «Тұтынушылардың 
кұкықтарын корғау туралы» 2010 жылғы 4 мамырдағы №274 заңына 
сәйкес келетін қауіпсіздік талаптары болуы керек делінген.

Қызметтің дизайнына негіз оның вербалды моделі (немесе 
қысқаша сипаттама) - тапсырыс берушімен келісілген жэне қызмет 
берушінің мүмкіндіктерін ескере отырып, нарықты зерттеу 
нэтижесінде анықталған талаптар жиынтығы болып табылады.

Қызмеггің сипаттамалары тиісті кызмет түріне койылатын 
мемлекеттік стандарттың талаптарынан төмен болмауы керек. Жобада 
қызметтің кауіпсіздігін камтамасыз етуге, қызмет тұтынушыларына
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ж.іне олардың мүліктеріне, кызмет көрсететін персоналға жэне 
қоршаған ортаға катерді азайтуға накты талаптар қамтылуы керек.

Туристік қызметтің кез-келғен түріне койылатын талаптарды 
корсететін күжаттамада мыналар болуы керек:

туристерге қызмет көрсету процеетері, нысандары мен 
лдістерінің сипаттамасы;

туристерге қызмет көрсету процестерінің сипаттамасы; 
түріне, санына жэне өткізу қабілетіне койылатын талаптар 

қолданылатын жабдықтың кабілеті;
кадрлардың кажетті саны жэне олардың кэсіби дайындығы; 
қызметтерді келісім-шартпен үсыну; 
туриетік қызметтерге кепілдіктер;
рекреациялық ресурстардың иелерімен, санитарлық- 

(ііидемнологиялык бакылау, өртке карсы бақылау жэне т.б.
Туристерге қызмет көрсету процесіне қойылатын нақты 

галаптар колданыстағы нормативтік қүжаттардағы талаптардан төмен 
бола алмайды.

Туристерге қызмет көрсету процесін жобалау қызмет көрсетудің 
жеке сатыларында жэне олардың әркайсысы үшін технологиялық 
карталарды жасаумен жүзеге асырылады. Туристік қызметті жобалау 
пэтижесі технологиялық қүжаттама болып табылады (технологиялық 
карталар, нүсқаулар, ережелер, ережелер жэне т.б.).

Туристік саяхат кызметін жобалау екі кезеңнен түрады:
туристік кызметтер бағдарламасына сәйкес «туристік 

саяхат» қызметіне кіретін эр турдың нүсқасының дизайны;
жалпы «туристік саяхат» қызметінің дизайны.

Туристің өтініші бойынша қызметті жобалау кезінде сервистік 
компанияның мүмкіндіктерін ескеру кажет.

«Туристік саяхат» кызметінің қысқаша сипаттамасы халықтың 
қажеттіліктері мен төлем кабілеттілігін, туристік сапарлардың 
т үрлеріне сүранысты, сондай-ақ белгілі бір аймақтағы рекреациялық 
ресурстардың мүмкіндіктерін зерттеу негізінде жасалады. Бүл туристік 
кызметтер бағдарламасының жобасында көрсетілген. Сервистік 
бағдарламаны эзірлеу кезінде келесілер анықталады:

- саяхат бағыты;
- қызмет көрсететін туристік кэсіпорындардың тізімі;
- эр кызмет берушінің қызметтерді үсыну мерзімі;
- экскурсиялар мен аттракциондардың кұрамы;
- серуендеу, серуендеу тізімі;
- кешен бос уақытты өткізу;
- маршруттың эр нүктесінде болу үзақтығы;
- сапарға қатысатын туристер саны;
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- ішкі трафиктің көлік түрлері;
-гидтерге, гидтерге, шетелдік өкілдерге, нүскаушыларга, 

аудармашыларга жэне т.б. кажеттілік, сондай-ак оларды дайындау 
кажеттілігі;

- көлік кұралдарының кажетті саны;
- туристік пакетгерге арналған акпараттык паракшаларға 

арналған жарнамалық, акпараттык материалдарды, саяхат 
сипатгамасы нысанын жэне олардың санын дайындау тэртібі.

Тур дизайнының нэтижесі дұрыс мазмұны болып табылады:
а) туристік саяхаттың технологиялық картасы;
в) қызмет көрсететін кәсіпорынның жүктеме кестесі; 
с) туристік рұксат алуға арналған ақпараттык парақ;
д) туристік қызметтер бағдарламалары.
«Туристік-экскурсиялық кызмет. Саяхат кызметі. Жалпы 

талаптар» міндетті жэне ұсынылатын болып бөлінеді. Міндетті - өмірі 
мен денсаулығының кауіпсіздігі, туристер меншігіиің кауіпсіздігі жэне 
қоршаған ортаны қорғау.

Үсынылатын - максаттың, дәлдіктің жэне уақытылы 
орындалудың, қызметкерлердің этикасының, жайлылыктың, 
эстетиканың, эргономиканың сақталуы.

¥сынылатын туристік кызметтер тұтынушыларға косымша 
ыңғайлылыкты, қызметгердің тартымдылығы мен беделін қамтамасыз 
ететін талаптарға жауап беруі керек.

Максатқа сэйкестігі. Саяхат кызметтері тұтынушылар күтуі мен 
физикалық кабілеттеріне сәйкес келуі керек.

Орындаудың нақгылығы мен уақгылығы. Тұтынушыға қызмет 
көрсету колемі, мерзімі жэне шарттары бойынша көрсетілетін туристік 
қызметтер билетте, билетте, түбіртекте жэне т.б. көрсетілген 
талаптарға сэйкес келуі керек.

Күрделілік туристік қызметгерді ұсыну негізгі, сонымен қатар 
қосымша кызметтерді (тұрмыстық, байланыс, сауда жэне т.б.) алуға 
мүмкіндік беруі керек тұтынушылардың өмірін қамтамасыз ету үшін 
қалыпты жағдай жасайды.

Қызметкерлердің этикасы. Қатысушылар этикалық нормаларды 
сақтауы керек. Тұтынушыға қызметкерлердің сыпайылығы, 
сыпайылығы, әдептілігі кепілдендірілуі керек. Жайлылык Саяхат 
қызметі тұтынушы үшін ыңғайлы қызмет көрсету жағдайында 
ұсыиылуы керек (үй-жайлардың ыңғайлы орналасуы, оларды ұтымды 
жабдықтау, безендіру, жабдыктар жэне т.б.)

Эстетика. Ғимараттардың көркемдік шешімі, туристік 
кэсіпорыиның аумағы, маршруттың кеңістіктік ұйымдастырылуы, 
кызмет көрсетілетін үй-жайлардың интерьері дизайны композициялык



үіілссімділік пен сэулеттік тұтастык талаптарына сәйкес келуі керек. 
Қы іметкерлердің сөйлеу мәнері мен мэденнеті эстетика талаптарына 
с і і і і  болуы керек.

Эргономика. Қызмет көрсету ұзактығы, туристік жэне 
экскурсиялық маршруттардың ұзындығы мен күрделілігі, туристерге 
үсыпылатын жабдыктар мен жабдыктар, пайдаланылған көлік 
қүралдары, жиһаз жэне басқа да жабдыктар туристердің 
физиологиялык жэне психологиялык мүмкіндіктеріне сэйкес келуі 
керек.

Туризмдегі қызметтерді жобалау кезінде туристік қызметтердің 
сапасын бақылау эдістері үсынылуы керек.

Сапаны бақылау дизайны келесілерді қамтиды:
Қызмет сипаттамаларына едэуір эсер ететін қызмет көрсету 

ироцесінің негізгі түстарын анықтау;
Қызмет сипаттамаларын түзету әдістерін аныктау; 
Бақыланатын сипаттамаларды бағалау әдістерін анықтау. 

I Іүсқасын басқару әдістері мынандай болуы мүмкін: внзуалды 
(маршруттар мен нысандарды тексеру); аналнтикалық (күжаттаманы 
талдау); социологияшық (туристерді, қызметкерлерді зерттеу) жэне т.б.

Қызмет көрсетуді жобалаудың соңғы кезеңі - бүл 
сэйкессіздіктерді анықтауға жэне уақтылы жоюға бағытталған жобаны 
талдау. Мүны туристік кәсіпорынның тиісті функционалдық 
болімшелерінің өкілдері орындайды. Жобаны талдау нәтижесі 
гуристік кәсіпорынның технологиялық қүжаттамасының дұрыс 
мазмүны болып табылады.

Жобаланған туристік кызметтер мен туристерге қызмет көрсету 
процестерінің қүжаттамасын туристік компанияның басшысы 
гапсырыс берушімен келісе отырып бекітеді. Жобаны өзгертуге 
гапсырыс берушімен келісілген жэне туристік компанияның басшысы 
бекіткен жағдайларда ғана жол беріледі.

Қьізмет багдарламасы мен қызмет көрсетушілер. Сервистік 
бағдарлама - бүл туристерге олардың кажеттіліктеріне жэне турдың 
тақырыбына сэйкес көрсетілетін, алдын ала төленген жэне турдың 
уакытына сәйкес болінетін кызметтер жиынтығы.

Техникалық кызмет көрсету бағдарламасын жобалау кезінде 
эдетте келесі тэсіл қолданылады:

Ал туроператор мен турагенттің (немесе жеке турды жүзеге 
асыру кезінде) келісімін жасау кезінде сервистік бағдарлама белгілі бір 
кызмет күндеріне таратылмай, қызметтер жиынтығы (тізім) түрінде 
гараптармен жасалады, келісіледі жэне бекітіледі. Бүл мүражайларға, 
экскурсияларға, ойынға, концертке кызығушылық танытатын туристер
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үшін накты күндерді алдын-ала аныктау өте қиын болғандығымен 
байланысты.

Мысалы, алты күндік «Қазакстан фарфоры» инклюзивті тур 
бағдарла-масын үйлестіру кезінде компаниялар келесі қызмет 
бағдарламасын макүлдады:

Орначастыру 2-3
1-ші күн: туристер тобының Алматыға келуі. Әуежайда 

автобуспен кездесу (трансфер) ғидпен. Түскі ас Алматыға экскурсия. 
Түскі ас

2-ші күн: таңғы ас. Тарихи орындарға экскурсия. Түскі ас Арбат 
көшеде серуендеңіз. Түскі ас

3-ші күн: таңғы ас. «Қапшағай» кешеніне экскурсия қазак 
фарфорының көрмесімен. Түскі ас Бос уақыт. Түскі ас Үлкен театрдағы 
койылымға бару.

4-ші күн: таңғы ас. Алматы зауыттарының біріне экскурсия. 
Жол бойындағы мейрамханаға экскурсия кезінде маршрут бойынша 
түскі ас. Кешкі ас (турдан оралғаннан кейін).

5-ші күн: таңғы ас. Қол өнер мүражай көрмесіне саяхат. Түскі ас
6-шы күн: таңғы ас. Алматы метросына саяхат. Түскі ас. Түскі

ас
7-ші күні таңертең үшу - туристерді әуежайға автобуспен

рейстен 8 сағат 55 мин. (Бүл бағдарлама күрастырылған
туристердің келу жэне кету рейстерінің кестесін ескере отырып.)

Турды дайындау туристерге кызмет көрсету деңгейіне, турдың 
мазмүнына жэне кызметтерді үсыну технологиясына койылатын 
талаптарға сэйкес бірқатар кызметтер үсынуды қарастырады.

Қызмег көрсету деңгейі туристік кызметтердің кұрамдас 
бөліктерінің деңгейіне байланысты: түру, тамактану, экскурсия, көлік 
қызметі, демалыс, сонымен қатар олардың сапар мақсатына накты 
сәйкестігі.

Турды үйымдастыру жэне өткізу технологиясы кызмет 
көрсетудің оңтайлылығымен аныкталады, ол бүкіл қызмет 
бағдарламасын қалыптастыруға жэне күнделікті экскурсия мен 
демалыс бағдарламаларын қүруға кешенді тэсілден түрады.

Қызмет көрсетудің оңтайлы бағдарламасы - бүл клиенттердің 
қажеттіліктерін ескеретін бағдарлама қызмет көрсету субъектілері 
(туризм түрі) мазмүны, қызметтердің қүрамы, олардың саны жэне 
үсыну реті бойынша.

Туристік бағдарламаларды кұрастырған кезде кызмет көрсету 
ыңғайлылығының белгілі бір деңгейін ғана емес, сонымен қатар 
қызмет корсету бағдарламаларының саяхат мақсатына сәйкестігін де 
ескеру қакет. Мэскеуге іаркх.і-архитекгуралык ескерткіштермен



танысу үшін келген туристерге Алматы каласының өзендері бойымен 
каноэ үсынуды үсынбаңыз. Егер іссапар анықталса, онда экскурсия 
багдарламасы іскер адамдардың мүдделеріне багытталуы керек. 
Мі.юалы, фольклорлық (этнографиялык) турлар багдарламасын жасау 
кезінде бүкіл экскурсия-сук-бағдарлама жергілікті фольклормен, 
үлттық ерекшеліктермен, жергілікті колөнермен жэне т.б. танысу 
нринциптеріне негізделген.

Сонымен қатар, күнделікті бағдарламаны жасау кезінде туристік 
исмесе курорттық орталыктың ерекшеліктері мен саяхаттау 
маршрутын ескеру қажет. Мәселен, Алматы сияқты үлкен қалада ең аз 
қоныс аударумен (бағдарламаның аумақтық дамуы) экскурсиялық 
бағдарламаларды жоспарлау қажет. Алматыдағы туристік уақытты 
үнемдейтін оңтайлы маршруттар қамтамасыз етілуі керек. Тамақты 
(эдетте түскі ас) таңертеңгілік бағдарлама аяқталған немесе бағдарлама 
I үстен кейін басталатын жерде ыңғайлы етіп тапсырыс беруге болады.

Күнделікті сервистік бағдарламаны аумактык түрғыдан үтымды 
үйымдастырудың мысалы Останкино ауданындағы туристерге қызмет 
ете алады:

Күннің 1-ші жартысы: Қазақстанның көрме орталығына 
жскурсия (УОЫН). Түскі ас - «Көк төбе» телемүнарасындағы жетінші 
аспан мейрамханасында.

2-ші жартысы: Көктөбедегі мүражайға экскурсия». Іскерлік 
немесе пресс-тур бағдарламасында осы күні «Көктөбе» теледидар 
орталығына бару болуы мүмкін.

Тағы бір мысал: бейнелеу өнері мүражайына бару. «Көктөбе» 
кафесінде түскі аспен қамтамасыз етудің жақсы үйлесімі болып 
габылады.

Қызметтік бағдарламаларды жоспарлаудың бүл тәсілі белсенді 
келік қүралдары бар маршруттарда да қолданылады. Сондай-ақ, 
бағдарламаның тақырыптық бағытын, яғни қызметтік бағдарламаның 
саяхат мақсатына сэйкестігін есте үстаған жөн (іскери кездесулер, 
пресс-тур, елдің өмірімен және тарихымен танысу жэне т.б.).

Туристтердің тілектерін алдын-ала анықтаушы компания 
арқылы белгілі бір сервистік бағдарламаны жасау кезінде алдын ала 
біліп алыңыз. Бүл жерде біз сұранысты зерделеу туралы көп 
ойланбаймыз, өйткені туристердің экскурсия бағдарламасына 
кірмейтін объектіні (мысалы, бизнес туристер үшін биржаға бару жэне 
т.б.) қатысты нақты тілектерін аныктау.

Туристік қызмет көрсету технологиясында топпен жүмыс 
істейтін гидтің, яғни оның жеке қатысуымен қызмет көрсету сапасына 
жауап беретін адамның біліктілігі үлкен мэнге ие. Сонымен қатар, гид 
жоғары білікті болуы керек, оның тур бағдарламасы туралы толық
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ақпараты болуы керек жэне кажет болған жағдайда кызметтің бір түрін 
басқасына ауыстыруы керек.

Саяхат кезінде туристерге кызмет көрсетуге түрлі 
кәсіпорындар мен үйымдар катысады. Оларға мыналар жатады: түрғын 
үймен қамтамасыз ететін кәсіпорындар (конак үйлер, лагерьлер, 
мотельдер жэне т.б.); тамақтану орындары (мейрамханалар, кафелер, 
асханалар жэне т.б.); экскурсиялық фирмалар; көлік компаниялары 
мен кәсіпорындар; шоулар, кино, бейне жэне басқа да осыған үқсас 
үйымдар; спорттық кәсіпорындар мен кұрылыстар; демалыс 
кәсіпорындары, тұрмыстық фирмалар; сауда ұйымдары жэне басқалар. 
Тур барысында, туристік тэжірибеде туристерге интеграцияланған 
қызмет көрсетумен айналысатын барлык кэсіпорындар мен ұйымдар 
эдетте қызмет корсетушілер деп аталады.

Туроператордың шешуші ұйымдастырушылық жэне аяқтаушы 
рөлімен жэне оның туристік онімді жылжытудағы маңыздылығымен 
туристерге қызмет корсетудегі қызмет көрсетушілердің рөлін асьфа 
бағалау мүмкін емес. Сайып келгенде, гурлармен туристермен 
байланыс дэл қызмет көрсету деңгейінде, яғни туристерді сапалы өнім 
ретінде кабылдау көбінесе эрбір жеке кызмет сапасына, белгілі бір 
туристер тобының қажеттілік деңгейіне сэйкес болуына байланысты 
болады. Сондықган экскурсиялық бағдарламаларды кұрастырған кезде 
қызмет көрсетушілерге ерекше назар аударылады.

Қызмет көрсетушілермен жұмыс істеу кезінде сізге қажет:
Серіктес ұсынатын кызметтер сапасына, сонымен қатар 

қызмет көрсетуші компанияиың туристік нарықтағы басқа серіктестер 
арасындағы беделін ескере отырып, байыпты көзқарас;

Қонак үй, тамақтану, көлік кызметтері деңгейі мен түрінің 
тұтынушылардың әлеуметтік сегментіне жэне белгілі бір тур 
бағдарланған туризм түріне сәйкестігі;

Ынтымактастык туралы барлық шарттык кұжаттарды 
дайындауға ұқыпты жэне білікті көзқарас, ойткені бұл сіздің 
компанияңыздың беделіне одан эрі эсер етуі мүмкін.

Ақыр соңында, сіз өзіңіздің серіктестеріңіз үшін клиент алдында 
жауап бересіз, демек бұл сэттер ішкі келісім-шарттық кұжаттамада 
ескерілуі керек.

Перспективті серіктестерді іздеу белгілі бір елде тіркелген 
туристік фирмалар мен кэсіпорындардың ішінен сізбен жұмыс істеуге 
қызығушылык танытатындарды таңдау керек жэне сонымен бірге олар 
сіздің туристік қызметтерге катысты кызығушылықтарыңыз бен 
талаптарыңызға сай болуы керек.

Оларды табу үшін сіз эртүрлі анықгамалыктарды, Интернетті 
жэне басқа байланыс құралдарын пайдалаңа аласыз.
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Мпмандандырылған көрмелерде, жәрмеңкелерде жэне т.б. өткізу 
ке іімде провайдерлермен байланыс орнату дәстүрге айналған. Қызмет 
корсстудің эр түрі үшін ең жаксы мүмкіндіктерді таңдау маңызды. 
Қоиақ үй жэне көлік кызметтеріндегі серіктестерді таңдау кезінде тек 
бір ссріктеспен жүмыс істеудің қажет еместігін есте үстаған жөн.
( 'аяхатгау және демалу аймағында бірнеше қонақүйлер мен 
іііс і.і малдаушылардың болуы олардың таңдауын едәуір кеңейтеді жэне 
қнқтығыстар туындаган жағдайда балама болады. Бүл кызмет 
жсткізушілерінің басқа түрлеріне де қатысты.

Қызмет көрсетушілер аймақтык кызығушылыққа, туризм 
гүріие, сервистік бағдарламалардың мазмүныиа, соидай-ак жасына, 
олеуметтік жэне экономикалық жағыиан түтынушылар сегментіне 
қарай таңдалады. Олардың іскерлік қасиеттері мен беделі де маңызды.

Мүнда түтынушылардың эртүрлі сегменттерінің эртүрлі 
багдарла-маларына арналған қызметтердің бірнеше мысалдары және 
гиісті қызмет жеткізушілерінің мысалдары келтірілген.

Мысалы, бай туристер үшін сауықтыру жэне демалу турларын 
үііымдастырған кезде (кызмет көрсетудің коммерциялық класы) 
шамамен келесі қызметтер жиынтығы қажет (1-кесте):

НВ (Наі'( Воагсі) -  «жартылай пансион» - жартылай 
пансион - күніне екі рет тамактану. Әдетте таңғы жэне кешкі ас, бірақ 
кейбір қонак үйлерде таңғы және түскі ас болуы мүмкін. Түскі / кешкі 
сусындар эдетте бағаға кірмейді;

ҒВ (Ғиіі Воагф - «толыц пансион» - күніне үш тамақтану 
жүйесі (таңғы ас, түскі жэне кешкі ас). Түскі жэне кешкі ас әдетте 
бағаға кірмейді.

Үсынылған кызметтер пакетін іске асыру үшін келесі қызмет 
жеткізушілері қажет:

Жоғары санаттағы рекреациялык қонақ үй (курорттық 
демалуға арналған қонак үй);

Туристерге жалга беретін ыңғайлы автобустар мен шағын 
автомобильдер бар автоколік компаниясы (жүргізушісі бар);

Бөлмеде тағамға тапсырыс беру жэне менюді туристермен 
келісу мүмкіндігі бар жоғары санатты мейрамхана.
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Кесте 1 - Коммерциялык класта демалу жэне сауыктыру турларына 
туристерге қызмет көрсетудің шамамен талаптары

Қызмет көрсету пакеті
Орналаетыру шарттары- 
на қойылатын талаптар Рекреациялық жағдайлар

Жоғары деңгейлі қонақ үйге 
орналастыру.

Тамақтану - жартылай 
пансион (толық пансион 
тапсырыс бойынша болуы 
мүмкін), арнайы мэзірлер-дің 
болуы.

Жеке және топтық экс- 
курсиялар (тандау мүмкін).

Жоғары деңгейдегі бос 
уақытта және ойын-сауық 
кызметтері.

Қалпына келтіру кыз-меттері 
(массаж, медици-налық кеңес).

Спорттық бағдарламалар. 
Курорттық бағдарламалар 
тиісті қолдауымен.

Тақырыптык демалыс 
бағдарл амалары.

Қос жүйелі 1 -2 болме-лер.
Пәтерлер мен люкс бөл- 

мелердің болуы.
Қызмет көрсету деңгейі 

жоғары мейрамханалар-дың, 
барлардың болуы.

Элиталык типтегі спорт-тык 
шараларға арналған үй-жайлар 
(теннис, биль-ярд жэне т.б.).

Бассейн, монша, сауна-ның 
болуы.

Массаж жэне колмен 
рәсімдер жасауға арналған үй- 
жайдың болуы.

Шаштараз, сүлулық са-лоны 
жэне т.б.

Тыныш демалуға арнал-ған 
үй-жайлардың болуы (солярий, 
қысқы бақ, аэра-рий жэне т.б.).

Үлкен жасыл аймақтың болуы.
Бастауыш спорт түрлеріне 

арналған спорттық ғима-раттар 
(карталар, гольф алаңдары, атпен 
жүру және т.б.).

Ашық жэне жабык бас-сейндер. 
Жеке көлікке арналған 
автотүрақтар. Сауда жэне кәдесый 
дүкен-дері.

Әр түрлі шоулардың жэне басқа 
да ойын-сауықтардың болуы.

Тақырыптық, табиғи жэне 
аквапарктардың болуы. Жеке 
немесе жеке жаға-жай.

Теңіздегі жэне судағы ойын- 
сауық мүмкіндіктері (яхталар, 
мариналар, серфингтер, су 
мотоцикл-дері жэне т.б.).

Бекіту сұрақтары
1 .Туроператордың туристік маршрут бойынша қызмет көрсетуі үшін 

жауапкершілік шарасы қандай?
2. Қызмет үсынушыны таңдағанда кандай жайттарды ескеру қажет?
3. Нақты клиентке үсынылатын кызметтердің толык сэйкестігі деген 

не?

Бақылау сүрактары
1. Туристік дизайн дегеніміз не? Ол кандай заңнамалык 

қүжаттарды анықтайды?
2. Туристерге қызмет көрсету процесіне қойылатын талаптарды 

сипаттайтын кұжаттама қандай?
3. «Туристік сапар» қызметін жобалаудың қандай кезеңдері бар? 

«Туристік саяхат» кызметінің қысқаша сипаттамасына жэне туристік 
қызмет бағдарламасының жобасына не кіруі керек?

4. Туристік қызмет көрсету сапасын бақылаудың қандай әдістері
бар?

5. Туристік саяхат қызметі жобасын талдау не үшін қажет? 
Жобаланатын қызметтер мен қызмет керсету процестерінің 
күжаттамасын кім бекітеді? Оған өзгерістер енгізуге бола ма?
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Тэжірибелік жаттығулар
1. Көкшетау -  Нұр-Сұлтан -  Алматы бағыты бойынша 

митобустарда туристік кызмет көрсету бағдарламасының жобасын 
жисаңыз.

2. Аньщтаңыз:
3.Саяхат бағыты;
4.Қызмет көрсететін туристік кэсіиорындардың тізімі;
5.Әрбір осындай кэсіиорынның кызмет көрсету мерзімі;
б.Экскурсиялар мен аттракциондар тізімі, серуендеу жэие жаяу

жүру;
7.Бос уакытты откізудің жиынтығы;
В.Әр бағытта болу ұзактығы;
9.Сапарға катысатын туристердің саны;
10.Гидтерғе, ғидтерге қажеттілік;
11 .Көлік кұралдарыпыц қажетті саны жэне ішкі тасымал үш ін

колік
түрі;

12.Жарнамалық, ақпараттық материалдардың нысандары мен 
саны, сонымен қатар сапар сипаттамасы бар туристік пакеттерге 
ариалған парақшалар.

Практикальщ іс-шаралар
1. Тау шаңғысы және конгресс турларын үйымдастыру үшін 

қызмет корсетушілерді анықтаңыз және осы санаттағы туристерге 
қызмет көрсетуге койылатын талаптарды ескере отырып, өз 
озірлемелеріңізді негіздеңіз.

2. Сіздің компанияңыз Алматыға турлар үйымдастырады деп 
елестетіп көріңіз. Келесі турлардың ішінен өз компанияңыздың қызмет 
корсетушілерін атаңыз:

A. Орыс фарфоры.
B. Алматыға іссапар.
C. Үлттық халық қолөнері.
О. Алматыдағы үлттық тағамдарымен танысу.
Тур бағдарламаларының үлгісі:
А және В бағдарламалары алдыңғы бөлімнің мэтінінде 

келтірілген («Сервистік бағдарлама»).
В - орта деңгейдегі қонақ үйлерде түру, мейрамханалардағы 

мейрамханалардағы тамақтану жэне мейрамханаларда қала 
сыртындағы экскурсияға бару.



Экскурсиялар:
Алматыда, Алматы метросында, Медеу, Алматы 

метросында экскурсия, кешке Арбат бойымен серуендеу, Халық өнері 
мүражайы, сурет көрмесіне бару;

Қала сыртындағы экскурсиялар:
Медеу. ПІымбұлак, Алматы каласынан 18 шакырым 

жерде «Ве Ғіпе» демалыс базасы, «Табаған» тау шаңғы курорты 
Алматыда бос уақытта концертке бару. Әсем Алматы түні.

Г  - бірінші дәрежелі конак үйлерде түру, Алматы
мейрамханаларында тамақтану, үлттық тағамдары туралы түсінік 
беру.

Экскурсиялар:
Алматыда, Медеу мүз айдынна барумен, 28

Панфиловшылар саябағы; зообақ, кешкі Арбат бойымен серуендеу;
«Атакент» алаңында серуендеу, Алматы саябақтары

бойынша серуендеу;
«Весновка» өзенінің бойымен серуендеу (Абай даңғылы 

бойынша);
Әль-Фараби даңғылымен жүріп өтіп, Езепіаі Маіі 

орталығында тоқтауға кеңес береді. Сондай-ақ Ехепгаі Оаііегу-де 
үлттық жэне шетелдік суретшілердің тегін көрмесін тамашалауға 
болады, Содан кейін 8іагЬиск5-ке барып, кофе ішіп, круассан жеуге 
болады. Тамаша күннен кейін тауда орналасқан 8РА-кешеніне баруға 
болады. Мүнда сауна мен монша, бассейндер, жылы джакузи жэне 
сауықтыру шаралары бар. Демалыс кезінде мейрамханаларға барып, 
дэмді кэуап жеуге кеңес береді.

3. Бастамашылық туроператордың жауапкершілігі турачы. 
Клиенттер шағыммен Мысырға туристерді жіберетін бастамашыл 
туроператорға жүгінді. Египетте болған кезінде олар ресми серіктес 
(мысырлык туристік туроператор) маржан рифтеріне қосымша 
экскурсия сатып алды, сапар кауіпсіздіктің қарапайым стандарттарын 
бүза отырып үйымдастырылды.

10 жолаушыға арналған кеме бортта 30 адамды қабылдады, 
нәтижесінде барлық адамдар отыра алмады. Ашық теңізде маржан 
рифтерін тамашалау үшін туристерге маскамен жүзуді үсынды. 
Сонымен бірге, ешкім тіпті қалай жүзуді білетінін сүрамады жэне 
сүрамады. Ешкім жакын маңдағы кайықтардың астына едендер түсіп 
кетпесін деп ешкім қарап көрмеді. Нэтижесінде бір турист үмытып, бір 
сағаттан кейін қайтып келді, бір клиент моральды шағып алды, 
бортында алғашқы медиңиналық көмек жиынтығы жоқ. Мысырға 
туристер тобын жіберген бастамашыл туроператор осы косымша 
экскурсия үшін туристер үшін жауап береді ме?
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Жаңа бағытка турлар ұйымдастыру туралы шешім кабылдамас 
оүрі.ш, гуриетік компания маркетингтік зерттеулер жүргізеді, 
і у гіііпушылардың қажеттіліктерін, басымдылыктарын, сүраныс 
ісіідеицияларын анықтау кажет, бүл сатып алушының (туристердің) 
(шрлык қажеттіліктерін толығымен канағаттандыру үшін тур пакетін
..........гастыруға көмектеседі. Бүлар турларды жоспарлау жэне қызмет
жеткізушілерімен келісім-шарттық науқанды дүрыс бағыттауға 
комектеседі. Дайындық жүмыстары туристердің жаңа бағытка, жаңа 
Гш гдарламаға немесе жаңа елге алғашкы үшуыиан екі жыл немесе одан 
ди көп бүрын басталады.

2-ші кестеде бастамашыл туроператордың жазғы тур-трансферт 
иигдарламасының типтік кестесін үсынады

1.3 Турды жоспарлау. Келісім-шарт жоспары

Кесте 2 - Проактивті туроператордың жаңа жазғы туристік 
бағдарламасының типтік кестесі

Қызмет түрі Жылдар Уақыт Нақты жұмыс түрлері

1 2 3 4
1 ‘ылымы зерттеу 
ж.ү.мысы -  жоспарлау

1- ші жыл (іске 
асырудан еқі 
жыл б^рын)

Ш ілде-
тамыз

Маркетингтік зерттеулер. Пакеттік турлардын 
болашак дамуына әсер ететін экономикалық 
факторларды зерттеу.

Қыркүйек-
желтоқсан

Қабылдау орындарының ыктимал таңдауын 
белгілеу.

Жоспарлау -  
ксліссоз-дер жүргізу

2-ші жыл Қантар Маркетингтін екінші кезеңі: альтернативті 
бағыт-тарды жан-жақты салыстыру, оларды 
тандау

Ақпан-
наурыз

Баратын жер, қонақ үйлер, олардың сыйым- 
дылығы, турдың ұзақтығы, маусымнын 
басталуы, кететін күн туралы шешім қабылдау. 
Брошюралардың, буклеттердің көлемі мен 

дизайны, олардың таралымы, аяқталған күні 
туралы шешім қабылдау.

Сәур-
мамыр

Брошюралар мен буклеттерді безендіруге 
арначған байкаудың аукымы.

Чартерлік рейстер туралы авиакомпания- 
лармен келіссөздер.

Конақ үйлермен, трансферлік кызметпен, 
экс- курсиялық операторлармен келіссөздер.

I Іерсоналды окыту 
және буклеттерді 
дайындау бойынша 
жүмыс Маусым

Қонақ үйлермен, авиакомпаниялармен, 
трансферттік қызметпен, экскурсиялар туралы 
жэне т.б. келісімшарттарды тіркеу.

Брошюраның / буклеттің сигналдык 
көшірмесін дайындау және басып шығару. 
Каталогтардың иллюстрацияларымен жұмыс 
(жасау немесе алу).

Мәтіннін ерте дайындау. Дизайн студия- 
сында жұмыс жасау және дизайнерлік үсы- 
ныстар.
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Шілде-
тамыз

Кітапша / катшюг шығару,
Инфляцияға жэне валюта бағамына байланысты 
турдың еату бағаеьш бағалау.

Қыркүйек-
қазан

Қызметкерлерді брондау бойынша окыту. 
Турдың соңғы бағасын есептеу (басып шыгару 
үшін).
Буклет /  катапог басылган.
Брондау жуйелері кұрылды.

Ынталандыру. 3-ші жыл Қантар
наурыз

Нарықта баспа брошюраларын тарату. Сатуды 
бастапкы ынталандыру. Турдың бұқаралык 
акпарат кұралдарындағы алғашқы жария жар- 
намасы (баспасоз аркылы жэне т.б.).

Ақпан-
сэур

Жарнама мен сатудың шьгны. Курорт өкілдерін 
жалдау жөне окыту

Сэур-
Мамыр

Жаңа турға бірінші жіберу.

Ағымдағы тур-трансфер бағдарламасының эдеттегі шкаласын 
кабылдайтын туроператор мысалында келтіруге болады (3-кесте).

Кесте 3 - Ағымдағы турдың экскурсиялық қабылдау 
бағдарламасының

типтік шкаласы

Қызмет түрі Жылдар Уақыт Н акты  жүмыс гүрлері

1 2 3 4

Жоспарлау
және
келіссөздер

1-ші жыл 
(жоспарлаи- 
ғанга дейін)

Қараша
желтоксан

Қонақ үйлермен, трансферлік 
кызметпен, ту-ристік компаниялармен 
жэне бұрыинаи ынтымак-тастык 
орнаткан басқа кызмет 
көрсетушілермен келіссөздер жүргізу 
жэне жоспарланган жылга жаналарын 
тандау.

Жаңа сигналдық буклетті / 
каталогты басып шыгаруга дайындык

Шарттық 
компа-ния. 
Буклеттер мен 
каталогтарды 
жаңарту жэне 
қайта шыгару.

2-ш.і жыл
(жоспарлан-

ған)
Қантар-
ақпан

Қонақ үйлермен, трансферлік 
қызметпен жэне маршруттық 
көлікпен, экскурсиялық бюролармен 
жэне басқалармен келісім-шарттарды 
орындау.

Кітапша / каталогты басып шыгару.
Ақпан
наурыз

Буклет / каталог басылган. 
Сервистік жүйелер калыптасты.
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Мигшішідыру Наурыз
сәур

Брошюраларды / каталогтарды 
тарату серіктес-теріне тарату.

Сатуды ынталандыру.
Бұкаралык ақпарат куралдарындағы 

жарнама 
Сату
Гидтер, нұскаушылар, аниматорлар

жэне бас-қаларын дайындау және 
тагайындау.

Сэур-
мамыр

Маусымның басталуы жэне туристік 
қызмет

Серіктестермен - қьгзмет көрсетушілермен карым-катынас 
іаміісім-шарт түрінде жасалады (келісім-шарт жасасу аркылы) Әрбір 
жүмыс жылы (немесе басқа жүмыс кезеңі) алдында келісімшарттық 
пауқан басталады, оның барысында келісім-шарттар жасалады.

Кепісімшарттыц жоспар эдетте келісім-шарттық науқанға 
дсіііп жасалады, оған келесі бөлімдер кіреді:

Серіктестің аты;
Шартгың негізгі мэні;
Шарттың колданылу мерзімі;
Шарттар жасасу мерзімі;
Арнайы ақпарат.

Бүл жоспар нақты картина жасауға мүмкіндік береді - туристік 
компания қызметкерлерінің экскурсияда қызмет корсету бойынша 
орекет схемасы. Келісімшарттық жоспардың қүрамы турдың түріне 
жоие үсынылатын қызметтерге байланысты болады. Турлардың 
Пірнеше түрлері үшін алдымен бастапқы жоспарлардың эр турі үшін 
жасалады, содан кейін мастер-жоспар жасалады, онда серіктестер 
келісім-шарттар жасасу мерзіміне немесе географиялык принңип 
бойынша топтастырылады. Келісімшарттық жоспарды жасамас бүрын, 
жоспарланған серіктестерді нақты түсіну керек, сонымен катар 
ксліссөздер кезеңінде келісім-шарттар жасауға дайын болу керек.

Келісімшарттық науқанды перспективалық зерттей отырып, 
гуристік компаниялар туристік жэне қонакүй бағытындағы эртүрлі 
аш.іқгамалық-ақпараттык жинактарды кеңінен колданады. 
Халықаралық туриетік үйымдар жариялаған гурисгік фирмалар, 
қонақүйлер мен мейрамхана бизнесінің дирекңиялары туристерге 
корсетілетін қызметтердің негізгі түрлерін көрсете отырып, демалу 
меп саяхатты үйымдастыру, орналастыру жэне конақ үй қызметтері 
гуралы ақпаратты қамтиды. Үлттық, жергілікті жэне корпоративті 
каталогтар үнемі жарияланып түрады. Бағыттаушылар, бағыттар 
анықтамалығы, корнекті орындар, жергілікті оқиғалардың 
күнтізбелері, яғни турлар мен сервистік бағдарламаларды
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ұйымдастыруда колданылатынның бэріпжаңа бағыттарды эзірлеу 
жэне келісім-шарт жоспарын күру.

Қауіпсіздік сұрактары
1. Серіктес кызмет көрсетушілермен карым-қатынас қалай 

күрылады?
2. Келісім-шарт жоспарына кандай бөлімдер кіреді? 

Туроператордың
келісімшарттык жоспарының курамын не аныктайды?

3. Жазғы экскурсиялық бағдарламаның типтік кестесін беріңіз.

Тәжірибелік жаттығулар
1. Сіздің туристік компанияңыз 6 күндік ресейлік фарфор 

эуескойлық турын дамытуда. Осы турға арналған қызметтік 
бағдарлама окулықтың алдыңғы тарауының тапсырмасында берілген. 
Тур жыл бойы жарамды.

Сіздің міндетіңіз - турды келесі схема бойынша
үйымдастырудың серіктестік жоспарын жасау:

2. Сізғе келесі жылы шетелдік туристерді қабылдау үшін 
елдердің мэдениетің салт дәстүрлерін білу кажет.

Мэселен, «Орыс колөнері»/ жаңа үйірмесін жасау тапсырылды. 
Туристік маршрут: Мэскеу - Ростов-Велики / Нүр-Сүлтан -  Мэскэу - 
Нүр-Сүлтан, 6 күн. Экскурсия бағдарламасы алдыңғы тараудың 
практикалык тапсырмасында келтірілген. Турдың үзактығы: мамыр- 
казан. Тамактану - конак үй мейрамханасындагы тольщ үстел, 4, 5 жэне
6-шы күн - жол бойындағы тамактану.

(1-тапсырмада келтірілген кесте формасын цолдана отырып, 
осы турдың қызмет көрсетушілерімен келісімшарттык жоспар 
жасаңыз).

2. Сіздің Мәскеуде орналаскан туристік компанияңыз шетелдік
компаниямен «Автобуспен - Ресейде» туры бойынша Санкт-
Петербург - Новгород - туры бойынша туристерді қабылдау
туралы келісімге ие. Тверь - Мәскеу (12 күн).

Шетелдік серіктеспен келісілген бағдарлама келесідей:
1-ші күн: Топтың Санкт-Петербургке келуі. Бос уақытты қонак 

үйде орналастыру.
2-ші күн: Санкт-Петербургке экскурсия, эулие Исаак соборына 

бару. Петр жэне Пол қамалына экскурсия.
3-ші күн: Петродворецке саяхат. Театрға бару немесе 

классикалық музыка концерті.
4-ші күн: Эрмитажға экскурсия. Бос уақыт.
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5-ші күн: Новгородка баратын жол. Новгородка экскурсия.
6-шы күн: Новгородтык Кремльге барган палатага саяхат.
7-ші күн: Тверьге жол.
Н-ші күн: Тверьге экскурсия. Тверь емірі мүражайына

ікскурсия.
9-күн: Мәскеуге баратын жол. Мэскеуге экскурсия.
10-күн: Соборларга бару аркылы Мэскеу Кремліне экскурсия. 

М.к кеу озендегі қайықпен сапар.
I І-ші күн: Третьяков галереясына экскурсия. Новодевичий 

чрпмына
экскурсия.

12-ші күн: Мэскеу вернисажына сапар. Кешке туристерді 
юкееріңіз.

Орналастыру: туристік санаттағы конак үйлердің екі
іюлмесінде. Турдың үзақтығы мамыр-қыркүйек.

Еекерту: қос бағдарлама - маршрут: Мэскеу - Тверь - Новгород- 
I Іе гербург 1-тапсырмада келтірілген кесте формасын қолдана отырып, 
оеы турдың қызмет корсетушілерімен келіеімшарттык жосиар 
жасаңыз.

1.4 Қызмет жеткізушілер мен келіесөздер

Қызмет жеткізушілерімен келісімдерге кол кою алдында 
келіссоздер жүргізілді. Оларды қажетті нәтижеге - сапалы туристік 
опімге (тауарга немесе қызметке), кажетті мөлшерде және кажетті 
бағамен алуға болатьшдай етіп жүргізу маңызды. Серіктестермен 
ксліссоздерге мұкият дайындалу керек.

Талдау кажст:
1. Келіссөз жагдайлары - серіктес сізге нақты не қажет? Қанша? 

Қай кезең? Серіктестен қосымша не қажет? Ондағы жэне нарықтағы 
гауарга немесе қызметке баға деңгейі кандай? Талаптар сараланған ба? 
Жэне т.б.

Мэселен, алдын-ала брондау немесе растау бойынша қолда бар 
ксстеге сэйкес, туристер тобын (30 адам) 4 күн, апта сайын жэне жыл 
бойы жүйелі түрде тіркеу қажет. Түру қызметтері (қонак үй, қонақ үй) 
кажет; колік (автомобильдерді жалға беру, теміржол, авиабилеттерге 
гапсырыс беру жэне т.б.); спорт және ойын-сауық қызметтері 
(дискотека, гольф, тенннс, бассейн, сауна және т.б.). Бағасы жаппай 
сатып алу кезінде 10% жеңілдік алып тастағанда, орташа нарықтық 
д е ң г е й г е  сәйкес келуі керек (яғни, жүмыс орындарының кепілдігі), 
бірақ №һ мөлшерінен аспауы керек. Туристік (орта) санатты
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орналастыру жэне кызмет көрсету деңгейі сараланбаған. Туристер 
тобының құрамы біртекті - орта тап деп қабылданады.

2. Ыцтимал шешімдерді жүзеге асыру жолдары - сіз кім жэне 
нақты не істеп жатқандығын және қай уақытта басталатынын білуіңіз 
керек? Шешімнің бір сатысы екінші сатыға қалай ауысады? 
Келісімшарт жасасудың қүралдары қаншалықты қол жетімді? 
Келісімшарт жобасын жэне келу топтарының кестесін кім 
дайындайды? Қосымша кызметтер қалай талқыланады? Оларды 
келісімшартқа қосыңыз - бірден немесе жоқ па? Шарттар 
келісімшарттың мэтініне енеді жэне келіссөздер барысында олар 
жойылады немесе толықтырылады.

3. Сүхбаттасушы серіктестің «портреті» - серіктестің 
мақсаты сіздікінен қаншалықты ерекшеленеді? Серіктестің 
стратегиясы қандай параметрлерге (мерзім, қызмет деңгейі, қызметтер 
жиынтығы) негізделеді? Жэне т.б. Осы үсыныстарды қолдана отырып, 
келіссөздерді бастамас бүрын олардың өткізілу жоспарын жасау 
пайдалы.

Бүл сіздің позиңияңыздағы әлсіздіктерді анықтап, қосымша 
шешімдерді табуға көмектеседі. Келіссөздер жоспары серіктес мінез- 
қүлқының күтпеген нүскаларын болжауға және сізге балама 
үсыныстар мен шешімдерді алдын ала дайындауға көмектеседі. Кез- 
келген келіссөздерде стратегиялық тэсіл ғана емес, сонымен бірге 
психологиялық көзқарас маңызды. Сіз келіссөздерге қазірдің өзінде 
дайындалып қойдыңыз, оның нәтижесі туристік қызметтерді 
көрсететін провайдермен келісім болуы керек. Стратегиялық жоспар 
дайын. Сіз психологиялық түрғыдан дайынсыз ба? Көбінесе 
келіссөздер дүрыс емес тонға байланысты сәтсіз аяқталды. Бүған жол 
бермеу үшін мамандар қарым-катынас пен келіссөздердің 
психологиялық ережелерін жасауға тырысты.

Келіссөздерге психологиялық тэсілдің тоғыз ережесі:
1. Қатынас (цондыргылар)
Келіссөз жүргізетін серіктесіңіздің козқарасын (оның 

мүдделері, багасы) аныктаңыз серіктес. Оған езіңіздің 
кызығушьшықтарыңыз бен күмэндарыңызды білдіріңіз, содан кейін 
онымен бірге екі тарапты да қанағаттандыратын шешімдерді 
іздеңіз.Оған транзакңия туралы өзіңіздің кепілдіктеріңізді, мысалы, 
конгрессті үйымдастыру кезінде, қатысушылар-дың санына 
қарамастан, қонақ үй бөлмесінің барлық қорын толтыруға кепілдік 
беріңіз.

2. Сізге пайдачы тәжірибе және саған үнаған жетістіктеріңіз, 
содан кілттері ониммен бірге экі сызаттар жэне қандағатандырату 
сіздерді іздеңіз. Жақсы мэміле айнальімы сізге жақсы кепілдіктер,
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оіілпр, конгресс ұймдастыр казинде, ойындар бөлмесі, қонак үй 
(юіімслсрі барлык қорлар.

1  Толеранттылыц (басқаның іс-эрекетін бағалауға төзімділік). 
Ііірсудің іс-әрекетін бағаламаңыз, тек осы эрекеттерге деген сезіміңізді 
оілдіріңіз (мысалы, «сіздің сөздеріңіз мені ренжітеді» жэне т.б.).

4. Ашыц ақыл. Басқа иозиңия, басқа көрініс - эркашан жаңа 
ш.іры, жаңа қыры, сенен жасырылғаіг. Қате болса да, бірден шетелдік 
іюиіңияны теріске шығармай, оны жаңа тәсіл ретінде қабылдаған 
іурыс. Ықтимал балама нүсқаларды анықтағаннан кейін ғана сәулені 
міңдау керек.

Маған олардың біреуі керек, бірак ол үшін келіссөздер 
ссріісі ссімен бірге баламаларды бағалаудың жалпы өлшемдері туралы 
келісу қажет. Олар кез-келген жағдайда кездесетін ортақ мүдделер 
Полуы мүмкін.

5. Анъщтама. Адамдар өздерін басқалардан күткендей 
ус гийтындығын үмытпаңыз. Психологияда бүл «Пигмалион 
«|х|)ск гісі» деп аталады. Серіктес оның шешімдеріне эсер етуі үшін сіз 
үіиіи мағыналы болу (анықтамалық) маңызды. Анықтама - бүл бізді 
иүрметтеу, сенім, сенім және «жагымды адам» бейнесіне сэйкес келу 
үіиііі алатын өнім.

6. Интернационал (жауапкершілікті қабылдау). Кез-келген 
с.псіздік-тердің себептерін түсіндіруде бэріне сыртқы жағдайларға 
жлмс басқа адамдарга кінэлі болмаңыз. Болып жатқан оқиғалар үшін 
/кскс жауапкершілікті алыңыз. Кінэні өз мойнына алу, кешірім сүрау 
жстілген түлғаның қасиеті.

7. Достыц позиция (немесе ересектерге арналған позиция).
І сіңізде болсын, сіз өз мақсатыңызға «тең дәрежеде» шықпай-ақ 
жсгесіз. Бүл тыныш, сенімді калыпта, ым-ишара, дауыс тонында, бет- 
олисгте көрінеді. Келіссөздер кезінде қүрмет, сенімділік, қызғаныш 
жэпе модерация корсету керек - осы қасиеттердің бэрі келіссөздердің 
со г гі болуына экеледі.

8. Этика. Адамды қорламаңыз. Адал ойын ойнаңыз, алдамаңыз. 
'Ітикалық емес нэрселерден аулақ болыңыз. Өзіңізді сырттан көруге 
гырысыңыз. Бүл мінез-қүлықты түзетуге жэне оны эстетика мен этика 
гүргысынан бағалауға көмектеседі.

9. Шыгармашылыц шеиіім. Штамптардан, шаблондардан аулақ 
болыңыз, жеке шешімдерді іздеңіз. Түпнүсқа болыңыз. Сіз эдеттегі 
жағдайлар мен мәселелерде алдын-ала жасалған дәстүрлі емес 
блапкілерді пайдалана аласыз.

Кез келген келісім-шарт заңды факт жэне қүжат болыи 
і абылады, сондықтан ол эрқашан заңды салдарға алып келеді.
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Сондьщтан келісім-шарт жасасуға карым-катынастың барлық 
мүмкін болатын нүскаларьтн, сондай-ақ форс-мажор жағдайларын, 
материалдық жэне қаржьшық жауапкершілік жағдайларын, әрекет ету 
мерзімдерін жэне шартты мерзімінен бүрын бүзу немесе үзарту 
мүмкіндігін ескеретін етіп дайындау маңызды.

Мүның бәрі жазбаша күжат түрінде (келісімшарт, келісім-шарт), 
мердігер компаниялардың басшыларының қолдары мен осы 
компаниялар-дың мөрімен расталған түрінде жазылуы керек.

Топтардың келу кестесін (қонақүйлер үшін), автокөліктерді 
болу (жүк тасымалы үшін) жэне т.б., күндерін, күнін жэне туристер 
санын, сонымен катар деңгей мен санат бойынша қызметтер күнын 
немесе тарифтерін көрсету керек.

Қауіпсіздік сүрақтары
1. Келісімшарттык науқанға қалай дайындалу керек?
2. Келіссоздерге психологиялык тэсілдің тоғыз ережесі қандай?
3. Шарт деген не жэне ол қалай жасалады?
4. Туроператордың қызмет провайдерлерімен келісімшартына 

кандай косымшалар қажет?

Тәжірибелік жаттығулар
1. Қызмет көрсетушілердің бірін (қонақ үй, көлік компаниясы) 

алдыңғы практикалык тапсырмаларды орындау кезінде жасаған 
турларыңыздан алыңыз жэне онымен келіссөздер жоспарын жасаңыз. 
Осы тарауда берілген үсыныстарды колдана отырып, келіссөздердің 
мэн-жайын, ыктимал шешімдерді жүзеге асыру жолдарын, іскери 
серіктестің «портретін» талдаңыз.

2. Келіссөз жүргізуші серіктестің ықтимал дәлелдерін алдын-ала 
болжаңыз жэне психологиялык тэсіл ережелерін қолдана отырып, оны 
сіздің үсыныстарыңызды қабылдауға сендіре алатын қарсы дәлелдерді 
дайындаңыз.

1.5 Туристік күжаттама. Визалык колдау

Туроператор жасаған туристік онім (тур) оның компанияда 
міндетті әдістемелік қолдауын білдіреді. Әдістемелік қолдау туристің 
өзі, оның өндірістік проңестері мен туристерге көрсетілетін 
қызметтерін толық сипаттауға арналған арнайы технологиялык 
қүжаттаманы дайындау түрінде жүзеге асырылады. Бүл компання 
қызметкерлерінің накты, тиімді жэне икемді жүмысы үшін, сонымен 
катар турдың мазмүнын, оны өткізуді үнемі бақылау жэне оны 
жақсарту үшін қажет.
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Турлардың технологиялық құжаттамасының кұрамы мен 
міимүпы Қазакстан Республикасының нормативтік кұжаггарында 
кіірпсгырылған. Турлар жэне олардың технологиялык құжаттамасы 
і үгі.шушылардың құқығын қорғауға бағытталған нормативтік 
шшштарға сэйкес келуі керек. Олар туристік өнімдерді сертификаттау 
ксііиде бақыланады. Технологиялық қркаттама турлар (немесе 
Іші і.п гар) папкасында толтырылған.

Ор турға арналған технологиялық құжатгаманың жиынтығы 
мі.шшіарды қамтуы керек:

1. Бағыт бойынша туристік саяхаттың технологиялық 
кпртасы;

2. Туристік кэсіпорындардың белгілі бір уақытка туристік 
клсіпорындарды жүктеу кестесі;

3. Туристік сапарға билет парағы;
4. Брондау парағы;
5. Клиенттермен - туристік агенттермен жасалған келісімдердің 

нысандары;
6. Серіктестермен - қызмет жеткізушілермен (қонақ үйлер,

иол і к компаниялары, туристік ағенттіктер жэне т.б.) келісімдер;
7. Турдың қүнын есептеу немесе есептеу;
8. Бағыт сипаттамасы;
9. Маршрут маршруттары;
10. Бағыт картасы;
11. Саяхат туралы акпарат мэтіні (автобус турлары үшін);
12. Турдың технологиялық ерекшеліктерінің сипаттамасы 

(огіііім беру мерзімі, көлікке тапсырыс, билеттер, экскурсия жэне 
комақ үй кэсіпорындарында, тамактану орындарында брондау;

13. Өтінім нысандары;
14. Маршрут бойынша көлік кестесі;
15. Мүмкін ауыстырулар, күтулер жэне т.б.);
16. Туристерге арналған жадынамалар мәтіндері (ерекше 

(кагдайларда, мысалы, карантиндік елдерге сапарлар, арнайы 
1'ііорітық-экскурсиялык жабдықтар турлары жэне т.б.);

17. Маршрут бойынша анықтамалык материалдар;
18. Броппоралар мен буклеттердің нүскалары;
19. Арнайы ІЬій.ги кітапханасы үшін, \Уогс1 нүсқасы • 

ирсйскурантгар (каталогтар).
Автобус турларында «Автобус маршрутының паспорты» 

(шстелдік нүсқада - «Саяхат парақтары») толтырылады, ол 
Қачақстаннің Көлік Комитетімен мақүлданады, ол тек маршрут 
сі.пбасы мен қызмет корсету технологиясын ғана емес, сонымен қатар 
аіггобустың техникалық сипаттамаларын, жүріс пен жолдардың
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ерекшеліктерін, жол тыйымдары мен шектеулерді де корсетеді, жол 
бойындағы демалые жэне тамактану орындары, санитарлық тұрақтар 
жэне т.б.

Туристік саяхаттың технологиялық картасы - бұл турда жұмыс 
істеу үшін қажетті барлық ақпараттар мен деректерді нақты жэне 
қысқа мерзімде беретін құжат (1 қосымша).

Кейбір жағдайларда (маршрут пен қызметтің ерекшелігіне 
байла-нысты) кейбір тармактар жіберілмеуі мүмкін. Туристік 
кэсіпорындарды маршрут бойымен жүктеу кестесі маршрут бойынша 
туристік кэсіпорындардың нақты жүктелуін көрсетеді жэне оны 
бақылауға жэне бакылауға мүмкіндік береді (2 қосымша).

Туристік сапар билеті туралы акпараттық парақта туристерғе 
арналгаи маршрут туралы міндетті жэне қосымша ақпараттың 
бөлімдері бар және туристік билетке немесе ваучерге ажырамас 
косымша болып табылады.

Ақпараттық буклет келесі мэліметтерден тұрады:
Туристік саяхаттың түрі мен түрін, саяхат қызметі 

бағдарламасының негізгі мазмұны, бүкіл маршруттың ұзактығы мен 
үзактығы, оның жүру бөлігі, сапарлардың санаттары және баска да 
ерекшеліктері;

Жол жүру маршрутының сипаттамасы - орналасқан жері, 
әр қызмет көрсету пунктіндегі тұру жэне түру шарттары (ғимарат түрі, 
бөлмедегі орындар саны, оның санитарлык жабдықтары);

Саяхаттың кысқаша сипаттамасы (аттракциондар, рельеф 
ерекшеліктері, т.б.), турдың эр нүктесіндегі қызмет көрсету 
б ағдарламалары;

\\''огс1 бағдарламасының ІЬіи.ги кітапханалық нұсқасына 
арналғанҚосымша акыға ұсынылатын қызметтер тізімі;

Спорттық ғимараттар мен ойын алаңдарының,
тұрактардың, жолаушылар кабельді вагондардың, тоғандардың, 
аттракциондардың, балалар ойын алаңдарының (бөлмелердің), 
кітапханалардың, кинотеатр-лардың жэне т.б болуы жэне қысқаша 
сипаттамасы;

Туристік саяхат басталатын туристік кэсіпорынның мекен- 
жайы жэне оған калай жету керек.

Қосымша ақпараттың тізіміне турдың ерекшелігіне байланысты 
акпарат кіреді:

Жас шектеулері, ата-аналарды балалармен, жұптармен 
қабылдау туралы акпарат;

Туристік сапарлар үшіи арнайы акпарат;
Белгілі бір турдың немесе барудың ерекшеліктері мен 

ерекшеліктеріне байланысты басқа ақпарат жэне ұсыныстар.
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Билеттің бұл түрі туристік агенттіктерге билеттерді көбейту 
мчімде оларды баска қажетті мәліметтермен толықтыруға мүмкіндік 
Оі-рсі ііі типтік болып табылады.

Билеттің бүл формасы кассалык машииаларды пайдаланбай 
пччі айырысу үшін халықпен есеп айырысулар үшін қатаң есеп беру 
нысапы ретінде қолданылады. Бухгалтерлік есеп шоттарында 
рүксаттың берілген (берілген) күні жэне оның орындалу күні 
ііороетіледі. Ваучерді беру кезінде үзілген купон туристік онімді сату 
фамісі мен күнін растайтын қүжат ретінде қалады және қызмет 
корсстеді.

'Гуристік өнімнің бөлшек сауда бағасы жэне оны төлеу тэртібі, 
Іоіітағы ең аз туристер саны; Туристерге топтың жетіспеуіне 
Гіиіілапысты сапардың болмайтындығы туралы хабарлау мерзімі;

Шартты өзгерту жэне бүзу талаптары, осыған байланысты 
іуыпдайтын дауларды реттеу жэне тараптардың шыгындарын өтеу
і іртібі;
Гурисггің шағым беру тэртібі мен мерзімі (туристік өнімнің сапасына 
коііылатын талаптарды турист туристік операторға немесе 
іуригенттікке келісім-шарт аяқталғаннан кейін 20 күн ішінде жазбаша 
гүрде үсынады және шағым алғаннан кейін 10 күн ішінде 
к; 111 іі і аттандырылуы керек).

Шарттың басқа талаптары тараптардың келісімі бойынша 
шіықталады.

Ссріктестермен - кызмет көрсетушілермен (келісімшарттар 
кіиіақүйлермен, авиакомпаниялармен, тасымалдаушы
коммаииялармен жэне т.б.) тиісті кызметтерді үсыну мүмкіндігін 
рисгайды.

'Гурдың кұнын есептеу немесе есептеу 6-косымшада (брондау 
Іінриғында) үсынылған эдіс бойынша жүзеге асырылуы 
мүмкіи.Сонымен бірге турдың қүнын ёсептеу эрбір жеке кызмет қүнын 
жлие заңды пайда пайызын жинактау арқылы жасалады (ол 
гуроиератор үшін тур бағасының 15-20% күрайды).

Ьағыттың сииаттамасы маршрутта (немесе бағытта) 
оасіііылардың немесе бакылаушылардың ыңғайлылығы, сондай-ақ 
біі.иетгің ақпараттық парағының мэтіиіне енгізу үшін турагентпен 
ксиісім-шартқа өтініш беру үшін еркін нысанда жасалады.

Бағдарлар кестесі кесте түрінде, эр бағдарлау пункті үшін келу
ж.іис кету уакыты көрсетілген.

\Уогсі бағдарламасының ІЬій.ги кітапханалық нүскасына 
приалған
Маріпруттың сызбасы сызықты жэне сақиналық маршруттар үшін 
мармірут картасын жасайды.
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Экскурсияның технологиялык ерекшеліктерінің сипаттамасы 
көлікке, билеттерге, мүражайларға экскурсияларға, конақүйлерде 
брондау, тамақтануға өтінімдер беру мерзімдері туралы жадынама, 
сондай-ақ виза мен сақтандыруға, трансферттерғе, күтулерге, 
экскурсия жетекшілерінің немесе шетелдіктердің жүмысына өтініш 
беру шарттары мен ережелерін еске салу болыи табылады. өкілдер, 
эскорт жетекшілері жэне т.б. Жүмыс ыңғайлылығы үшін аталған 
қызметтерге арнайы өтініш нысандары жасалады. Мүның бәрі осы 
турдың өтуін бакылайтын қызметкерлердің жедел жүмысы үшін 
қажет.

Туристік жадынамалардың мәтіндері арнайы, қажетті 
жағдайларда, мысалы, мамандандырылган турларды үйымдастыру 
кезінде (спорт - қүрал-жабдықтар үшін, сапар кезінде кауіпсіздік пен 
кауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін) немесе туристерді эндемиялық 
елдерге жіберген кезде жасалады. Ондағы кауіпті инфекциялар (оба, 
тырысқақ, сары безгек, АИВ-инфекциясы, безгек) болуы мүмкін 
жағдайға бейім елдерге баратын әрбір туристерге туроператордың 
қолымен және компанияның мөрімен расталған жеке парақшалар 
берілуі керек. Мүндай іуристік гидтердің болуы (Россияда - 
«Шереметьево», «Внуково» және баска елдердегі эуежайларда), 
кедендік тексеру кезінде міндетті түрде тексеріледі.

Багыт бойынша анықтамалық материалдар катарына эртүрлі 
анықтамапық кітаптар, буклеттер, тасымалдау кестесі, мүражайлар, 
қонақүйлер мекен-жайы, оларга бағыттар

Паракшалар мен буклеттер туристерді таныстыру, 
туроператордың туристік мүмкіндіктері туралы ақпараттандыру жэне 
жарнамалау мақсатында жасалған (туристік бағыттар туралы жүйелі 
түрде жарнамалық ақпараттар).

\Уогсі бағдарламасының ІЬій.га кітапханалық нүсқасына 
арналған
Бағалар тізімі. Әр туроператорлық компания үшін прейскурант ең 
маңызды жүмыс кұжаттарының бірі болып табылады.

Турагенттіктермен қызметтестіктің сәттілігі көп жағдайда 
ақпараттың қаншалықты қысқа эрі сапалы берілгендігіне байланысты. 
Бағалар парақшалары, буклеттер мен каталогтар түрінде болуы мүмкін 
(егжей-тегжейлі баға ұсыныстары). Қалай болғанда да, бүл эртүрлі 
туристік қызметтердің багасы туралы ақпарат.

Буклеттердегі ақпарат қысқа, ал туристік пакеттердің бағасы 
қысқа мерзімге ғана көрсетілген. Кейбір жағдайларда, бұл туристік 
агенттіктердің бір немесе бірнеше рейстерге арнайы ұсыныстары.

Баға туралы егжей-тегжейлі үсыныстар көлемді басьшымдар 
(каталогтар, буклеттер) болып табьшады жэне олар ұсынылатын
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i үрііирдың маусымдык бағаларының толык тізімін ғана емес, сонымен 
ы ітр үсынымдык жэне түсіндірме сипаттағы косымша акпараттарды 
и н камтиды: экскурсияға баруға кажетті кұжаттардың тізбесі, виза 
к.чіс броидау ережелері (брондау парағы қоса беріледі) , рейстер 
іччтссі, бағалар, автокөлік жалдау шарттары жэне конақүйдің 
іфскіисліктері туралы ақпарат.

Осы технологиялық туроиератордың үздіксіз жүмысын 
ыімтамасыз ету жэне туристік енімнің «икемділігі» қағидатын сактау 
үіиіп комианияның эр қызметкері кез-келген себептерге байланысты 
Оі 111 м шан менеджерді оңай және сараптамалык түрде алмастыруы үшін 
Гшрлык технологиялық қүжаттар «тур папкасында» немесе 
" Мііршруттар қалтасында» толтырылған.

Визалық қолдау. Нарықта экскурсияның екі түрі бар - бастама 
(Кігтқстандықтарды шет елдерге жіберу) жэне қабылдаушы 
(Қшакстан азаматтары Қазақстан аумағында кабылдау), олардың 
гксуінс де паспорттық жэне визалық рэсімдер тэртібі олардың 
кы іметіне байланысты ерекшеленеді. Екі жағдайда да визалық қолдау 
срсжслерін біртіндеп карастырайық.

Шетелге шығатын Қазақстан азаматтарына арналған визалар.
I і ср бастамашыл туроператор туристерді жіберуге тартылса, онда 
шстелге іссапарға немесе демалыста жүрген Қазақстан азаматтарына 
иігш бсру келесі ережелерге сэйкес жүзеге асырылады.

Біріншіден, шетелдік телқүжат. Паспорт - Қазақсіан 
ігшматының жеке басын куэландыратын негізгі қүжат. Қазақстан 
шіімагы осы қүжаттың ұсынысымен ғана елдің мемлекеттік 
иіекарасынан өте алады. Жеке куэлікке сәйкес Қазакстан 
І’ссмубликасының шекарасынан өтуге паспорттардың бірнеше түрлері 
біір.

Ресми төлкұжат экімшілік жэне техникалық кызметтердің 
тіупчымды тұлғалары мен қызметкерлеріне, атқарушы органдарға 
/к.іііс іссапарда жүргенде басқа да мемлекетгік кызмсткерлерге 
Осріледі.

/І,ипломатиялык төлқүжат Қазақстан Республикасының Сыртқы 
ісіср министрлігі дипломатиялық жұмыска баратын Қазакстан
ii шма ітарына, сондай-ақ олармен бірге жүрген жүбайларына беріледі.

Теңізшінің төлқұжаты (бургундия) - теңізшінің жеке куэлігі - 
Қіпақстан азаматтарына Қазақстан Республикасының шекарасынан 
огу үшін переоналына (кеменің рөлі) паспорт иесі кіретін кемеде 
(ісріледі. Теңізшінің төлқұжатының иесі кейбір жағдайларда осы 
ссргнфикат бойынша Қазакетан Республикасының шегінен тыс жерде 
кс і-келген көлік құралымен саяхаттай алады, егер кеменің рөлінен
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тиісті түрде расталған көшірме болса, яғни теңізші төлқүжаты бүл 
жағдайда қосымша қүжаттар болған жағдайда ғана жарамды.

Туристік сапарларды үйымдастыру кезінде, әдетте, елшіліктер 
теңізшінің төлқүжаттарымен жүмыс жасамайды. Бүл жерде айта кету 
керек, елшіліктегі шенеуніктің де, дипломаттың туристік сапарларға 
қызметтік немесе дипломатиялык төлкүжатпен баруға қүқығы жоқ. 
Ешбір елшілік туристік визаны ресми (немесе дипломатиялык) 
паспортқа салмайды. Сондықтан туристік агенттіктер тек үлттык 
төлқүжаттармен жүмыс істейді.

Қазакстан азаматтарының паспортының жарамдьшық мерзімі -
10 жыл. Алайда, кейбір елдерде, егер төлкүжаттың жарамдылық 
мерзімі бітуіне екі айдан аз уақыт қалса, кейбір елдерде алтыға 
жетпейтін жағдайда кіру визасын беруге шектеулер бар, егер Қазақстан 
азаматты мүндай елдерге жарамдьшық мерзімінің аякгалуына бірнеше 
күн қалғанда кетсе паспорт, бүл казакстаның паспорттык бакылау 
паспорттың жарамдылык мерзімін жэне кайтару билетінің болуын 
тексеретінін үмытиаған жөн. Егер, мысалы, әуежайда паспортты 
бакылау кезінде, кайтару күні төлқүжаттың жарамдылығына сәйкес 
келмесе, турист туристік рейстен шығарылады. Осындай 
аскынулардың жолында туристік фирмалардың қызметкерлері жол 
жүру қүжаттарын рәсімдеу кезінде төлкұжаттың дүрыстығын 
тексереді. Тасымалдау ережелеріне сэйкес эуе тасымалдаушылары эуе 
билеттерін берген кезде де паспорттардың жарамдылығын тексереді.

Ата-анасынан кейінгі бала ата-анасының төлқүжаттарының 
біріне (немесе екеуіне де) жазылуы керек, алты жастаи бастап баланың 
фотосуреті ата-анасының паспортына жабыстырылуы керек. 
Шекарадан өту кезінде алты жасқа толған баласымен бірге сапарға 
шығатын жүбайлар, егер баланың ата-анасының төлқүжатында 
баланың фотосуреті болмаса, рейстен шығарылуы мүмкін. Алайда, 
егер ата-ананың баласының фотосуреті жэне туу туралы куэлігі болса, 
әуежайда консулдык кызмет бар жерде мэселе шешілуы мүмкін. 
Кезекші консул сонымен қатар шетелдік азаматтарға қатысты 
дауларды шешеді. Баланың туғаннан бастап жеке төлқүжаты болуы 
мүмкін. Алты жасқа дейін бүл төлқүжат баланың фотосуретімен бірге 
де, онсыз да беріледі (ата-анасының өтініші бойынша), бірақ алты 
жастан бастап фотосурет қажет. Егер баланың төлқүжаты берілсе, 
айталык, ол үш жаста болса жэне телқүжат бес жылға жарамды болса 
(яғни, бала сегізге толған кезде бүл мерзім аяқталады), паспорт иесі 
алты жаста болған кезде фотосурет қойылуы керек. Бүл рәсім төлкүжат 
берілген жерде жүзеге асырылуы жэне паспортты берген органның 
мөрімен куэландырылуы керек.
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Туристік виза - бүл шет мемлекеттердің дииломатиялык 
окілдіктеріидегі иаспорттағы белгі, ол иесіне туризм жэне демалыс 
мнқсатында оғаи виза берген мемлекеттің аумағына уакытша кіруге 
куқык береді. Елге баруға виза шақыру негізінде беріледі.

Шақырулар: ресми немесе бизнес (шетелдік үйымнан); жеке 
(шстелдік азаматтан); қонак (шетелде үзак уақыт отандасына жіберген 
мпақстандық азаматынан); туристік (демалуға, емделуге, қысқа 
мсрзімді жаттығуларға, спорттық жарыстарға, бизнес-семинарларға 
кіщ.тсу үшін). Шақыруға байланысты эр түрлі визалар беріледі: 
іпсорлік, жеке, туристік, транзиттік, жүмыс. Іскерлік виза (іскерлік 
іигіа) үйымның (шетелдік заңды түлғаның) басқа мемлекеттің 
уйымына (алушыға) осы үйымның нақты қызметкері үшін шақыруы 
мсп болуының үзактығын корсете отырып беріледі. Жеке виза жеке 
іүлганың (шетел мемлекетінің азаматы) баска мемлекеттің жеке 
гүлгасына (алушысына) шакыруы болған кезде беріледі. Шақыру 
жсргілікті органда шығарылады (Германияда, мысалы, полиңия 
Полімінде).

Туристік виза турға, ваучерге, семинарға, спорттык іс-шараға
ж.чіс т.б. шақырылғануақытка беріледі. Туристік сапарлар (бос уақыт, 
смделу, жарыстарға қатысу болсын) әдетте белгілі бір уакыт кезеңімен 
інсістеледі, сондықтан бірнеше рет беріледі бүл жерде визалар 
берілмейді.

Транзиттік виза келушіге үшінші ел арқылы негізгі резиденттік 
іміге бару қүқығын береді. Транзиттік визаны үшінші елдің елшілігі 
інтһгі визаны алғаннан кейін бірнеше сағатка береді. Мэселен, азамат 
Лвсгрияға пойызбен барып, үшінші ел арқылы саяхаттайды. 
Анстриялық визаны алғаннан кейін оларға транзиттік визаны алу үшін 
қүжаттар үшінші елдің елшілігіне тапсырылады. Еңбек визасы 
шс гелде жалдауға жүмыс істеу қүқығын береді. Осындай визаны алу 
үіміп піақырушы тарап (жүмыс беруші) болашақ қызметкермен 
кслісімшарт жасайды, барлық нюанстарды (жүмыс шарттары, түру, 
ніқтандыру) жергілікті иммиграциялық қызметпен келісіп, рүқсат 
плады .

Сондыктан туристерге шетелдік визалармен толкүжаттарын 
шратпас бүрын, турагенттік визалардың жарамдылығын жэне турдың 
(ністалу жэне аяқталу күндерін тексеруі керек. Егер бүл күндер сэйкес 
кчмімесе, туристер кеткенге дейін бүл мэселені шешуге тырысу керек.
I імқашан туристерді «кездейсоқ» жібермеу керек. Визалык режимнің 
( .1,11 г ана бүзылуы туристке (туристерге) шетелдік эуежайдың транзит 
іилында түнеуге немесе қайтып оралуға мэжбүр болуына әкелуі 
мүмкін. Сонымен қатар, туристерді қайтаруға байланысты барлық 
імығындарды турагенттікке жүктеуге болады.

43



Туристік агенттік сонымен бірге барлық кетіп бара жатқан 
туристерге туристік сапар аяқталган күні шетелдік визаның мерзімі 
бітуі туралы ескертуге міндетті. Сондыктан, егер туристердің бірі тур 
аяқталғаннан кейін өзінің туыстарымен, таныстарымен елде қалуға 
немесе өз есебінен қонақ үйде түруға кететін болса, онда ол визаны 
алдын-ала үзартуы керек. Егер мүндай тілек, мысалы, елде болу 
кезінде пайда болса, онда ол өз есебінен визаны үзарту мәселесі 
бойынша елдің тиісті ресми органдарына хабарласуы керек.

Туристік сапарлардың қыска болуына байланысты көптеген 
елдерде мүндай үзарту рэсімі өте киын болуы мүмкін. Егер турист бүл 
талапты елемеуге шешім кабылдаса, ол қабылдаушы елдегі визалық 
режимді жэне тиісті заңнаманы бүзудың барлық салдарымен жүреді. 
Сонымен бірге туристік агенттік турист үшін ешқандай жауапкершілік 
көтермейді.

Кейбір елдерге шакыру бойынша визасыз кіруге рүқсат етіледі: 
Болгария, Венгрия, Моңғолия, Македония, Польша, Словения, 
Хорватия, Югославия және Куба. Бірқатар елдерде (мысалы, Египет, 
Ливан, Непал, Намибия, БАӘ, Сирия, Түркпя) кіру визаларын келу 
орындарында алуға болады.

Туристік агенттік туристке визаны беруден бас тартуга немесе 
оның мерзімін үзартуга жауапты емес екенін ескертуге міндетті. Бүл 
жағдайда туристің келтірген залалын, егер сақтандыру шартында 
өзгеше көзделмесе, тек сақтандыру компаниясы өтей алады.

1996 жылы 26 наурызда Шенген келісімі Еуропада күшіне енді. 
Ол Люксембургтегі жердің атымен аталған, онда қоғамдастыққа 
қатысушы елдердің өкілдері жиналған, оған Германия, Бельгия, 
Нидерланды, Люксембург, Франция, Испания, Португалия, Италия, 
Греция, Швеция жэне Австрия кірді. Кейбір Еуропа елдері (мысалы, 
Дания және Швейцария) Шенген келісіміне қосылуды шешеді. 
Үлыбритания мен Ирландия ерекше жағдайға ие болды жэне визасыз 
кеңістікке кірмеді. Егер турист бірнеше еуропалық елдерге сапар 
шегуге ниет білдірсе, онда Шенген келісіміне сэйкес, ол визалардың 
бір елінен (осы Келісімнің тарапы) алғаннан кейін демалу аумағында 
еркін жүреді.

Келісімге қатысушы елдердің бірінің, мысалы Германияның 
елшілігі берген Шенген визасы, виза кезінде Шенген аймағында 
Германияға ғана емес, сонымен катар Шенген кауымдастығының кез 
келген елінде немесе олардың әркайсысында болуға мүмкіндік береді, 
бірак визада көрсетілген мерзімнен аспайды. . Транзиттік елдерде 
қауымдастық қосымша транзиттік виза алуға өтініш берудің кажеті 
жок (бүл Еуропаға сапарды рәсімдеуді жеңілдетеді). Бүл жағдайда 
визадағы «кіру саны» сияқты сызыққа ерекше назар аудару керек. Егер
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оі'і>і бағанда сіздің визаңызда «бірнеше рет» деген соз пайда болса, 
опда виза кезінде бірнеше рет сапар жасай аласыз. Шенген елдері. Егер 
о іід іі « 1 »  саны болса, бұл сіздің виза берген елге бір-ак рет баруыңыз 
мүмкін дегенді білдіреді.

Шенген визаларының екі түрі бар:
1. Шенген аймагына кіру үшін кыска мерзімді виза бір күннен 

іоқсан күнге дейін (үш айға дейін) беріледі. Ол алты айға осы елдердің 
пүмағы аркылы кедергісіз кіруге жэне жүруге кұкык береді, бірак 
Пилудың жалпы мерзімі үш айдан аспауы керек.

2. Бір жылға - виза, жарамдылық мерзімі бір жыл, бірак Шенген 
слдерінде болу үзақтығы (180 күнге дейін) елшіліктерге қайта бармай 
иіріісше рет келуді қарастырады. Ең бастысы - Шенген аймағында 
ігі кізілген күндердің жалпы саны. Ол сіз кеткен алғашкы елдің өткізу 
иуиктінде орналасқан мөрмен жэне осы кеңістікті тастап кеткен кезде 
илыиған мөрмен анықталады. ¥зақ мерзімге келу визалары ұлттык 
(ю іі м н табылады. Қысқа мерзімді бірыңғай еуропалық виза көбінесе 
күжаттар түскен сэттен бастап 15-тен 40 күнге дейін беріледі жэне 10 
ссіі түрады. Мұндай виза топографиялык элементтерге жэне бірнеше 
длрежеге ие. Сіз оны жоғарыдан екінші жолдағы эдеттегіден айыра 
іпііісыз, онда сіз елде сіз құжаттарды толтырып отырған елдің тілінде 
«11 Існген елдері» дегенді оқып шыгыңыз. Егер мүндай сызык болмаса, 
оііда сіздің қолыңызда ұлттық виза бар.

Туроператордың кабылдауды, туристік қызметтерді растауы
ж.іпс оларды жергілікті қонақ үйде тұруға брондау шақырумен тең. 
( 'пгс хабарласу керек. Шақыру алған елдің елшілігі. Егер сізді 
ІОІІІіСКО сияқты халықаралық ұйым шақырса, оның штаб-пэтері 
I Іирижде орналасқан жэне сіз Германияға баруыңыз керек болса, онда 
сіі Гсрмания елшілігіне хабарласасыз. Бұл жерде елшілікке 
ішісырылатын қүжаттарда міндетті түрде көрсетілетін сапардың 
миқсаты маңызды. Егер сіз сапардың коп болігін бір елде өткізгіңіз 
іч- ііс с  жэне басқа елге аз ғанауақыт ішінде түсуге ниет білдірсеңіз, онда 
мсмлекет болып түру мерзіміне басымдық беріледі. Сіз осы елшілікке 
і і іп іі  алуыңыз керек. Егер сізде екі шакыру болса, онда сіз өзіңіздің 
сііішрыңызда бірінші болып орналаскан елшілікке виза алуыңыз керек.
I тср адамға үш күн бойы жеке шакыру болса, оған тек бір елге бару 
үиііп үлттык виза беріледі. Туристерге, егер аталған елдердің бірінде 
іідіім  заң бүзып, оны қабылдаушы елден шығарылса, оған Шенген 
гобыпың барлық елдеріне кіре алмайтындығы туралы ескерту керек. 
(' і расбургте барлық ақпарат ағатын компьютерлік орталық бар. Егер 
гурист «қара тізімге» енсе, онда бүл тізімге енген ел тыйым салуды 
иііі.ін тастамайынша, ешқандай елшілік оған виза бермейді. 
Еішііліктермен жүмыс жасау - туристік агенттіктердің ең жағымсыз
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сәттерінің бірі. Виза проблемалары, әдетте, ең ыстык уақытта, 
консулдық қызметкерлер туристер ағынын жеңе алмайтын кезде 
туындайды.

Қазакстанға кіру үшін үсынылуы тиіс кепілдемелер тиісті 
ережемен анықталады.

Шетел азаматтары мен азаматтығы жок адамдардың 
Қазақстанда түруына және одан кетуіне қаражат үсынуға кепілдік беру 
туралы ЕРЕЖЕ 1. Осы Қағиданың 1-тармағына сәйкес эзірленген. 
«Қазакстаннан кету жэне Қазакстанға кіру тэртібі туралы» қүжат 
үсынуға кепілдік беру тэртібін реттейді.

Дүниежүзілік туристік үйым визалық рэсімдерге қатысты 
бірқатар үсыныстар жасады:

Үш айға дейін визасыз кіру;
Туристерге көліктің барлық түрлерімен жүруге рүқсат 

етілген барлық бағыттар бойынша бір немесе бірнеше кірулер үшін 12 
айлық визаның жарамдылығы;

Мемлекеттердің бір-бірінің визаларын өзара мойындауы; 
Ерекше жағдайларда, кіру-өткізу пунктінде виза немесе 72 

сағат ішінде кіруге рүқсат беру мүмкіндігі;
Визалық өтініш қүнынан аспайтын мөлшерде консулдық

алым алу;
Туристің азаматтығына карамастан, консулдық алымның

мөлшері.
Олар міндетті емес, тек елдерге үсынылады, мүмкін пайдалану 

ережелері ретінде үсынылады жэне эр мемлекет оған барғысы келетін 
шетелдіктерге өз талаптарын дербес кояды.

Есте сактау керек, виза елге кіруге кепілдік бермейді. Виза басқа 
мемлекетке келуге негізгі рүқсат болса да, ол тек келуге тиісті 
мемлекеттің консулдық мекемесінде паспорттың тіркелгенін 
растайды. Мемлекеттің аумағына кіру мүмкіндігі туралы түпкілікті 
шешімді сол мемлекеттің шекарасындағы тиісті иммиграциялық 
(шекара, полиция) органдар қабылдайды, ал егер қандай-да бір 
себептермен елге кірген адам осы органдардың шешімімен туристік 
үстанымға сэйкес келмесе, онда ол өтпейді. шекарасы, визасына 
карамастан.

Қауіпсіздік сүрақтары
1. Турлардың технологиялык қүжаттары не үшін кажет?
2. Турға арналған технологиялық күжаттардың толык тізімі кандай?
3. Клиентпен жасалған шарттың негізгі мазмүны неде жэне соған 
сәйкес?
4.Клиентпен жасалған шарттың негізгі мазмүны кандай және ол қандай
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порміп ивтік актіге сэйкес жасалады?
■ Гур иакетінің мазмұны кандай, оның нысаны жэне ол кіммен 

Оскі і ілгеи.
і' Гурдың технологнялык картасы дегеніміз не, оның кұрамы кандай
* опе

оіі қандай күжатпеп бекітілген?
/ I'уристік пакетке арналған ақпараттык паракқа қандай міндетті жэне 

қосымша ақпарат кіреді?

І.икі.ілау сұрақтары
I Гуристік виза дегеніміз не?
' Січ басқа елге баруға шақыру қағаздары мен визалардың қандай 
і үрлсрін білесіз?
I, Қазақстан азаматтарына шетелге шығуға туристік виза калай 

Осріледі?
I 111 етелдік внзаны алуға отінішке эдетте қандай туристік деректер 
кіреді?
> Гоптық виза қалай беріледі? Туристік визалардың жарамдылык 
мсрчімі қандай?
0 11 Іеиген визасы дегеніміз не? Шенген визаларының түрлері?
/, 11 Іеиген визасын алу ережелері туралы айтып беріңіз.

II Іеиген елдеріне үлттық виза қандай жағдайларда беріледі?
ГМД елдеріне туристік сапарлар жасау үшін төлқүжат қажет пе?

10, II Іетелдік туристерді шакырудың технологиясы кандай?
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II Тарау. ТУРИСТІК ПАКЕТ, ОНЫ Қ¥РУҒА ӘСЕР 
ЕТЕТІН ФАКТОРЛАР

2.1 Турпакет (пакеттік тур) турдын негізгі элементтерінің 
жиынтыгы ретінде

Туристтік кызметте негізгі жэне қосымша қызметгер деген ұғым 
жиі кездеседі. Олардың арасында қандай айырмашылық бар? 
Түтынушьшық сапасы мен қасиеті жагынан олардың арасында қатты 
айырмашьшық жоқ. Егер де белгілі бір экскурсиялар турдың багасы мен 
қызмет көрсету кешенінің кұрамьша кірсе, ол негізгі қызмет болып 
саналады. Ал егер де турист өзінің қалауы бойынша төленген турдан тыс 
басқа да қызметті пайдапанғысы келсе, ол қызмет косымша болып 
табылады. Осылайша, негізгі жэне қосымша кызмеітер арасындағы 
айьфмашьшык ең алдымен туристгің алған турпакеті немесе қызмет 
көрсету кешеніне қатысты ажыратылады.

Тэжірбиелік кызметтің негізгі туристік өнімі болып кешенді 
қызмет көрсету саналады, яғни туристтерге сатылатын пакеттегі 
стандартты қызметтер жинағы. Алайда, ол тек сол пакеттегі 
кызметтермен шектеліп кана коймай, басқа да қосымша қызметтерді 
пайдалана алады.

Қызметтер пакеті -  ол тасымалдау, орналастЫру, тамактану, 
экскурсия жэне т.с.с белгілі бір кызметгер жиынтығынан туратын, 
туроператор өндірген туристік онім. Турдағы қызметтер пакеті саяхат 
жасау мақсаты мен туристтердің демалыстың түрін таңдауына 
байланысты қурьшады.

Сонымен, турпакет дегеніміз -  жеке немесе топтық саяхатшылар 
үшін арнайы дайындалған кешенді кызметтер.

Турпакетті дайындауға эсер етуші факторлар: 
белгілі бір саяхат түріне сұраныстың болуы; 
материалдық база, инфрақұрылым мен қызметтер 

мүмкіншілігі;
эуе жэне басқа да транспорт компанияларымен қарым- 

катынастың болуы;
жіберуші жэне қабылдаушы елдер арасындағы байланыстьщ

болуы;
туристік үйымдар арасындағы серіктестік катынастардың

болуы;
кабылдаушы елдегі туризмнің даму деңгейі; 
кабылдаушы елдегі саяси тұрақтылық.
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( 'аяси гүраксыздык факторы туроператордың өзінің стратегиясын 
і інчіүдіі оте маңызды фактор болып саналады. Курд халқының окиғалары 
I уркіш сліне, Луксордағы террористік жарылыстар Египетке туристік 
і уршіыстың азаюына экелді. Осы бағытта кызмет аткаратын 
і уроисраторлар үлкен шығынға үшырады. Ал туристік ағын бағыттарын 
ігр ксчіиде басқа елге бүрған туроператорлар қаржылық тепе-тендік
..................  калды. Алайда, жағдай тынышталып түрактана бастаған
ііг- ідс сол аймаққа туристтер ағыны қайта көбейе бастайды.

Іісрлиндегі Халықаралық туризм биржасының ақпараты бойынша 
і \ | чкт бслгілі бір тыныштық орнаған немесе климаты мен тур бағасының 
иіімділігін естіген кезде «маңызды нүктелердегі» катерлі жағдайларды 
муидсм үмытып кетеді. Тур мен турпакетті жасаған кезде туристермен 
жумыс жасаудың екі түрін қолдануға болады:

іі) гапсьфыс бойынша турларды жүзеге асыру;
э) инклюзив-турларды жүзеге асыру.
Тапсырыс бойынша тур. Тапсырыс бойынша жасалған турды сату 

(шрысыида оның бағдарламасы мен қызметтер кешені туристің калауы 
Гміііі.иінт жэне тікелей өзінің қатысуымен жүзеге асырылады. Оған 
іісмшіғысы келетін орны бойынша туристік қызметтердің бірнеше 
і урисріи гандау үсынылады:

орналастыру -  деңгейі, түрі жэне қонак үйдің орналасуы 
ГіОЙыиша эртүрлі;

тамактану -  туристтердің қалауы бойынша (толык, жартьшай 
мшіеион, швед столы, а ля карт);

экскурсия, ойын-сауық қызметтері;
көлік қызметтері -  үшакпен үшу, темір жол поезымен, 

шпомобиль жалдау жэне т.б.
спорттық жэне курорттық қызметтер -  трекинг немесе

/корықтың
мүмкіндігі тандау бойынша жасалады;

визалық қызметтер мен сақтандыру қызметтері.
Әдетте, бүндай тапсырыстар агенттіктерде жасалып, кейін 

і уромсратордың көмегімен іске асады. Тапсьфыстарды жедел жэне 
пііііілы орындау үшін казіргі уақытта халыкаралық туризмде пакетті 
іыиіііқтау, турды сату мен есеп айырысу мэселелерін жедел шешу үшін 
ііомныотерлік коммуникаңиялык жүйелер, компьютерлік жэне 
іс л с ( |) і ік с т ік  байланыстар сияқты қызметтер көптеп қолданылады.

Ишсчюзив-тур (ІТ — Іпсішіче Тоиг). Бүл тур алдын ала жоспар 
Гюйыпша жасалған қызметтер жиынтығы, ол белгілі бір демалыстың 
гүріие жэне туристтердің элеуметгік класстары мен жасына бағытталады. 
Мысалы, автобустағы бір топ туристтер бірнеше қала немесе елдер 
(юііыиша саяхат жасауын инклюзив-турға жатқызамыз. Осындай турды
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дайындау мен өткізу ерекшелігі (саяхаттау мерзімі мен маршруты катаң 
түрде сакталған, барльнына ортақ бағдарлама) алдьш ала тапсырыс 
бойынша жасалмайтындығы. Инклюзивті турлардың катарына круизді 
турлар мен хобби-турлар да жатады.

Инклюзив-турды іске асыру барысында қызметтер күрамы 
өзгермейді. Турист оны толықтай сатыи алады немесе одан мүлдем бас 
тарта алады. Инклюзив-турлар турнзм мен демалыс орындарыиың үлкен 
сүранысына ие атақгы маршрутгарға (мысалы, «Классикалық Италия», 
«Еуропаға автобуспен») үйымдастырьшады жэне үсыньшады.

Инклюзив-тур бағасының баСым бөлігін транспорт қызметі мен 
орналастыру қызметі, ал аз бөлігін -  тамақтану кызметі алады. Басқа да 
қызметтерге кететін шығындар жалпы шығынның тек біршама бөлігін 
алады.

Инюпозив-турлар әуекомпанияларының турагенттіктердің арнайы 
осы турларға үсынған авиациялық тарифтерін қолдануға мүмкіндік 
береді. Халықаралық эуе транспортының талаптарына сай туристтік 
тариф үшін инклюзив-тур кем дегенде үш қызметтен түруы тиіс: үшақпен 
үшу (авиаперелет), саяхаттың барлық маршрутында да қонақ үйде 
орналасу жэне осы екеуімен еш байланысы жоқ тағы да бір кез келген 
қызмет түрі (экскурсия, автомобиль жалға алу). Осындай турларға 
сүраныстың түраксыздығына қарамастан, олардың даму барысында 
бірнеше артықшылықтары бар:

жеке сатып алынған қызметтер кешеніне қарағанда топтық
саяхат
арзан;

маршрут бағдарламасы мен қызмет бағасы алдын ала белгілі 
болған дықтан турагенттік өзінің түтынушыларына тандау барысында 
кеңес бере алады;

өз өнімінің тартымдылығын көрсетуге мүмкіндік мол.
Инклюзив- 
турлардың кемшілігі:

кейбір түгынушыларды қызықтырмайтын турлардың болуы; 
бағдарламаның тым толықтылығы.

«Конвейерлік» туристік өнімнен дифференциаңпяланған өнімге 
өтуімен сипатталған соңғы он жылдықта туристік нарықта туындаған 
өзгерістерге байланысты инклюзив-турларға карағанда тапсырыс 
бойынша жасалған турлардың үлесі артуда. Агенттіктер эрдайым 
туристтердің психологиясын зерттеп, соган сай жүмыстар атқарады. 
Соньмен қатар бэсекелестерінің де тактикасын қадағалап отырулары 
керек, нарыққа тауар шығарғанда бағасын бэсекелестерінен төменірек 
қойса, сүраныс көп болады.

Ертіп жүрудің болуына байланысты іур тағы да екі түрге бөлінеді:
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тәуелсіз турлар (еясоггесі Іоигз); 
тәуелді турлар (ипейсопесі Іоигв).

Тлуелсіз турлар. Туристтің ешкімнің көмегінсіз өз бетінше 
п псііпіі.ііі туры. Бүл тур да тэртіп бойынша мына кызметтерге алдын ала 
ішісі.ірыс жасау жэне алдын ала төлеу арқьшы алынады: туристің 
і і і и  і . і л і . і қ т ы  жерінен баратын жеріне дейін жэне кейін қайту билеттерін 
1111 у. ііуежайдан қонақ үйге немесе қонақ үйден эуежайға трансфер 
і і.і імсітсрі; қонақ үйде түру жэне т.б.

Тяуелді турлар. Қызмет көрсету немесе маршрут кезінде гид, 
нч курсонодтардың қызметін пайдалану арқылы жүзеге асады. Турдың 

11у 11 іуры оте жиікездеседі. Мысалға алатын болсақ, туристтерді бөтен 
• II с кслгенуақыттатурагенттіктің окілі карсы алып, туристтермен бүкіл 
м мплыс уақыты барысында байланыс орнатады.

Турпакет багасы. Туристтік пакет жетістігінің негізгі факторы -  
ипі.і болып табылады. Туроператорлар өзінің турпакетінің бағасын 
і уріии.іс деңгейі жэне бэсекелестерінің бағасына сай қояды. Алдымен, 
і уріішсетті жасауға кеткен шығындар мен оны өткізуге кеткен шығындар 
(ыіііылып, пайда әкелетіндей баға белгіленуі тиіс.

Топтык нарықтың туроператорлары көбінесе бэеекелестерінің 
і >ш м саясатына қарайды, әсіресе турпакеттерге сүраныс төмендеген 

ниі.і іта. Турпакеттің бағасы анықталғаннан кейін, туроператорлар нарық 
і оіііінісіііы-сының бағасына ілеседі. Баға қойған уаісыгга шығындарды 
і нііу мсн белгілі бір пайда алу пайызы әдісі көп қолданылады. Басқа да 
іш.ііыпдарды жабу үшін пакет бағасына енетін пайда пайызы 10-30% 
ирилі.ігында болады.

Гуризмдегі баға саясаты сүраныетың эр мезгілде эр түрлі 
іміііігіынына байланысты түрақсыз болып келеді. «Өлі маусымдарда»
' • и шіар томендеп, пайда аз болады да, ыстық турлар кезінде кайтадан өз 
і юрмасыиа түседі.

2.2 Турпакеттің күрамдас беліктері: жылжыту,
орші.иастыру, кызметтер, әсерлер

Туристік пакет міндетті базалық элементтерді қүрайды: 
і урисгік орталық, көлік, орналастыру қызметтері, трансфер (сурет 1).

Гуристік орталық — рекреациялық, яғни, табиғи, мэдени- 
іирпхи, этникалық, әлеуметтік-демографиялық, инфрақүрылымдык 
мүмкіндік-терден түратын демалыс орындары. Туристік орталыктар 
іуристік пакеттің міндетті элементіне жатады, себебі кызығушылық 
ііі.ісапынсыз саяхат үйымдастыру мүмкін емес. Туристік орталық 
рскрсациялық ресурстарға қатысты барлық адамынң барлык
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мотивтерін біріктіретін кызығушылықтың интегралдык символы 
болып табылады.

Сурет 1 - Туристік пакеттің қүрылым

Әрбір турист, туристік бюроға келгенде, аумактың масштабына 
қарамай өзінің нысанын таңдайды. Біреуіне - бір мемлекет, екіншісіне
-  аймақ, үшіншісіне -  нақты бір мекен. Түтынушының жеке 
қызыгушылы-ғына тэуелсіз туроператор бірліктің нұсқаға жеткізуге 
міндетті, яғни, туристік орталыққа. Туроператор туристік нақты 
демалыс орнына жеткізуге міндетті, себебі, накты сол орынға көлікке 
тапсырыс беріліп, накты ол орынға қонақ үйге тапсырыс беріледі.

Көлік — туристтің туристік орталыққа жетуге жетуіне қажетті 
қозгалыс күралы. Қоғалыс қүралы ретінде үшақтар, пойыздар, туристік 
автобустар, автомобильдер жэне т.б. қолданылады. Тасымалдауға 
кеткен шығын, турпакеттің қүнын дәйектейтін турпакеттің ұлкен 
бөлігін қүрайды. Неғүрлым жылдам және ыңғайлы көлік түрі 
қолданса, соғүрлым саяхат қүны жоғары болмак.

Орналастыру цызметі — саяхат кезінде туристі орналастыру 
үшін үсынылатьін нақты конакүйдің қьізметтері. Қонақ үйлердегі 
орналастыру тэртібі туристке үсынылатын қонақжайлылык
қызметтерінің түрлеріне сэйкес ажыратылады.

Оған мейманхана, мотелдер, виллалар, апартаменттер, ботелдер, 
кемпинг жэне т.б. Тамактану қызметтері туристік пакеттің жеке 
элементтеріне кірмейді, себебі туризмде олар орналастыру 
қызметтерінің бір бөлгін күрайды. Туризмде орналастыру мен 
тамактанудың келесі қиыстыруы қабылданған:

ВВ — орналастыру + таңғы ас;
НВ — жарты пансион: орналастыру + таңғы ас + кешкі ас;
ҒР  — толық пансион: орналастыру + таңғы ас +түскі ас+ кешкі

ас.
ВВ немесе НВ қиыстырмасын сатып ала отырып турист, тандау 

еркіндігін алады, себебі осындай жағдайда ол өзінің туристік 
орталықта болу бағдарламасын өзі реттеу алады, өз бетімен
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•мгіірпмхапаны таңдап немесе эдетте түскі уакытта карастырылған 
ім курсияга қатыса алады.

Трансфер — туристі келу орнынан, елдегі мекендеген орныны 
(и іроиорт, айлақ, темір жол станциясы) дейін, ол туратын орналасу 
ирыпыпа (мейманхана) жэне кері карай жеткізу. Трансфер 
иіі іобустарды, кейде такси, лимузиндерді колдану аркылы жүзеге 
исырылады, эрине, егер бүл трансфердің түрі турпакетке енген болса 
і ш ш.

I Іакет туристік кызметтердің міндеттілігін білдіреді жэне 
і м і.ім сіі ол туристік өнімнен ажыратылады. Базалык элементтерді 
кимііііын пакетті ала тура турист, туроператордан жеңілдіктер гана 
і'Міч', жэне де туроператордан өзінің төлеуімен басқа кызметтерді 
і.осуга, кеңейтуді сүрай алады, немесе өзі туристік орталыкта оны 
ікисіій алады.

ІПенген конеенциясы нәтижесінде (1995 жыл) туристік өнімге 
інпаіпарды сэйкестендіру сүрактары эсіресе өзекті бола бастады. Бір 
орыипан алынған тур, басқа орында да қолданыла алады, тек 
і\ ропсратордың, тур-агенттің жэне туристің үстанымдарын толык 
ксліі імдері ғана міндеттерді өзара орындауды камтамасыз ете алады.

Гуристік келісім-шарт бойынша халыкаралық конвенцпя 
ііірюсссль, 1970 жыл), осындай келісімдер ваучер формасымен 
ксііісім-шарт негізінде жүзеге асыралады, катысушылары: 
іуроператор, турагент пен турист. Еуропалық одағының арнайы 
иирективасында пэкпдж-турлар бойынша 15 маусым 1990 жылдан 
Опсіііп, ваучер мазмүнына міндетті талаптар келтіріліген. Ол тур 
і уралы толық ақпаратты меңгеру керек:

1) турист бағыт алған ел, қала (туристік орталық);
2) туристі тасымалдау үшін қолданылатын көлік қүралдары;
3) туристі орналастыру жағдайы, мейманхананың 

іііо іырлануы, оның санаты, міндетті қызметтер тізімі, бұның бэрі тур 
купыпа кіреді;

4) турдің басталуы мен аяқталуы уақыты;
5) тур барысындағы бағдарлама, кіретін экскурсия мен 

ігисумеітік-мэдени іс-шаралар туралы;
6) паспорттық-визалық рэсімдеу;
7) медициналық сактандыру;
8) турға рүксат етілетін минимальды қатысушылар саны;
9) турдан бас тартудың шектелген мүмкін уақыты (ЕО —

оіилң
басталауына 20 күннен кем емес);

10) турдың кешенді бағасы;
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11) туристің келуі кезіндегі жағдай мен багдарлама, 
мерзімдерді

дұрыс орындалмауының орнын толтыру;
12) туроператор жәнетуристік агенттің атауы мен 

реквизиттері;
13) келісім-шартка сәйкес, туроператор жауап береді;
14) турист келу барысындағы бағдарламаны орындау;
15) туристке жасалатын жарнама мен берілетін ақпараттың

оған
көрсетілетін кешенді қызметтермен сэйкес келуі;

16) тур бағасының ерікті өзгеруі;
17) туристік өнім туралы накты ақпарат.
Жоғарыдағы пунктердің бірі бұзылса, туроператор туристке тек 

материалдық ғана емес, жэне де моральдық нүқсанның орнын толтыру 
керек.

2.3 Турпакетті кұруга әсер ететін қызмет көрсету 
кластары, факторлар

Туристік енім қасиеттерін жүзеге асырудағы бақылауды 
қамтамасыз ету - ол туристің саяхаттан кейінгі (сұрау, сауалнама 
жүргізу) қанағаттанушылық дэрежесін зерделеу , бірақ туристік онім 
сапасына бақылау туристік өнімді жоспарлау кезеңінде басталады.

Қонацжайлылыц. Тартымды туристік қызмет көрсету 
конңепңиясын қарастыру барасында туристік өнімнің қонақжайлылық 
деген маңызды қасиетіне токталмау мүмкін емес. Онсыз кез келген 
жетілген туристік өнім иесіз корінеді жэне турист өзінің сүранысына 
өзі күткендей канағаттана алмайды. Туристік индустрия саласындағы 
конақжайпылық -  ол кәсіби талап пен адамдарга куаныш сыйлау өнері 
болып табылады.

«Қонакжайлылық» сезіне жай ғана түсінік берілмейді. Бүл 
кешенді түсінікке бірнеше қүраушылар кіреді. Егер конақжайльшықты 
түрмыстык деңгейде айтатын болсақ, ол қонактың келгеніне 
ризашылык білдіру, оган жайлы болу үшін жэне қонақ өзін үйіндегі 
дей сезіну үшін тырысу.

«Қонаща риза болу» - ол жергілікті жэне аймақтық туристік 
нарықтың демалу, таным мен көңіл көтеру сияқты мүмкіндіктері 
туралы жэне туристерді қарсы алу үшін дайындык жасау туралы анық 
ақпарат секілді.

«Жацсы және жайлы» - ол қазіргі кездегі эр түрлі деңгей мен 
типтегі конақ үйлердің пайдалануға берілуі, қолайлы транспорттын,
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усыпылатын қызмет кестесінің ыңайлылығы, сапалы қызмет 
мірсетудің («бэрі клиент үшін» қағидасы бойынша) үсынылуы.

«Қызъщты эрі үнамды» - ол тартымды экскурсиялык- 
інііі.імдық, мэдени- көңіл-көтеру бағдарламалары, туристік кызмет 
мірссіудегі анимациялар.

«Үйдегідей оңай» - туристерді жаңа жерде хабардар болуы үшін 
міжстті ақпараттармен қамтамасыз ету, көзбен шолу ақпаратының 
мңі ніілы жүйесі, анықтамалық қызметтер, ғидтертің шығарып салуы, 
і тіхиттағы психологиялық, тілдік жэне баскада кедергілерді алып 
іистиу.

Қонакжайлылық сонымен катар персоналдың ықыластылығы, 
ьурмсті, сыпайылығы болып табылады.

Қонакжайлылық концепциясы үш негізгі қүраушыдан түрады: 
іуманитарлық - мінез-қүлыктык стандарт-тілектестік, 

і і.гім с т  көрсетудің бірлескен жүйесі, персоналдың сыртқы бейнесі;
эстетикалық-интерьер, жайлылық, сүлулык, пайдаланудағы 

і.іңііійлылық;
коммерциялық -  кызмет динамикасы мен 

'іііффсренциациясы (ажыратым), баға динамикасы мен 
ііИ(|к|)сренциациясы, клиенттің қайтадан келуі.

Қо і іақжайлылықтың стратегиясына: 
қоршаған орта экологизациясы;
қонақ үй, транспорттық, экскурсиялық жэне көңіл-көтеру 

м.і імстгерін стандарттау, халыкаралык сапа стандартын сактау, 
у н іті.іқ стандарттың халықаралық стандартқа келтіру.

турдың сатылу сэтінен саяхаттың аяқталуына дейінгі 
і мірііық үрдісті сипаттайтын қызмет көрсету сапасының жүйесін енгізу.

сатылым (броньдау мен сақтау жүйесі, клиентке деген 
інііірдың ақпараттык ашықтык, буклеттер, каталогтар үсыну)мен 
кі.гімст керсету (анықтамалар, буклеттер, жолсілтеушілер, 
іпікгоі раммалар) кезіндегіақпараттық жүйенің енгізлуі мен жүзеге 
исуы қатысты.

Қопаіокайлылық конңепңиясымен жүмыс істеу кезінде 
іурисгсрдің таңцауына әсер етуші факторларды ескерген жен.
( 'оиымен қатар Карл Густав Юнг еткен ғасырдың басында 
іктіхоамализ туралы жүмысында былай деп жазған: « Адамдардан 
грскшс іпсшімді талап етуші кептеген эрекеттер, қорқыныш пен 
кнуіитщ ықпалымеи жасалады».

Сараптама үрдісінде саяхаттың жүзеге асуымен байланысты 
ііпрнық қорқыныш пен қауіпті алты кедергіге белуге болады. Олардың 
іркаііеысы психологиялық кедергілермен сипатталады.
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Олар:
физикалық кедергі климаттык адаптациямен, жаман көңіл- 

күймен, төзімсіздікпен, үзақ орын ауыстырудағы үреймен байланысты 
қауіппен сипатталады.

психоэмоционалды кедергіжүйке жүйесіне қысым келуден, 
реніштен, стрестік жағдайлардан пайда болады.

психологиялық кедергі ресми көздерден алынған 
ақпараттар мен сол ел немесе басқа елде болған адамдардың үнамсыз 
пікірлері негізінде қалыптасады.

коммуникативті кедергі тілді білмеу, жергілікті орын 
ауыстыру қүралдарын пайдалана алмау және болған елдегі жағымсыз 
қылмыстық эрекеттерге деген үрейден пайда болады.

экономикалық кедергі алдағы уакыттағы қаржылық 
шығындармен байланысты қорқыныш пен саяхат барысындағы 
ақшаның жетіспеуімен сипатталады.

мэдени кедергі білместіктен немесе төзімсіз үлттык-мэдени 
ерекшеліктерден (Қиыр шығыс Азия мен Таяу Шығыс елдеріне 
барушыларға тэн) қалыптасады.

Егер эңгіме шет ел туристерін кабылдау жайында болса жэне сіз 
қонақжай болғыңыз келсе, онда «мэдени шок» атты түсінікті біліп, 
қызмет көрсету бағдарламасын жоспарлауда ескергеніңіз жөн.

«Мәдени шоктың» төмендегідей белгілері бар:
жат мәдениеттен сақтанудан туған психологиялық күйзеліс; 
жақындарынан жэне достарынан кол үзуден пайда болған

абыржу;
түрғын халықтың өмір сүру бейнесін қосқандағы жат 

мәдениетің күштеп басып алуы;
жаңа қоршаған ортаны қабылдай алмау

Мамандардың пікірі бойынша, шет елдіктердің жат мәдениетті 
кабылдауын 6 сатыға бөліп қарастыруға болады. Олар:

1. Энтузиазм ( эбден коңілі толу, ішкі жан дүниенің котеріңкі 
жағдайы - 1,5-2 күн)

3. Басылу (спад) - түрғылықты халыкпен тіл табысудағы 
шиеленістің пайда болуы, жат мәдениет элементінің басып алуы, 
күйзеліс - 3-6 күн;

3. Екінші түйсік -  елдің мәдениетімен, түрғын халкымен, 
түрмысымен жақын танысу-7-12 күн;

4. Оғаштық сезімі-12-30 күн;
5. Жат мәдениетке деген тең қарым-катынас.
Психологиялық қабылдау сатысынан басқа сатыға ауысу үшін

канша уақыт керек екені адамның жеке бас ерекшеліктеріне
%
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ОиКлаиысты болып келеді. Алайда психологтар аз уақыт басқа елде 
Ошіудың өзі күйзеліеке алып келуі мүмкін деп есептейді.

Лвстралияда демалушы неміс туристері арасында жүргізілген 
и‘рітеулер туристерге жат мәдениет ыкпалының жоғары 
иіііхологиялык әсерге алып келетінін көрсетті. Жат мәдениет 
і.ікиалының эсерінен саяхаттаушьшарда пайда болған күйзеліс 
і н к о і о л ь д і  коп колдануға, тіпті психикалық бүзылуға алып келген.
11 Іі.ігыс Африкада демалушы АҚШ туристерінің арасында жүргізілген 
п'|п геулер туристерге жат мәдениеттің өте қатты ыкпал ететіндігін 
/і.міелдеп берді. Көріп отырғанымыздай шетелдік мэдениеттің ықпалы 
цеисаулыкка, күнделікті тағамның болмауы мен санитарлық 
/мндайлардың орындалмауына әкеліп соқтырады.

Жат мэденнетке деген туристің көзқарасы жеке бас 
шіоілеттілігіне тәуелді, сондықтан маршрут қүру барысында 
тмендегідей жағдайларды ескерген жөн:

саяхаттаушы қалай жэне неге осы маршрутты таңдап алды; 
туристің психикалық жэне физикалық жағдайы қандай ; 
туристің психикалық ерекшелігі төмендегідей 

юптастырылады: үлттық, элеуметтік-экономикалык, жас, тілдік, білім 
огретіп жэне жеке туристік тэжірибемен байланысты.

Туристердің жат мэдениетке бейімделуіне әсер етуші факторлар 
Үлпық ерекшеліктер. Жаңа мәдениетке бейімделу мэдениеттер 
іііімрмашылығына кері пропорционал. Басқа еөзбен айтқанда, туристің 
немалуға барған жағы өзінің отанына туыстас болуы, оған жат 
млдепиетке бейімделуіне оңай болады.

Саяхаттаушының элеуметтік-экономикалық жағдайы- оте 
мицызды фактор болып табылады. Зерттеушілердің пікірі бойынша бүл 
фиктордың ықпалы төмен болған сайын, өзгермелі шарттарға 
опіімделуде томен болмақ.

Тіпдік кедергі. Егер адам персоналмен отельде, дүкенде, 
меСірамханада еркін сөйлесе алса, онда ол өзін жайлы сезіне алады. 
Иірак шет тілін еркін меңгерген күннің өзінде сөйлесу барысында эр
і үрлі диалектер, акңенттер сиякты киындықтар орын алуы мүмкін.

Жас, жыныс және білім. Зерттеулер көрсеткендей жоғары 
опіімдіжас ер азаматтар шет ел мәдениетін жай кабылдаса, ал эйелдер, 
еопымен қатар «универсптетті бітірмегендер» жандарынан бөтен 
н дамдарды көргенге бейім болып келеді екен.

Жеке туристік тэжірнбенің коп болуы туристік жеке бас 
қасиеттерімен байланысты.

Кедергілер мен «мәдени шокты» жою тәсілдері
Жоғарыда айтылғанмен қоса халықаралық туризмде туристерге 

юмеидегідей назар аударатын белгілер бар:
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эр туристке конак үй кызметінен бөлек ісұттыкгау кэдесый 
сыйлау. Кебінесе кәдесыйлар саяхаттың мақсаты мен турдың типіне 
байланысты болып келеді. Мысалы, іскерлік турлар үшін іскер 
жобалар, арнайы жалаушалар т.б.;

демалыстың алғашқы күндерінің бірінде қосымша қызметті 
түсіндіру үшін және қажетті акгіараг алу үшін туристерді гидпен 
кездестіру. Мүндай кездесулердің видео ақпаратпен түсіндірілгені 
қызықтырақ болады. Кейбір кездесулерде туристерге жергілікті 
сусындар үсынылады;

тур аяқталғаннаң кейін туристерге арнайы эзірленген 
дипломдар, күттыктаулар, жүрген маршрут бойынша төс белгілер 
беру;

туристерге демалыс орны туралы анықтамалар, жол 
сілтеуіштер, буклеттер, мүмкіндігінше олардың туған тіліндегі тегін 
жарнама кағаздарын үсыну.

Мүның бэрі туристерді қонакжайлылыкпен карсы алуға 
комектеседі. Қызмет көрсетуді үйымдастыруда «босату» принңипін 
ескерген жөн, яғни клиент барлық жағымсыз жэне қиын жағдайлардан 
(транспорттық билеттерге, театрға, концерттік билеттерге тапсырыс 
беру, үйымдык ауыртпалыктар) бос болуьг керек.

Қьгзмет көрсетудің тиімділігі- конақжайлылыққа тікелей 
қатысты маңьгзды түгынушьшьгқ қасиет. Ол төмендегідей 
түсіндіріледі:

қьгзмет көрсетудің бір деңгейіне қьгзметтің барлык түрінің 
сэйкес келуімен;

тур тематикасыиа барльгк кьгзметтің сәйкес келуімен; 
бағдарламалардьгң иілгіштігімен; 
бір жақтылықтың болмауьгмен;
үсыньглатын қызметтер саны бойынша қызмет көрсетудің 

үтымды мазмүньгмен.
Бүл принциптерді туристік өнімді эзірлеу этабында ескерген 

жөн. Себебі, дүрыс әзірленбеген өнім тек сүранысқа ие болмай, 
әлеуетті клиенттерді жоғалтуға альгп келуі мүмкін. Сапальг жэне 
қонақжай туристік өнімді жасауда туристерге қызмет көрсету 
класстарыи еске алу керек.

Туристік өнім эртүрлі қьгзметтер жиынтығынан 
қүралатындықтан кешенді больгп табыладьг. Қызмет көрсету 
бағдарламасы мен тур кластарын орнату жөніндегі нормативті 
стандарттар біздің елімізде де хальгкаральгқ нарықтада жоқ. Сондьгқтан 
туроператорлар мен турагенттер туристік өнімді сату мен жылжьгтуда 
тур бойьгнша қьгзмет көрсету деңгейін келесі категорияларға : «люкс», 
«бірінші клас», «туристік клас», «экономикалық клас» бөледі.
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«Люкс» ісчасс. Вүл клас бойынша турды үйымдастыруда 
ікогирғы кластың кызметтері назар аудартады. 5* категориялы конак 
\ іі жопе категориядан тыс салтанатты отельдерде орналастыру, бірінші 
ічпнта үшу немесе бизнес класты ұшақпен ұшу, сәнді мейрамханада 
і нмпқгану, міндетті қызмет көрсетулер, жеке трансфер, гидтердің жеке 
м.гіметі т.б.. Мұндай турға УТР дэрежеліқызмет көрсету ұсынылады.

Бірінші кчасс-4-5* конак үйлерде орналастыру, бизнес-класпен 
\ шу, ксремет асхана мен тағамдардың еркін таңдауы, шведттік үстел, 
ііачсс I рансфер, гид қызметі қарастырылган қызмет көрсетудің жоғарғы 
моцгсйі.

Туристік кчасс-2-3* қонақ үйде орналастыру, тұрақты 
.іусрейсте-ріндегі экономикалык класпен ұшу, шведтік үстел түрі 
ііойыиша тамақтану, топтық трансфер(туристерді қонақ үйге 
і іч ісізуші автобустар күтіп алады) қарастырылған қызмет көрсетудің 
миссалық нұсқасы.

Экономикачьщ кпасс- кызмет көрсетудің ең арзан нұскасы.
I обіпесе оны студенттер мен аз қамтылған адамдар қолданады. Бұл 
Юіис гың бағдарламасында төмен деңгейлі кызметтер карастырылады.

1-2* конақ үйде орналастыру карастырылған, хостелде, 
і и гақханада, кіші жеке немесе кооператнвті конак үйлерде 

оришіастыру, өз-өзіне қызмет көрсету принципі бойынша сервистің 
Лолады, тамақтану ұсынылмайды, таңғы ас шведтік үстел типі 
ііітііінде қарастырылуы мүмкін, ұшу, чартерлік эуерейс, кездесулердің 
м н і і м д ы қ  транспортта ұйымдастырылады. Бір сөзбен айтканда бэрі 
іір ііш, эрі үнемді. Кез келген жағдайда турды сатып алу кезінде эр 
м.пме гтің деңгейін жэне оның нақты мазмұнын аиықтап алған жөн.

Туроператорлар мұндай сұрақтармен жұмыс жасай алуы керек. 
і 'оиымен қатар нақгы эрі туристерге кең көлемді акпарат берулері 
ксрск.

Туроперейтингтің екенші постулаты: «Туристік өнім бір 
псңгсйдегі қызметтен тұруы керек» деп тұжырымдалады.

2.4 Туристік ресурстар туралы түсінік. Туристік өнімді 
курайтын туристік ресурстарды жіктеу

Туристік рекреациялық ресурстар ұғымын түсіну үшін ең 
ішдымен географиялық, табиғи, антропогендік орта ұғымынын 
магынасын анықтау қажет. Терминологнялық талкылауға үңілмей ак 
ий гсақ, табиғи орта жеті элементтердің жиынтығы болып табьшады.

Ьүл жеті элементтер мынадай: белгілі бір кеңістікке орын тапкан 
үш биотикалык жэне төрт абиотикалық элементтер. Табиғи ортада
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тұратын адам, оны өзгертіп антропогендік ортаны қалыптастырады. 
Қорыта айтсақ.

Гегорафиялык ортаны сегіз элемент курады: физикалык және 
биотикалық ортамен бірге адам калыптастыратын орта, яғни бұл 
ауылдар, қалалар, фабрикалар, су бөгендері жэне т.б сиақты 
антропогендік элементтері кіретіи өзгертілген табиғи орта.

Географиялық орнатың осындай барлык элементтері туристік 
рекреациялык ресурстар бола алады. Бірақ олар туристердің 
қызығушылығын туғызғанда ғана туристік рекреациялық ресурстарға 
айналады. Мысалға, гелолгиялык кұрылым немесе топырак туристерді 
кызықтыра ала ма деген сүрак коюға болады. Бүрын ондай болмаған, 
ал казір болса, осындай туристік іс әрекет дамып келе жатыр.

Сулардың, жер бедерінің, климаттың, өсімдік пен жануарлар 
әлемінің туризмге эсер ететіндігіі сөзсіз. Туристерді білгілі бір жерге 
туристік рекреациялық ресурстардың жиынтығы тартады. Варшиньска 
мен яцковски айтуынша туристік рекреациялык ресурстар дегеніміз 
туристерді кызықтыратын табиғи немесе антропогендік элементтердің 
жиынтығы.

Экономикалық эдебиетте туристік рекреациялык ресурстар 
табиғи жэне антропогендік шығу тегі бойынша жіктелетін игілік 
ретінде анықталады.

Алайда, туристік рекреациялык ресурстарды жіктеу үшін эдетте 
шығу тегі критерийінің орнына олардың функциялары колданылады, 
мысалға, ресурстарды демалысқа, тануға арналған жэне маманданды- 
рылыған ресурстар деп бөледі. Сонымен бірге бүл функциялар 
туристің ең басты үш түрткісі болып табылады.

Туризмді дамыту максатында аумақтардың қүндылығын 
анықтау үшін туристік рекреациялык ресурстарды зертгеу кажет.

Туристік рекреациялық ресурстар дегеніміз туристік 
экскурсиялық қызметте пайдаланатын қоғамдық қажеттіліктеріне 
сэйкес технологиялық дәрежеге жетілдірілген белгілі бір мөлшерде 
өзгертілген табиғи жэне антропогендік ланшафтының жиынтығы.

Барлык туристік рекреациялык ресурстардың жинаған үлкен екі 
топка: табиғи және әлеуметтік экономикалык ресурстарға бөлуге 
болады. Туристік рекреациялық ресурстар.

Туристік өнімді құрайтын туристік ресурстарды жіктеу. 
Туризмді дамыту мақсатында аумақтардың қүндылығын анықтау үшін 
туристік-рекреациялық ресурстарды зерттеу қажет.Туристік- 
рекреациялық ресурстар дегеніміз туристік-экскурсиялы қызметте 
пайдаланатын қоғамдық қажеттіліктеріне сэйкес технологиялык 
дэрежеге жетілдірілген белгілі бір мөлшерде өзгертілген табиғи жэне 
антропогендік ландшафтардың жиынтығы. Барлық туристік-
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рекреациялык рееурстардың жинағын үлкен екі топка: табиғи жэне 
.пк'умеггтік-экономикалык (мэдени-тарихи) ресурстарға бөлуге 
болады.

Л.Н. Багрова, Н.В. Багров, В.С. Преображенскийлердің (1977) 
шм.іктамасы бойынша, «табиғи рекреациялык ресурстар» -  бүл белгілі 
уііқі.гг ішінде адамдардың демалысын үйымдастыруға арналған, 
рекреациялык іс-әрекет үшін қомфортты касиеттері бар табиғи жэне 
і .иіш и-техникалык геожүйелер мен табиғи күбылыстар. «Әлеуметтік- 
ікоиомикалык рекреациялық ресурстарға» тарихи-мэдени объектілер 
(еекерткіштер жэне атақты жерлер, мүражайлар жэне т. б.) жэне 
күГн.ілыстар (этнографиялық, саяси, өндірістік жэне т. б.) жатады. Бүл 
ресурстар бір жағынан материалдық жэне рухани болып жіктелсе, 
с к і і і і і і і  жағынан жылжымайтын жэне қозғалатын ресурстар болып 
гоптастырылады.

Материалдық ресурстар өндіріс қүралдары мен коғамның басқа 
/іа материалдык қүндылықтарының жинағын біріктірсе, рухани 
рееурстар — қоғамның жетіетіктерін білім, ғылым, өнер, эдебиет 
/кіігынан қамтиды.

Қозғалмайтын ресурстар тобын тарихи ескерткіштер, сәулет 
інісрінің объектілері, археологиялық жэне монументтік қүрылыстар 
күрайды.

Жылжымалы ресурстар тобына өнер ескерткіштері, 
ирхеологиялық заттар, минералогиялық, ботаникалық жэне 
іоологиялық коллекциялар, деректі еекерткіштер жэне оңай қозғауға 
Оолатын заттар жатады. Мүндай ресурстар тобы эдетте мүражайларда, 
шгапханаларда, мүрағаттарда шоғырланадьі.

Тарихи және мәдени ескерткіштер негізгі белгілері бойынша бес 
іүріне: тарихи, археологиялық, сэулет өнері жэне қала кұрылыстық, 
опер ескерткіштеріне, дерекнама ескерткіштеріне бөлінеді. Тарихи 
еекерткіштерге үйлер, қүрылыстар, қоғам мен мемлекеттің дамуына 
Оайланысты ескерткіш орындары мен заттар жатады. Археология 
еекерткіштеріне қалашыктар калдықтары, обалар, ескі үйлердің орны, 
оекініетер, өндіріс жэне су қүбырлары, тасты мүсіндер,тастағы 
оеііпелер жатады.

Сэулет өнері мен қала кұрылыстық ескерткіштеріне сэулет 
.піеамбльдері мен кешендері, тарихи орталыктар, алаңдар, кварталдар, 
коіиелер, ежелгі қалалардың қалдықтары; азаматтық, өнеркэсіптік, 
.іскери, діни сәулет онерінің ескерткіш-тері, халық сэулет өнерінің 
еексрткіштері жэне осылармен байла-нысты монументалдық, бейне, 
цекоративті-қолданбалы, бақ-парк өнерінің ескерткіш-тері жатады. 
( )пер ескерткіш-теріне бейнелеу өнері, декоративті-қолданбалы 
ііи.п армалар жэне басқа да өнер түрлерін жатқызуға болады.
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Дерекнама еекерткіштері -  бұл мемлекет билігінің актілері, бейне-, 
фотокұжаттар жэне таспа жазулар, сондай-ақ көне жэне басқа 
қолжазбалар мен архивтер, фольклор мен музыка жазбалары, сирек 
кездесетін баспалар. Әлеуметтік-экономикалық рекреациялық 
ресурстарға тарихпен,мэдениетпен жэне қазіргі адамдардың іс- 
эрекетімен байланысты басқа да объектілерді жатқызуға болады.

Мысалы, тамаша салынған спорт кешені, хайуанат паркі, 
ботаникалық бақтар, ғылыми мекемелер, жоғары оқу орындары, 
өндірістік мекемелер, театрлар, этнографиялық жэне фольклорлық көз 
тартарлык көрнекті орындар, халық дәстүрлері жэне т. б. Туризмнің 
эрбір түрінің ресурстары өзіне тэн ерекше ресурстар болып табылады.

Санаторлық-курорттық емдеу үшін минералды сулар мен 
балшықтар, ауа райы мен климат, үңгірлер мен тұз қазбалары 
(спелеотерапия) қолданылады. Сауықтыру демалысы ұшін жайлы, 
қолайлы климат, жүмсақ маусым, су, өсімдік, жер бедері жэне 
ландшафтың басқа компоненттері қажет.

Спорттық туризм үшін жорық жасау мүмкіндігі, белгілі 
киындық дәрежедегі кедергілер, аракашықтық, жұрттың тығыз 
орналаспауы жэне т.б қажет. Экскурсиялык туризмнің нысандарына 
келсек, олар мынадай: мәдени-тарихи жэне табиғи нысандары, 
қайталанбайтын шаруашылық нысандары, фольклорлық мерекелер 
мен халық мэдениетінің элементтері (ұлттық ойындар, қолөнер, 
қолданбалы кэсіптер).

Туристік-рекреациялық ресурстардың маңызды сипаттамалары 
мынадай:

1) ТРЖ-нің әлеуеттік сыйымдылығын анықтайтын кордың 
мөлшері (минералды сулар дебиты; қолайлы рекреациялық 
аумақтардың колемі,іуристік орталықтардың экскурсиялық элеуеті); 
игерілу деңгейі, жүктемелерді реттеу;

2) потенциалды рекреациялық жерлерді анықтауға жэне 
санитарлық қорғау шеңберлерін орнатуға мүмкіндік беретін 
ресурстардың таралу ауданы (сулы қабаттардың көлемі, 
жағажайлардың аумағы, территорияның еуғарылуы, орман аумағы, 
тұракты кар жамылғысының шекаралары);

3) туризм маусымын, туристік ағымның ырғактығын 
анықтайтын эксплуатацнялық кезең (климаты қолайлы кезеңнің 
ұзақтығы, суға түсу мезгілі, тұрақты кардың жатуы);

4) көптеген ресурс түрлерінің территориялық тұрғыдан 
қозғалмай жатуы, рекреациялық ннфрақұрылым мен ағымдарды өзіне 
шоғырлан-дырып тартуына себепші;

5) ақша капиталының аз жұмсалуы жэне пайдалануға кететін 
шығындардың тым жоғары болмауы инфрақұрылымды жылдам құруға
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ііиіпе олеуметтік-экономикалық нәтиже алуға, сондай-ак ресурстардың 
ксііСіір түрлерін жеке колдануға мүмкіндік береді;

6) табиғатты тиімді пайдалану нормаларын сактай отырып, 
кулі.тивацпя және сапасы жоғары жабдықтарды пайдалану арқылы 
і уристік-рекреациялык ресурстарды коп рет пайдалану мүмкіншілігі.

2.5 Турөнім курастырда ресуртардын аткаратын рөлі
ж . > і і с  оларды бағалау

Демалыс пен туризм үшін табиғи ортаның ресурстарына баға 
иеріи, жарамдылығын анықтау -  туризм географиясының ең басты 
мпқсаты. Мәдени және тарихи объектілерінің турнстік-рекреациялык 
рссурстардағы маңызды, табиғи жағдайлардың алатын орны да 
ерекіне, себебі рекреацня мен туризмнің дамуының негізгі алғышарты 
іибиги орта болып табылады.

Рекреациялык табиғн шарты ретінде табиғи-аумақтық жэне 
пкішлды кешендер жэне олардың компоненттері мен жеке касиеттері 
Гюлып табылады, олардың ішінде аттрактивтілік, контрасттылық, 
кедсргілерден өту мүмкіндігі, экзотикалык, қайталанбайтын немесе 
улгі болатын сипаты, табиғи нысандарының ауқымы мен формасы 
жүіііо олардың орналасуы.

Алғашкыда табиғи ресурстар мен аумақтар санаторлық- 
курорттық яғни емдік максаттарда бағаланған. Кейін табиғи 
ксшепдердің рекреациялык бағалану қағидаларына, эдістемесіне және 
критерийлеріне назар аударыла бастады. Ресурстар мен шарттар 
иемалыс пен туризм үйымдастырушылар жағынан да, саяхатшылар 
ікшынан да қарастырылғандықтан оларға баға беру оте қиын. Табиғи 
.інсусттің демалыс пен туризм үшін баға беру критерийлерін көптеген
і ипымдар іздестіруде. Осындай зерттеулердің ішінде Л.И. Мухинаның 
«Табиғи кешендерді технологиялык бағалаудың принциптері мен 
.ідістері» еңбегін атап айту кажет.

Л.И. Мухина рекреациялык баға беру мәселесін элеуметтік 
м.іселелер катарына қояды. Бұл жүмыста аумақтың рекреациялық 
чіеустін демалушылардың демалыс шарттарына деген кезқарастарына 
неіізделген баға беру нұсқаулары берілген. Мүнда табиғи 
оргапыңдемалысты үйымдастыру үшін физиологиялық жайлылығы 
меи ландшафтардың, табиғи жэне мәдени-тарихи нысандарының 
іиеуметтік-психологиялык аттрактивтілігін ескеру үсынысы берілген. 
Қнзіргі кезде аумақты бағалаудың бірнеше эдістемесі жасалған. 
Алайда, ғылымның медициналық-биологиялық, элеуметтік,
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психологиялық салаларында демалушылардың табиғи кешендеріне 
коятын талаптары эзірше дүрыстаи аныкталмаған.

Демалыс пен туризм үшін табиғи жағдайына баға беру өте қиын. 
Емдік ресурстарына баға беруден айырмашылығы, мүнда пейзаждың 
тартымдылығы, экзотикалығы, қайталанбайтындылығы
бағаланады.Баға беру субъекті мен объектінің арасындағы
қатынастарды көрсетеді. Сондыктан баға беру реті төмендегідей 
міндетті кезеңдерден түрады:

1) баға берудің объектісін аныктау, яғни табиғи кешендердің 
компоненттері мен қасиеттерін бағалау;

2) субъектіні анықтау, оны позиңиясы бойынша бағалау. 
Рекреаңиялық ресурстардың баға беру субъектісі ретінде туризм жиі 
колданылады;

3) зерттеудің максатымен және субъектінің қасиеттерімен 
анықталатын баға берудің критерийлерін бөлу;

4) баға беру шкалаларының көрсеткіштерін қүрастыру. 
Туристік ресурстарға баға берудің негізгі үш түрі бар:

1. Медиңиналық-биологиялық (физиологиялық) баға беру -  
демалысты үйымдастыру үшін табиғаттың комфорттык дәрежесін 
табу;

2. Психологиялық-эстетикалық баға беру -  демалушыларға 
тиетін табиғат ерекшелігінің эмоңиялық эсерлеріне талдау жасау;

3. Технологиялық баға беру -  мамандандырылған жэне кешенді 
ТРЖ қалыптасуының мүмкіндіктерін жэне туризмнің эралуан 
түрлерін үйымдастыру үшін ресурстардың жарамдылығын анықтау.

Ресурстардың қүндылығын анықтау жэне олардың түрлерін 
тиімді пайдалану үшін, рекреациялык ресурстардың кешенді сипаты 
бага берудің үіп түрін үйлесімді болуын кажет етеді. Баға берудің 
медициналық-биологиялық түрі табиғи факторлардың адам ағзасына 
тигізетін эсерін көрсетеді. Бүл жағдайда рекреанттың организм үшін 
комфорттылығы да бағаланады.

Медициналық-биологиялық баға бергенде климат басты рөл 
атқарады. Климатологтар мен курортологтар демалыс пен гуризм үшін 
климаттық ресурстарға баға беру әдістері жүйесі үсынған. Климат 
дегеніміз белгілі бір аудандарга лайықты ауа райыныц коп жылдық 
режимі. Оның адамға әсері нақтылы ауа райы арқылы беріледі. 
Климатқа рекреациялық баға бергенде адам организмінің 
метеорологиялық факторларға байланысын тексеру қажет.

Медициналық-биологиялық баға берудің келесі эдісі -  кешенді 
климатологиялык эдісі. Бүл эдіс адам организміне тигізетін 
метеорологиялық элементтер кешенінің эсерін ескереді. Бүл эдіс 
арқылы «тэулік ауа райы» мен «бір мезет ауа райын» жэне ауа райы
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іміеруінің жьшдамдығын сипаттауға болады. «Тэулік ауа райы» 
іугтіі іп қолдану себебі адам ағзасының көптеген функцияларының 
ііүи райының тәуліктегі өзгерістеріне байланысты болуы. Алдында 
ііікгіі гүн мен келесі күннің метеорологиялық жағдайлары бір-бірімен 
гнііілаііысты, бүл жағдай адамның тэуліктік ритмикасын аныктау үшін 
игг мацызды.

'Гуристік-рекреациялық ресурстарды бағалау үшін ең қолайлы 
і.ігіл -ландшафтык картаны пайдалану, себебі мүндай жағдайда
і.игплау объекті ретінде синтетикалық бірліктер -  табиғи аумактық 
ксміендер болады. Бірлік дэрежесі зерттеу жэне оған сәйкес 
киргалардың масштабымен анықталадыюрта масштабта -  аудандар, 
чііпдшафтар немесе олардьщ ірі бөліктері(жергілікті жерлер), ірі 
мигиггабта -  урочище (мекендер) мен фациялар. Ең алдымен 
ргкреацияның шектеулер сүлбасы қүрастырылады, ол үшін табиғи 
ь.иіе шаруашылык шектеуші факторлар ескеріледі. Тек осыдан кейін 

Пига беру л<үмысына кірісуге болады.
Шектеуші факторлар мынадай болуы мүмкін:

климаттың қолайсыздығы, жыртқыш жануарлардың 
іч-ідесіп қалу мүмкіндігі, санаторлык-курорттык емдеу үшін қолайсыз 
миироіаіиматтық жағдай;

жағажай, су, қүрылыс жерінің жетіспеуі жэне т. б.
Ллдын ала табиғи аумактық кешендердің казіргі пайдалану 

гунбасы қүрастырылады жэне халық шаруашылык жоспарлары 
ггкеріледі.
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III Тарау. ТУРДЫ ЖОБАЛАУ ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ 
БАҒ ДАРЛАМАСЫ

3.1 Турды жобалау және онын мәні, маңыздылығы

Әлемнің көптеген елдері үшін туризм экономиканың ең табысты 
салаларының бірі болып табылады, бірак Қазакстанның зор табиғи 
әлеуетінің болуына карамастан бүл тенденция біздің еліміз үшін элі 
шынайы емес. Дамыған инфракүрылым, қазіргі заманғы қонақ-үй 
кешендері, халықаралық стандартты аэропорттар болмай біз үлкен 
туристік ағымдарды, сәкесінше табыстарды да күте алмаймыз.

Туроперейтингте негізгі үш фактор маңызды орын алады. Олар: 
наръщтыц жагдай, қызмет ұсынушы жагдайы, туристік өнімді 
пайдачанушының тачаптары осы негіздер жағдайлар ескерілген 
жағдайда туристік қызметті жобалау жэне бағдарлау өз нәтежиесін 
табады.Туристік өнімнің жағдай және оның құрылымы мемлекеттік 
стандартқа сай болу керек. Бүл негізгі туристік өнімге қойылатын 
талап жэне туристік өнім немесе қызмет көрсету накты талаптар мен 
минималды жағдайларды камтамасыз ету керек. Туристік ағымдардың 
дамуында орналастыру орындары маңызды рөл атқарады, атап айтар 
болсақ, қонақ- үйлердің жалпы саны, олардың қызмет көрсету сапасы 
мен деңгейі, жэне ең бастысы -  бағалар.

Туристік өнімге жэне қызмет көрсетуге катысты 
қүжатнамаларға койылатын негізге талаптар:

үрдіс сипаттамасы, формасы жэне эдіс тэсілдері қызмет 
көрсетудің;

қызмет көрсету мен туристік өнімнің сипаттамасы; 
белгілі кызмет түрлеріне жэне өнім жағдайына койылатын 

негізгі талаптар;
қажетті мамандар саны жэне олардың біліктілік жағдайына 

қойылатын талаптар;
келісімшарт негізіндегі қызмет көрсетудің қамтылуы; 
келісімге сай қызмет көрсетудің кепілдемелік жағдайы.
Неізгі туристік онім мен кызмет көрсету жағдайының іске 

асу кызметті пайдаланушылардың төлем қабілеттілігі мен сұранысты 
болуы мен байланысты болмақ. Сондықтанда туристік өнімнің 
камтылған георафиялык аймағын, рекреациялық жағдайын ескере 
отырып накты туристерге қызмет көрсету бағдарламасы құрылу керек.

Қызмет көрсету бағдарламасы -  қызметтер жиынтығы, алдын 
ала төленіп қойылған , тақырыптық жағдайына мэн беріле отырып , 
жан жақты карастырылған жағдайлар жиынтығы.

Қызмет көрсету бағдарламасын кұруда анықталады:



саяхаттың маршруты;
кэсіпорын жағдайы жэне стандартка қызмет деңгейі; 
қызмет барысында косымша атқарушы кызметтер; 
экскурсия күрамы жэне саяхат барысындағы объектілер; 
гуристік жағдайжа анықталатын іс-шаралар; 
кешенділігін қарастыру туристік кызметтің; 
гуристік өнімнің немесе қызмет көрсетудің эр пунктегі

іі і кі іілетін ұзактылығы;
гуристік кызметті пайдаланушылардың саны мен кұрамы; 
тасымалдау деңгейі немесе транспрорт түрі; 
қызметті усынушы гид, экскурсовод, иструкторларға негізгі 

қойылатын талаптар;
қызметке сай транспарт сапасы мен саны; 
ақпараттандыру деңгейінің сапалылығы.

Қызмет көрсету мен туристік онімге қойылатын талаптар екіге 
Пиніііеді:

1 .Міндетті талаптар
2.¥сынылатын талаптар 

Қызмет көрсету бағдарламасынаміндетті талаптар- туристік 
нііімді пайдаланушының омірімен денсаулық жағдайына, жеке 
мічшіігіне жэне табиған пен қошаган ортага зиян келтірмеу.

Қызмет көрсету бағдарламасына усынылатын талаптар -бул 
ііітічгі гуристік қызметтің қазіргі жағдайларды ескере отырып кызмет 
ьорсету жағдайының жайльшығы жэнеде т.б жиынтығы.

Осы жағдайлардың бэрін ескере отырып кужатнама 
жұргізіледі ол келесідей жағдайды қарастырады: 

талапқа сай қызмет көрсету; 
нақтылығы қызмет көрсету деңгейінің; 
кешенділігі кызмет көрсетудің; 
қызмет көрсетудің жайлылығы; 
эстетикалық жағдайы;
кызмет көрсетуде баскада мэселеледі қарастыру.

Туристік қызметті бағдарламалауда жэне оны қалыптастыруда 
.ідіс- гэсілдер қолданылады. Олардың қалыптасуы жэне болуы туристік 
кі.пмет ушін маңыздылығы зор ол сапалы өнімді усынуда бақылау 
жпеау болып табылады.

Туристік қызметті жобалауда бакылау жасау туристік кызметтің 
пншлылығын артырады жэне оны сала ретінде дамуына өз ықпалы 
гмгізеді.Жобалауда бақылау тэсілдері келесідей: Визуалдық
(жскурсия жургізілетін объектілер), аналитикалық (қужаггандыруда 
қорытынды жасау), әлуметтік (сауалнама жургізу персоналдан немесе 
гуристен) болып бөлінеді.
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Нарыктык жағдай, кызмет ұсынушы жағдайы, туристік енімді 
пайдаланушының талаптары осы негіздер жағдайлар ескерілген 
жағдайда туристік кызметті жобалау жэне бағдарлау өз нәтежиесін 
табады.Туристік өнімнің жағдайы және оның кұрылымы мемлекеттік 
стандартқа сай болуы керек. Бұл негізгі туристік өнімге койылатын 
талап жэне туристік өнім немесе қызмет көрсету нақты талаптармен 
минималды жағдайларды камтамасыз етуі керек.

Турларды жобалау кезеңдері. Жекеше жэгне топтық турларды 
ұйымдастырудың ұғымы мен ерекшеліктері. Күту бағдарламасы. 
Ынталындырылған туроператордың туроперейтинг
бағдарламасының өзгешелік ерекшеліктері. Реңептивті 
туроператордың туроперейтинг бағдарламасының өзгешелік 
ерекшеліктері. Турды жобалау процессін кұжаттық 
камтамассыздандыру.

Турларды дамыту және ұйымдастыру технологиячарды 
царастыру.

Турды дайындау. Тур өнімді дайында барысында басты 
принципті ұстану керек -  саяхат мақсаты. Турды дайындаудың 
технологиясы.

1. Маркетингтік зерттеулер (элеуетті мүмкіндіктерді анықтау 
жэне турды калыптастыру):

а) СЭӘТ талдау (саяси, экономикалық, элеуметтік, 
технологиялык

күштер);
б) АКМҚ талдау (артықшылықтар, кемшіліктер, мүмкіндіктер, 

кауіптіліктер);
в) нарықгың сегмантациясымотивация, мақсаттары) -  «тур 

атауы».
2. Маршруттың географиясы (келешекті турды жоспарлау):

турды ресурстык -  техникалық қамтамасыз етуді 
айқындау (көліктің, керсетілімнің, тамактанудың, орналастырудың 
негізгі жэне косымша объектілері);

маршрут типі (сызықты, түбегейлі, сақиналы).
Келісі сатысы (серіктестіктермен келісім -  шарт жасасу). 

Бұл сатыда серіктестіктерді немесе кызметтің жеткізушілерді 
анықтау жүреді. Келісім -  шартта мыналар көрсетіледі: келісім -  
шарт пэні, негізгі шарттар, жеткізушілердің кұкықтары мен міндеттері, 
тараптардың міндеттері, есептеулердің реті, тараптардың заңи мекен -  
жайы, төтенше окиғалар [16].

Қонак үй кэсіпорнымен келісім -  шарт келесілерді қамту керек: 
нөмерлердің кұны, оларлы брондау; жеңілдіктер; орналастыру

«*.
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міпрі - 1ары; туристердің жаипай келуінің графигі; материалдық 
>ІЧІ\'ІМ і кср-шілік.

Гамактандыру кәсіпорнымен келісім -  шарт мыналарды 
ііімгііді.і: бір уакытта кызмет көрсетілетін туристердің саны;
і і і м і і к  ггміудың жиілігі жэне мөлшері; жуык бағалар; материалдык 
ііи і у 1111 кершіл ік.

Турды ақпараттық - эдіснамалық камтамасыз ету:
а) көліктің маршруттың карточкаларын кұру;
б) маршруттың сипаты (вербалды сипаттама, кабьглдау жэне 

ы.гімсет көрсету шарты);
и) маршрут бойынша козғалыс графигі (қозгалыс кестесі);
г) «Туристерді кабылдау жэне қызмет көрсету шарты» құжаты.
Орналастьіру турачы шарттар: қандай нөмерлер, бөлмелер 

иомссе каіоталар, қанша адам тұрады, санитарлық -  тұрмыстық 
Һі.пмет корсету- канализаңияның, кір жуу орнының, бөлмеде душ 
исмссе ванналардың болуы.

Тамақтану шарттары: мейрамхана, кафе, буфет -  тұратын 
і >1 <і.і111шіі алыстығы жэне мекен -  жайы, тамақтану жоспары.

Гуристік -  экскурсиялык, мәдени -  бос уакытты өткізуді 
һіімтіімасыз ету багдарламасы: қызмет көрсету кұндері, экскурсия 
пікырыптары жэне іс -  шаралардың тізімі, астрономиялық сағатта 
іһі курсияның ұзақтығы, экскурсия ісұны): 

маршруттың карта -  сызбасы; 
маршрут бойынша анықтамалық материалдар; 
шекараға шығатын туристер ұшін ескертпелерді,

мснсджерлер ұшін ескертпелерді кұру ұшін эртүрлі ақпараттар;
турдың технологиялык ерекшеліктерін сипаттау (АҚТҚ, 

мшіяриядан екпе, азиаттык қонақ үй, Диснейленд жэне т.б.);
өтініштерді беру мерзімі туралы ескертпелер

(.іусбилетке, тұруға, тамақтануға, топка жеңілдіктер);
турды брондауға отініш (дата, тапсырыс №, жауапты түлға, 

іур атауы, туристтер туралы ақпараттар латын жэне орыс 
нүсқасында, шетелдік жэне ресейлік паспорттың №, көлік, уақыт, 
ргііс, класс, ыктимал өзгерістер, мемлекет, қала, келу жэне кету 
уііқыты, қонак үй, атауы, класс, нөмерлер типі, тамақтану, 
ікскурсиялар);

келесідей акпараттары бар акпараттық кағаз:
1) маршрут- экскурсия, маршрут типі, колік, орналастыру, 

ұзақтылығы, қысқа сипатгама;
2) кызметтер пакеті;
3) косымша акпарат.
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Жолдама кұнып есептеу және іске асыруға шығаруға 
(калькуляция). Жолдама кұны келесідей жолмен есептелінеді:

көлік кызметтері -  ішкі маршрутты көлік, трансфер 
(туристерді топ жиналған орыннан негізгі тасымалдаушы 
терминалына жеткізу), экскурсиялар;

тұру (кұгіы түнге көбейтіледі); 
тамактану;
жалакы (гидтер, экскурсия жетекшісі, топ жетекшісі); 
бюджеттен тыс корлардан аударым (БӘС 26% және

жазатайым
окиғадан сактандыруға алым);
экскурсиялык қызмет көрсету;
мэдени -  көңіл көтеру бағдарламаларына билеттер;
косымша шығындар (10-20%);
жалпы шығындар;
пайданы есептеу (10-40%);
шығын және пайда сомасына ҚҚС есептеу;
ҚҚС коскандағы жолдамаиың кұны.

Турды дайындау кезінде менеджер-туроператор тур фирма 
жетекшісіне келесі құжаттарды көрсетуге міндетті:

Маршрут сипаттамасы, тур бағдарламасы орналастыру 
нысандарына сипаттама (мекен жайы, атауы, орналастыру жағдайы) 
жэне тамақтандыру шарттары;

Тур калькуляциясы;



Маркетингтік
эориеулер

*
Мұмк.ндіктерін

талдау

Серіктестіктерді Тасымалдауш
Стратегиялық іздеу лармен

жоспарлау жэне олармен келісім
келісім жасау

: Турларды
калькуляциялау 

я);9не тур жолдамалард^і 
оату

Сату Жарнама жане РҒ!

Сату
Маршрупа кадрларды 

(мамандарды) 
тағайындау

!__
Турды өткізу және қьізмет көрсету сапасын баталау

!___

( 'урет 2 - Туроператор жұмысын ұйымдастырудың негізгі кезеңцері

Саяхаттау елі салты мен дәстүрі, тарихы және мәденеиеті, 
грікті орындары жэне экскурсиялык көрсетілімдегі баска объектілер, 
корпіаган орта жағдайы туралы, валюта айырбастау шарттары, 
мсрскелі күндер мен саяхаттау орындарының баска да ерекшеліктері 
іуралы ақпараттар;

Маршруттагы туристердің кауіпсіздігін камтамасыз ету 
иіартгары ның тізімі.

Ресми түлғалар туралы елшілік туралы кажеттті мәліметтер, 
(глшілік), (аты жөні, телефоны, мекен-жайы):

Қабылдайтын турфирма туралы (аты -жөні, телефоны, 
мскен-жайы, шиеленіскен жағдайларды шешу жолдары);

Қабылдаушы жак пен келіскен тур жолдама мен ваучер
үлгісі.

Уакытша келген елге келу жүріп тұру ережелері тур акпараттар, 
кедендік ережелерді қоса алғанда.
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Осы аталған барлык мәліметтер бас директор мен катар, бас 
бухгалтер, сонымен бірге сэйкестілік сертификатын алу үшін 
сертификаттау органымен бекітілген кұжаттарда көрініс табады.

Туристің арыз түрінен жэне үйымның тәсіліне байланысты 
турлардың сатылуы түлғалық жэне топтық болуы мүмкін.

Түлғалық турлар туристерге үлкен еркіндік пен өзіндік жүріп 
түруына арналған, бірак ол өте қымбат, мысал келтіретін болсақ көлік 
гидтерді өзімен бірге алып жүру жэне кейбір басқа туристер осындай 
қызмет түріне толығымен төлейді (топтық турда бүл бағалау топтың 
барлық мүшелеріне үлестіріледі немесе бөлінеді). Түлғалык турлардың 
кымбат болу салдарынан бүқаралық туристерге бүл турға кол жеткізу 
қиын.

Топтық турлар айтарлыктай арзан жэне сондыктан да бүқаралық 
туристер қол жеткізе алады. Бірақ топтың саяхаттарда әрекет ету 
бостандығы шектелі, себебі эрбір қатысшы саяхаттаушы топтардың 
тэртібі үшін бектілген ережелерге бағынуға міндетті.

Туристік өнімді өңдеу және оны тәжірибеге енгізу кезеңі.
Жаңа туристік өнімді жобалау технологиясы: 

зерттеу кезеңі 
эксперимент кезеңі 
технологиялық өндірістік кезең 
енгізу жэне сату кезеңі

Туроператор іс-әрекетінің негізгі міндеті болып жаңа турөнім 
жасау табылады. Бүл іс-әрекет арнайы технологиялық білімге 
негізделген ерекше өндірістік үрдіс болып табьшады.

Жаңа туристік өнімді оңдеумаркетингтік зерттеулер негізінде 
оның вербальды үлгісін құрастырумен басталады. Туристік өнімді 
өңдеу жэне оны практикаға енгізу үрдісі 4 кезеңнен тұрады:

- зерттеу;
- эксперимент;
- технологиялық өндіріс;
- енгізу жэне жүзеге асыру.
1. Зерттеу кезеңі. Зерттеу кезеңінде турөнімді өңдеу бойынша 

барлық бағарламаны қаржыландыру күрамынан 10-15 % кетеді. Ең 
алдымен туристік фирманың мамандар топтары: экономист,
әлеуметтанушы, нарықты анықтау жэне сүранысты айқындауда үшін 
маркетингтік зерттеулер жүргізеді. Содан кейін жаңа турөнімнің 
тұжырымдамасы өңделіп, оның экономикалық жэне баға саясаты қоса 
өнделеді. Ең керемет туристік өнім жобасы іріктелгеннен кейін 
маркетинг стратегиясын өңдеуге кіріседі, ол нарыкқа жаңа өнім- 
өнімнің шығарылу жолының басын көрсету керек. Алға койылған
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і урактарға нақты жауап турфирманың басшысына немесе жобасына 
ікоі ары кэсіби деңгейде барлык мэселерді шешуге көмегін тигізеді.

1. Жеке фирманың мүмкіндіктерін талдау.
2. Бэсекелестерде ұқсас тур өнімді (кызметтті) анықтау.
3. Туристік өнім өндірісі (туристік өнімнің дұрыс үлгісі: тур 

ош дарламасы, қызмет көрсету технологиясы).
4. Персонал (ұйымдастыршы біліктілігі жэне тәжірибесі)
5. Қаржыландыру (бастапқы шығындар). Жаңа тур өнімді өңдеу 

ікобасын жүзеге асруда қанша қаражат қажет? Қаржыны жабу көздері. 
Жобаны енгізу үшін құралды қайдан алу керек?

2. Эксперимент кезеңі. Екінші кезеңде өңделеген жаңа 
і урөнімді экспериментальды бағалау міндеті тұрады. Ол үшін міндетті 
оолып табылатын:

пилот топтары мен эсперименттік сапарларды қолдана 
оімрып, турды өңдеп, табиғи шамада қызмет көрсетуді жүзеге асыру;

жаңа тур өнімді жарнамалау, ақпарат беру көрмелерге 
Китысу жэне т.с.с.

туристердің пікірлері, тур шағымдары жэне т. б. Негізінде 
жаңа туристік жобаның эйгілі деңгейін айқындау, дэрежесін айқындау 
үінін қажетті уақыттың белгілі мерзімінен кейін нэтижелерін талдау.

3. Технологиялык, өндіріспгік кезеңі. Үшінші кезеңде туристік 
о і і і м  негізінде жүзеге асады. Егер де эскперимент жетістікпен өтетін 
болса бұл үшін туристік өнімді алып жүретін барлық технологиялық 
күжаттар өңделеді.

Ол келесі кұжаттар тізімінен тұрады:
маршруттың технологиялық картасы; 
сапарлар графигі; 
серіктестермен келісім;
тұтынушыларға туристік қызмет көрстуге келісім-шарттар, 

қызмет көрсету бағдарламасы;
туристік жолдама; 
ваучер;
ақпарат кағазы;
туристер үшін жадынама т.б.

Осы кезенде жаңашылдандыру, оқыту жэне кадрларды өңдеу 
'лсүргізіледі. Жаңа турөнімді сатудың каржылық-экономикалық 
механизмі оңделеді.

4. Енгізу және сату. Төртінші кезеңде өндірісті басқару жүйесі 
жэне жаңа тур өнімді сату қалыптасады. Ол тұтынушылардың 
сүранысы мен сэйкес өнім үнемі жаңаланып және сатуын қамтамасыз 
етеді.
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Сервистік баскару туроператордың негізгі өндірістік міндетін - 
туроператорлык кызметтерді сапалы ұсынуды орындауга багытталған. 
Бұл нарықтың кажеттіліктері мен туристердің кауіпсіздігімен 
туындаган барлык накты талаптардың орындалуын талап етеді. 
Қонакжайлылык тұжырымдамасына кіретін қызметтің ерекшеліктерін 
ескеру қажет.

Әр компания өзінің кызмет стратегиясын жасайды - бұл тиісті 
нарык кеңістігінде калай бэсекелесетінін анықтайтын іс-кимыл 
жоспары.

Қызмет көрсету стратегиясы осы саладагы кез-келген бизнестің 
негізгі үш кұрамдас бөлігін қарастырады:

Осы сұрақтарга оң жауаптар туроператорлық компанияны 
басқарудың бүкіл негізі болып табылатын кызмет көрсету 
стратегиясының негізі болып табьшады.

Сервистік стратегия - бүл «қызмет көрсетудегі стратегиялық 
мақсаттардың басымдықтарын» анықтайтын іс-қимылдардың бас 
жоспары, оган жету туроператордың, түрақты клиенттердің жэне 
нарықтагы түрақты каржылық жагдайдың жагымды имиджін 
қалыптастыруга қызмет етеді.

Бүл жагдайда сіз туроператор жүмысындагы басымдықтарды 
қамтамасыз ететін туристік кызметтерді басқарудың негізгі 
компоненттеріне назар аударуыңыз керек.

Ацпарат. Жогарыда айтылгандай, туристік кызмет турларды 
сатудан басталады. Сондықтан туристер үшін де, агенттік серіктестер 
үшін де толық жэне сенімді ақпарат қызмет көрсетуді басқарудың 
негізгі стратегиялық міндеттерінің бірі болып табылады.

1. Туристік өнімді түтыну (оның мақсаты, шарттары, мазмүны, 
бағасы жэне қызмет көрсету деңгейі) оны сататын туристік агентке де, 
сатып алушы турист үшін де түсінікті болуы керек.

Мүның бэрін қамтамасыз ету үшін клиенттер мен турагенттік 
серіктестер үшін каталогтар, визуалды маршрут диаграммалары, 
демалыс аймақтарының карталары сияқты заттар болуы керек; Әр 
түрлі туристік кызметтерге арналган тарифтік бағдар; назар 
аударарлық жерлер мен демалыс орындары туралы буклеттер; 
туристер мен көлік қүралдарын сақтандыру шарттары жэне т.б.

2. Туроператордың функциячарына қызмет көрсетушілермен 
үздіксіз жедел байланысты қамтамасыз ету қажеттілігі кіреді. 
Сондықтан туроператордың кеңсесіндегі кітаптар эркашан мекен-жай, 
телефон жэне факс анықтамалықтары, жарнамалық жэне ақпараттық 
буклеттер, қонақүй анықтамалығы, көлік құралдарының ұшу кестесі

3.2 Қызмет көрсету стратегиясы жэне баскару
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жоне т.б. Бұл акпаратты компьютерлік нысанда мәліметтер базасы 
і үріиде сактауга болады.

3. Маршруттыц турлар кезінде бақылау максатында 
гуристерді эскорт немесе бағыттаушы арқылы байланыстыруды, 
сопдай-ақ сапарға шығатын туристер туралы мэліметтерді тіркеуді 
қамтамасыз ету кажет.

4. Белгічі бір ережелер шегінде туристерге сактандыру 
кепілдіктерін беру. Міндет туристер үшін ең сенімді жэне пайдалы 
сақтандырушыны тандау болып табылады.

5. Экскурсияның саяхаттау орнына, қызмет корсетудің 
ерекшелік-теріне, сондай-ақ тапсырыс берушілердің тілектеріне 
бнйланысты техноло-гиялык ерекшеліктеріне сэйкестігі.

Әр накты маршруттың өзіндік ерекшеліктері болады. Сонымен 
бірге, тур бойынша туристерге кызмет корсету технологиясы бойынша 
жалпы ұсыныстар бар:

көрсетілетін кызметтердің акылы жиынтыққа нақты сэйкестігі; 
жарнамаланатын кызмет деңгейінің турды сату кезінде 

молімделген деңгейге сэйкестігі;
мақсатты мазмұнды турлар; қызмеггерді нақты жэне 

уақтылы ұсыну; кызмет көрсету бағдарламасының оңтайлығы; 
қызмет анимаңиясы.

Туристерге қызмет көрсетудегі стратегиялық бағыттар сонымен 
қатар кызмет көрсету сапасы мен мэдениеті, бағдарламалардың 
хабардарлығы мен бай болуы, кедергісіз қызмет көрсету жэне т.б.

Қызмет корсету стратегиясы нақты мақсатты нарыкка да 
сүйенеді. Мысалы, жапондық туристерге кызмет көрсету ерекшелігі 
еуропалыктарға қызмет көрсету ерекшелігімен ерекшеленеді. «Үш 
жас» жэне жасөспірім-дерге кызмет көрсету бағдарламалары, 
жастардың экономикалық турлары жэне УІР эксклюзивті 
бағдарламалары да ерекшелігімен ерекшеленеді.

Багдарламалъщ туризм цазіргі замангы туристік және 
туристік цызмет негізі. Қызметтік анимацш.

Туризмдегі дүниежүзілік стандарттар біртүтас, орташа 
деңгейден «бэріне қолайлы» деңгейден баягыда шығып кетті. Бүгінгі 
күннің өзектілігі бағдарламалық туризм, бағдарламалық 
қамтамасыздандыру бойынша феноменге айналды.

Халыкаралык туристік нарықтағы бәсекелестіктің жоғары 
деңгейіне байланысты көптеген туристік компаннялар өз клиенттеріне 
иақты бағдарлама бойынша кешенді кызмет көрсетуді бастады. Бұл 
парықгы күрт жэне едәуір ұлғайтты, сүраныс пен ұсыныс жүйесін 
кеңейтті, оны саралауға жэне туристік компанияларды белғілі бір 
бағдарлама түріне мамандандыруға мүмкіндік берді, бұл қызмет
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көрсету деңгейін жоғарылатуға мүмкіндік берді.
Туризмнің бағдарламалық бағдарламасы дегеніміз - туристік 

қызметтерді дайындауға, саяхат мақсатына, туристердің жасына, 
тоитың қүрамына, әлеуметтік кұрамына және т.б. сәйкес толықгай 
кызығушылықгы ескере отырып, жан-жақты көзкарас, ол 
қатыгездіктен туындайтын қазіргі туристік нарықтың қажеттілігінен 
туындайды (тек кәсіпкерлік қана емес, сонымен бірге аймақгьіқ) ) 
сіздің клиентіңіз үшін бәсекелестік. Елге туристерді тарту үшін 
бағдарламалар мен қызмет көрсету шарттарын тек бірдей деңгейде 
емес, халықаралык стандарттардан гөрі ерекше етіп дайындау кажет. 
Ол үшін сізге алдымен бүл қалай жасалып жатқанын, осы салада 
кандай дәстүрлер, нормалар мен туристік артықшылықтар бар екенін 
білу керек; екіншіден, бүл білімді өз қызмет бағдарламаларын, 
рецептивтік турингтің өзіндік кешенін жасау үшін колдана білу.

Халыкаралық туризм эртүрлі жастағы топтарға туристерге 
қызмет көрсетуді үйымдастыруда дәстүрге айналды жэне туристер 
қүрамына байланысты туристік қызметтердің ерекшеліктері (туристік 
топ, балалары бар немесе онсыз отбасы, тек әйелдер, жалғызбасты 
ерлер, өте маңызды адамдар). Туристердің осы топтары үшін 
халықаралык туристік нарықта үсыныстар бар. Сонымен қатар, кызмет 
көрсету бағдарламалары мен нарықта мақсатты турлар бар.

Осы турлардың әркайсысының өзіндік ерекшелігі бар: іскерлік 
мақсаттармен саяхаттайтын туристерді қабылдау мен қызмет көрсетуді 
үйымдастыру (мысалы, конгресс қызметтері) туроператордың 
курорттық, рекреациялық, ойын-сауық және білім беру турларын 
үйымдастырудағы жүмысы сиякты емес.

Жастар мен студенттер демалыстың барлық түрлерін - 
барларға, клубтарға жэне дискотекаларға баруды үнатады.

Үшінші жастағы туристер (64 жастан асқан) өте қызығушылык 
танытады, олар сонымен бірге ашық ауада демалуды үнатады, бірак 
алдымен экскурсиялары бар Ең пассивті туристер орта жастағы 
адамдар (45-64 жас), әсіресе саяхаттайтын отбасылар. Туристердің 
бүл тобында эрдайым пассивті демалыс пен отбасымен демалуға 
басымдық беріледі.

Туристік орта күру үшін сіз оның жүмыс істеу ережелерін біліп, 
бағдарламалык туризм ережелеріне, тиісті материалдык базаға, 
инфракүрылымға, акпараттык желілер мен ағындарға сүйенуіңіз керек.

Туризмнің де өзіндік дәстүрі бар. Түрлі кызметтерге бай, 
тартымды туристік өнімді (тур) жасау - туроператордың басты міндеті. 
Ал сіз оны жасаған кезде туристің нені сатып алатындығын нақты 
түсінуіңіз керек, өйткені ол мейрамханадағы стейк пен птитке акша 
төлемейді, бірақ жайлылық, назар, жайлы атмосфера, жаксы тағамдар
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үшін; конакүйде түру емес, жаңа сенсациялар мен белгісіз адамдармен 
танысу. Сіз оған осы сезімдерді беруіңіз керек.

Сондықтан туристік онімді күру оның тұтынушылык қасиеттері 
мсн қасиеттерін зерттеуден, туристер үшін ең тартымды жақтарын 
ішыктаудан басталады. Бұл туристік өнімнің тартымды қасиеттері, оны 
дамыту мен іске асырудың бағыттары болып табылады. Туристік 
опімді жобалау кезінде туроператор өзінің жергілікті мүмкіндіктерінен 
(рссурстарынан) алады. Қазіргі халықаралык туризм қосымша 
тартымды ресурстар мен іс-шараларды (тақырыптык парктер, 
аіяхаттар мен рафтингтер, шоулар мен фестивальдар) құра отырып, 
олдекайда алға озды. Бұл сол немесе басқа елді мекенге келген 
іуристер үшін өте тартымды себептер.

Туристік қызмет корсетудің негізі - тұрғын үй, тамақгану, 
жскурсиялық кызметтер, көлік, демалыс жэне ойын-сауық, спорт, 
курорт-тык, тұрмыстық кызмет көрсету жэне т.б. кызметтердің 
жиынтығынан құралған туристік бағдарлама.

Туристік бағдарламаларды дамытудың негізгі негізі: Объектінің 
коркем, қызықты орналасуы; Ауа-райы жэне климаттық жағдайлар; 
Демалу орнының санитарлык жағдайы, тазалығы мен тазалығы; 
Жайлы жэне жайлы қонақ үйлер; Пайдалы жэне дэмді тағам, оны 
дүрыс ұйымдастыру; Шудан барынша оқшаулау; Табиғи су 
қоймаларының болуы.

Бұл деректер туристер арасында жүргізілген коптеген 
сауалнамалардан алынған. Олар демалуға қолайлы жағдай жасау - бұл 
гу ристік бағдарламалаудың негізі, ол қолайлы рекреаңиялык ресурстар 
мен сервистік бағдарламаларды жасау мүмкіндіктерінің негізінде 
жатыр дейді. Саяхат бағдарламалары әркашан такырыптық бағытта 
болады.

Турдың тақырыбына байланысты қызметтердің белгілі бір 
жиынтығы жасалады, ол сапардың мақсатына және тапсырыс берілген 
жайлылык деңгейіне байланысты. Сонымен қатар, бағдарлама саяхат 
мақсатына сэйкес келетін негізгі кызметтерден, сонымен катар 
қосымша жэне ілеспе қызметтерден тұрады.

Туристік демалыстар мен сапарларды бағдарламалауға әлемдік 
гэжірибе мен маркетингтік зерттеу тэсілінің негізінде жасалған 
біртұтас, туристерге қызмет көрсетудің оң нәтижесіне экеледі. 
Туристік бағдарламалау тәсілін үш құрамдас бөлікке болуге болады: 
сапа, оңтайлылық жэне бағдарламаларды қабылдауға психологиялық 
дайындык. Сапасы. Қызмет көрсету бағдарламасы сапалы жэне 
гуристер үшін тартымды болуы керек. Сервистік бағдарлама 
сапасының тұжырымдамасы келесі компоненттерді қамтитын жан- 
жакты тұжырымдама болып табылады: Әрбір жеке қызметтің
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түлынушылык сапасы; Қызметтердің олардың функционалды 
мақсатына сэйкестігі (демалыс, спорт, таным т.б.); Саяхат 
бағдарламасының түтьшушылар санатына жалпы тақырыптык 
сәйкестігі; Тиісті кызметтерді үсынуға кепілдіктер; Қызметтерді 
көрсетудің технологиялық сауатты проңедурасы. Мүның бэрі 
бағдарлама туризмінің негізі болып табылады.

Оңтайлылъщ. Техникалык кызмет көрсету бағдарламасы болуы 
керек оңтайлы, яғни кызметтердің мазмүны, қүрамы, олардың саны 
жэне үсыну тэртібі тұрғысынан клиенттердің жэне қызмет көрсету 
субъектісінің (туризм түрі) кажеттіліктерін ескеретін түрі. Мысалы, 
шаңғы турыиың бағдарламасы оңтайлы болып саналады, оған бір ғана 
экскурсия кірмейді, бірақ таулы, лифтілер мен зымырандарды 
пайдалану мүмкіндігі үйымдастырылған, бірақ танымдық 
бағдарламалар міндетті, тақырыптык түрғыдан сэйкес турларды 
коспай-ақ қарастырылмайды. мәдени іс-шаралар.

Қызметтің оңтайлығы мыналарды білдіреді:
- Қызметтердің барлык түрлерінің қызмет көрсетудің бір 

деңгейіне (класына) сэйкестігі;
- Барлық қызметтердің тур тақырыбына сэйкестігі;
- Турдың нақты, мақсатты тұтынушылар тобына бағытталған 

бағыты; Сервистік бағдарламаларды мерзімінен бүрын бекіту;
- Бағдарламалардың икемділігі, белгілі бір кызметтерді 

ауыстыру мүмкіндігі; Сервистің ұтымды мазмүны (бірнеше кызмет 
скучно, көбісі туристерді шаршатады);

- Қызмет көрсетуде біржактылықтың болмауы, кызмет 
көрсетуде кедергісіздік.

Бағдарламаларды қабьшдауға психологиялық дайындық. 
Заманауи адамның кажеттіліктерін толық канағаттандыратын осындай 
сервистік бағдарламаларды дайындау кажет. Басынан бастап «қонақ- 
хост» түсінігіне сай келетін заманауи бағдарламалық 
қамтамасыздандыру қызметтерін, туризмдегі қонақжайлылықтың 
мағынасын жэне бағдарламалау мен сервисті үйымдастыруға сәйкес 
көзқарасты білдіретін түсіну керек.

Шетелдік сарапшылардың (Австрияның Туризм мектебі (проф. 
Коллер) пікірі бойынша, кез-келген сервистік бағдарламаны алға 
жылжыту үшін келесі иринңиптер құрылуы керек):

1. Шыгару. Қызмет көрсету проңесінде клиент кез-келген 
жағымсыз сэттерден арылуға тиіс (ұзак уақыт күту, көлік жэне т.б.).

2. Оңтайлы қызмет. Клиент барлық қызметтердің жоғары 
немесе төменгі санатқа «түсіп кетпестен» бір деңгейге сәйкестігін 
сезінуі керек.

3. Белсенділік. Қызмет көрсету саласындағы бастама белгілі бір
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дэрежеде сыпайылык, сонымен қатар клиент үшін ол күтпеген нэрсені 
жіісау мүмкіндігі (қонак үй есебінен коктейль немесе сувенир, театрға 
Пилеттерді үсыну жэне т.б.).

4. Түтынуиіыга құрмет. Оның калауын, бейімділігін, хоббиін 
қүрметтеу.

5. Жеке тәсіл. Міндетті қызметтер жиынтығын көздемейтін, 
бірақ клиенттің талғамы мен кажеттіліктерін ескере отырып күрылған 
клиенттерге қызмет корсету тэсілі.

6. Трендтерден еркіндік. Клиент бүл кызмет мақсат емес, оның 
қажеттіліктерін қанағаттандыру ниеті екенін сезінуі керек.

7. Қызмет көрсету аясының көрінуі. Клиент өзі үшін таңдалған 
қызметтердің тізімін алдын-ала білуі керек.

8. Қызмет көрсету мен сатудың дұрыстыгы. Клиент турды 
сатып алып, оның дүрыс таңдау жасағанына сенімді болуы керек.

9. Қол жетімді турлар мен қызметтер тураш ақысыз 
ақпараттың (кеңестер, буклеттер жэне т.б.) қол жетімділігі. Бүл 
іслиенттер үшін өте тартымды.

Барлық осы принңиптер қазіргі адамның психологиясын ескере 
отырып жасалған. Жақсы қызмет оның қажеттіліктерін 
қанағаттандыруға арналған. Туризм бағдарламасының негізі саяхат 
мақсаты болып табылады.

Турист сапардың максатына жетпеген жағдайда бағдарлама мен 
қі.ізмет көрсету сапасын қарастырмайды.

Мысалы, беделді курортқа саяхат сатып алғанда, клиент 
ісоптеген білім беру экскурсиялары болады деп болжады жэне қызмет 
ісорсету барысында бүл курорттағы барлық экскурсиялар косымша 
иқыға төленеді жэне экскурсия тобына кіретін адамдардың қажетті 
санына сәйкес жүзеге асырылады.

Нэтижесінде туристік қызмет көрсету бағдарламасына 
қанағаттанбайды. Түтынушының қызметке жағымды реакңиясы оның 
дспсаулығын қалпына келтіруге көмектеседі. Осылайша, туристік 
қызметтерді бағдарламалаудың негізі түтынушылардың талғамы, 
одсттері мен калауы болып табылады.Жоғарыда аталған факторлармен 
қатар, мамандар туристік өнімнің мүндай касиетінің қонақжайлылық 
сияқты маңыздылығын мойындады.

Онсыз ең керемет туристік өнім жан-жақты көрінбейді жэне 
турист өзінің кажеттіліктерін канағаттандырудың күтілетін деңгейін 
ила алмайды.Туризм индустриясындағы конақжайлылық - бүл кәсіби 
іалап, адамдарға жағымды сезіну үшін бүл онер. Қонақжайлылықгың 
озі коп қырлы жэне келесі факторлардан түрады:

Демалу, білім алу жэне көңіл көтеру мүмкіндіктері туралы 
іуристерді күтетін жэне олармен кездесуге дайындалатын жергілікті
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және аймактык нарыктардың сапапы акпараты;
Ыктимал тұгынушыларға қолайлы туристік аймактың, іс- 

шаралардың, кызметтердің болуы (жарнама, жарнама, туризм 
бойынша телешоуларға катысу, қайырымдылық іс-шаралар жэне т.б.); 
Туристерге мейірімді көзқарас жэне қызметкерлердің туристерге назар 
аудару белгілерін, ягии «клиент үшін бәрі» принңипі бойынша кызмет 
көрсету саясатын ұсынуға деген ұмтылысы.

Туристік өнімнің барлық қызметкерлерінің клиенттердің 
өтінімдері мен тілектеріне ұкыптылыкпен карау;

Қызметтерді алуға туристердің бағдарлануын жеңілдету туралы 
камқорлық (компания ішіндегі акпарат, анықтамалықтар мен 
буклеттердегі объектілер туралы ақпарат, сонымен қатар турист 
түсінетін тілдегі постер ақпараты). Белгілер мен пиктограммалармен 
ақпараттың анықтығын қамтамасыз ету.

Осы факторлардың барлығы қызмет көрсету технологиясына 
үздіксіз енуі керек. Турды үйымдастырған кезде туристер мен 
кызметкерлердің өзара әрекеттесу климатын ғана емес, сонымен бірге 
туристік кызметтерді кабылдаудың психологиялық аспектілері мен 
оларды үсыну технологиясын да ескерген жөн. Бүл дегеніміз, туристің 
жеке басы, оның кызығушылықтары мен оған деген эмоционалды 
катынасы бірінші орынға қойылады. Бүгінгі таңда туристік нарыкта 
байыиты бәсекелестік жағдайында бүл маңызды фактор болып 
табылады.

Халыкаралык туризмде туристерді келесі белгілермен 
қамтамасыз ету тэжірибеге айналды:

Әрбір турист үшін қүтты сувенир. Жастык тэрізді кэмпит 
сияқты кэдесый бола алатын қонақ үй кызметтерінен айырмашылығы, 
сувенирлердің тақырыбы турларда қажет (турдың түрі мен сапардың 
мақсатына байланысты).

Мысалы, іссапарлар үшін бүл іскерлік брошюралар, 
қызығушылық тудыратын өнімдердің сувенирлік үлгілері, арнайы 
винтовкалар жэне т.б. болуы мүмкін. фольклорлык гастрольдер үшін - 
үлттык сипаттағы шағын сувенирлер жэне т.б

Турлар аякталғаннан кейін туристерге арнайы жасалған 
дипломдар, хаттар, жол жүру багыты туралы төсбелгілер жэне т.б. 
беру; Жарнама парақшалары, буклеттер, нүсқаулықтар жэне демалу 
орны туралы нүсқаулық туристер үшін ақысыз жэне акысыз болуы 
керек; Демалыс (саяхат) алғашқы күндерінің бірінде жоспарланған 
жэне қосымша қызметтер туралы ақпарат алу жэне түсіндірме алу үшін 
туристермен кездесуді өткізу қажет. Жақсы, егер бүл кездесу бейне 
акпаратпен бірге жүрсе жэне туристерді жергілікті сусындармен 
емдейтін болса. Мүның бэрі туристер үшін өте конақжай және
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щртымды көрінеді.
Басында айтылғандай, турнстерге қызмет көрсетудің заманаун 

.ідістері қызмет көрсетудің жаксы эсерін бере алатын босату 
мігидатына негізделген (яғнн, клнент барлық үйымдастырушылык 
киындықгардан босатьшуы керек). Бостандыққа шыккан адам озін 
іыиыш сезінеді, туроператордың алаңдаушылығы көбірек байқалады. 
I Ілгижесінде ол демалыста немесе саяхатта риза болып қалады. Шетел 
гурлары сиякты қиын сапарларда да туроператорлар босату кағидатын 
ұстануға тырысады, жолаушыларга, трансферлерге, гидтерге жэне т.б. 
кычметтерін енгізеді.

Дамыған курорттарда көптеген компаниялар үшін кызмет 
корсету стандарттары бар. Осыған орай, осы қағиданы ескермейтін 
/копе тұрақты клиент үшін бәсекелестікте ұтылатын операторлар 
(пдсрінің өңдеріне қарағанда нашар көрінеді.

Технологиядағы заманауи тур үш негізгі параметрлерді ескеруі 
ксрек: Туристердің белсенді жэне мазмұнды қызметіне бағыт беру; 
< )рбір туристің жеке кажеттіліктерін ескере отырып, кез-келген қызмет 
гүрімен айналысу мүмкіндігін беретін қызметтер, эдеттегідей, «орташа 
ари(1)метикалық» тұтынушыға негізделіп құрыла алмайды; Ғылыми 
псгізделген нормалар мен стандарттарға сэйкес кызмет, ол туралы 
гұтынушыға бнлетті сатып алу немесе оның тапсырысын орындау 
сатысы туралы хабарлайды.

Кез келген өнім рекреаңиялық кызмет элементтерін қамтуы 
ксрек, олар ешкандай жағдайда нарықтың барлық сегменттеріне бірдей 
оолмауы керек. Сондықтан туристік кызметтерді ұйымдастырушьшар 
оідерінің клиенттерін жақсы білуі керек. Сіз туриетік 
баідарламалардың келесі жуык классификациясын ұсына аласыз:

Саяхат мақсаты: Туристік жэне рекреациялық маршруттар 
(жабык су процедураларына негізделген тасымалдаудың, шомылудың, 
шаңғымен сырғанаудың белсенді түрлерімен жэне т.б.);

Корікті жерлер; Спорт (эр түрлі спорт түрлеріндегі сабактар); 
()қыту (тіл, жеке спорт, колөнер жэне т.б.); Көңіл көтеру жэне ойын- 
сауық (театрларға, кинотеатрларға, карнавалдарға, жәрмеңкелерге, 
(|)ссгиваль-дерге жэне т.б. бару); Қызығушылық турлары (аң аулау, 
балык аулау, саңырауқұлақтар мен жидектерді жинау, өнер жэне 
музыка жэне т.б.); Этникалық жэне күнделікті турлар, яғни ұлттық 
мэдениетті жэне дэстүрлі емес өмірді зерттеумен байланысты; Бал 
аралық сапарлар; Іскери жэне конгрестік турлар. Өндіріс жэне танысу 
бағдарламалары жэне т.б. Тасымалдау әдісімен: Стационарлық турлар; 
Маршруттык турлар; Серуендеу (автостоп); Велосипед турлары және 
т .б .
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Сапарға катысушылардың кұрамы бойынша: топтық турлар; 
Жеке турлар; Отбасылық туризм; Балалар мен жасөспірімдер туризмі; 
Жастар туризмі; «Үшінші», «төртінші» жастағы адамдар үшін туризм; 
УІР турлар жэне т.б.

Айта кету керек, бүл бағдарламалар тізімін толык деп санауға 
болмайды. Бүл туризмдегі бағдарламалык козғалыс, мазмүны жағынан 
айтарлықтай өзгермелі және сән, эуесқойлық, ескіру жэне 
қызығушылыкты жоғалту сияқгы болжанбайтын қозғалыстарға 
байланысты.

Сондықтан уакыт өте келе бағдарламалардың жаңа түрлері 
пайда болады жэне ескілері жоғалады. Менеджерлердің міндеті - 
сүраныс пен қажеттіліктің үнемі өзгеруіне бакылау жасау жэне 
уақтылы жауап беру. Бағдарламалық қамтамасыз ету қызметтері, 
туризмде жаңа формалар мен бағыттардың пайда болуы халықаралық 
деңгейде талкыланады. ДСҮ бағдарламалар мен кызмет түрлерін 
жетілдірудің өзекті мэселесін мойындайды.

Сонымен, 1998 жылдың маусымында Лиссабонда XXI 
ғасырдың негізгі туризм трендтерін талдау бойынша халыкаралык 
конференңия отті. Конференңияға 80 елдің өкілдері, оның ішінде 55 
туризм министрі катысты. Бүл бүкіл әлем бойынша туризм 
мамандарының бүл мәселеге ерекше назар аударатындығын көрсетеді.

Конференңияның міндеттерінің бірі таяу онжылдықтарда 
карқынды дамитын туристік нарықтың сегменттерін анықтау болды. 
Мүндай сегменттерге экотуризм, круиздер, ашьщ саяхат, полярлық 
аймақтарға, шөлдер мен тропикалық ормандарға саяхаттау жатады. 
«Туризм - 2020 жылға көзкарас» зерттеуінің нэтижелері жарияланды, 
туристік өнім неғүрлым қарқынды дамитын бес нарьщ сегменті 
аныкталды: приключения, экологиялык, мэдени туризм, круиздер жэне 
такырыптық саябактарға саяхат.

Туристік қызметтерді басқарудағы маңызды бағыттардың бірі - 
аттация, ягни. туристік қызметтерді, демалыстар мен демалыстарды 
жаидандыру. Туризмдегі бүл қүбылыс интерьерлер мен сервистік 
курорттардың керемет көрінісіндегі қүрдастар арасындағы 
бэсекелестіктен туады. Формула табылды: «қызметтік анимация».

Анимация - бүл бос уақытты өткізуге арналған арнайы 
бағдарламаларды әзірлеу жэне іске асыру. Бүған туристер мен 
экскурсияшыларды тарихи кейіпкерлер қарсы алғанда немесе кешке 
қонақүйде шоу үйымдастырылған кезде анимациялық шоу-музейлер 
кіруі мүмкін, бірак ойластырылған емес, бірак туристердің тікелей 
қатысуымен.

Анимациялык бағдарламаларға спорттық ойындар мен 
жарыстар, би кештері, карнавалдар, ойындар, рухаии
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м.гіығушылыктың бір бөлігі болып табылатын іс-шаралар жатады. 
Турмзм индустриясындағы анимацияның бір бағыты - шоу-музейлер, 
ім ми экранда тірі кейіпкерлері бар мұражайлар. дэуірі. Мысалы, 
I Ілпмуттағы (АҚШ) бірінші рет сирек кездесетін жэие бір рет сирек 
(іиратын ағылшындық мұражай экспозицияны толық көлемде
......мациялық ұйымдастырудың көмегімен ұлттык шоуға айналды (үй,
ініқша жэне т.б. негізгі жұмыстарды жүргізетін тірі кейіпкерлері бар 
пуыл)..

Швед астанасы Стокголъмда орналасқан ашык аспан 
нсгындағы Скансен музейі де кызыкты. Бұл Швецияның фольклорлық 
иуылы, мүнда Швецияның әртүрлі аймактарынан экелінген ескі кала 
меи ауыл үйлерінен кызыкты кэдесыйлар мен қолөнер бүйымдарын 
коруге болады, ал Скансен кошелерінде жолаушыларды ескі швед 
кмімімен кездестіруге болады.

Әлемде эйгілі тақырыптық парктер анимация қағидаты 
бойынша үйымдастырылған: Диснейленд (АҚШ, Франция жэне т.б.), 
I Іорт Авентура (Испания), жеңіл парктер (Дания) жэне басқалары. 
І уропада алғашқы ойын-сауык парктері соңында пайда болды. 60- 
жылдар. Бірак олар нағыз туристік толкуды соңғы жылдары ғана сезіне 
бастады. Жылына 10 миллионға жуык келушілер ірі ойын-сауык 
ор галыктарына барады. Енді оларды көбінесе такырыптық парктер деп 
атайды. Қазіргі парктер белсенді түрде кеңеюде жэне жаңалары 
салынуда. Тек 1995-1998 жылдар аралығында Еуропада «Порт 
Авентура», «Леголанд», «\¥агпет Вгоіһегз» жэне басқа да кешендер 
майда болды.

Мұндай турлар отбасылык демалысты ұнататындар, жас 
жүбайлар жэне кішкентай жастар топтары арасында ең танымал. Бір 
кызығы, саябақтарға келушілердің көбісі олар үшін жасалынған 
балалар емес, ересектер. Әртүрлі елдердегі саябактарға негізгі 
келушілер - шетелдік туристер.

Қызыкты жэне тартымды сапарлармен қатар, тақырыптық 
саябақтардың басты тартымды ерекшелігі - айналада болып жатқан іс- 
шаралар.

Мысал ретінде Уолт Диснейдің Американдык саябағын алайық. 
Ііүгінгі таңда Уолт Дисней имиериясы үш қүрылымнан тұрады: Уолт 
Дисней элемі (Флорида), Диснейланд (Калифорния) жэне Евро 
Дмснейланд (Франция).

Оізпеу Жогісі Рагкз - бұл шынымен американдық масштабта 
жасалған, демалу мен көңіл көтерудің нағыз саласы. Дисней элемінің 
гуристік өнімі ретіндегі бірегейлігі оның ойын-сауык, тұру, тамактану, 
жаттығулар мен жеке емірі үшін жасалған, инфрақұрылымы бар, оған 
туристер кіреді, саябақгың көшелерінде жэне эртүрлі көрнекті
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орындар арасында кездеседі.
Дисней мультфильмдері мен көркем фильмдер. Дисней 

кейіпкерлерімен коршалған таңғы ас пен кешкі ас туристер үшін 
тартымды. Сонымен катар, кез-келғен акшаға сіз тэулік бойы жүрген 
ертегі сезімін сатып ала алмайсыз. Мэседен, «Сикырлы көз» театрында 
стерео кинематографтың соңғы жетістіктері театр эффектілерімен 
үйлесімде кеңінен колданылады, мысалы, фильмнің сюжетіне сэйкес 
жылжитын еден.

Уолт Дисней элемі - Американдық танымал парк -
Орландоға (Флорида) жакын жерде орналаскан. Ол кейінірек пайда 
болған саябактар желісіне косылады.

ХУОШ-дің алғашқы саябағында, Сиқырлы Патшалықта 40-тан 
астам көрнекті орындар бар. Осы жерде сіз Америка Қүрама 
Штаттарының басты көшесімен серуендеп, «Шытырман оқиғалар елі» 
мен «Қиял еліне» карай аласыз.

«Ерсоі Раге» саябағында сіз «Болашақ еліне» жэне 
«Миниатюрадағы элемге» баруға болады, онда ең қызықты елдер 
қыскартылған түрде үсынылған. Ерсоі Раге коптеген көрнекті 
орындарға ие.

Бүгінгі күнге дейін МОМ 8іис1іо$ коркем фильмдер жасайды. 
Осы саябаққа келіп, сіз жинақга бола аласыз, мысалы, «Жүлдызды 
соғыстарға» қатыса аласыз, Аладдин туралы ертегі фильміндегі 
жынмен сөйлесесіз немесе үндістермен соғыса аласыз. Күн батыс 
бульварында сіз өз сәтіңізді Қоркыныш мүнарасында көре аласыз 
немесе Жүлдыздар театрында сүлулық пен аңды кездестіре аласыз. 
Жануарлар Патшалығы саябағында стереоскопиялық жәндіктер 
триллері парктің «Омір ағашы» символында орналаскан арнайы 
кинотеатрда көрсетілген. Триллер іздеушілерге динозаврларға - Юра 
паркіне саяхатка баруға кеңес беріледі.

Ж1¥Ж-дегі тагы бір назар аударарлыц жер - бүл парктер, 
олардың үшеуі бар. Мүнда сіз ванналық суға шомылып, ерекше 
маржан түрлерімен танысып, нағыз цунамиге тап бола аласыз. Дисней 
әлемінде тағы екі саябақ бар: Гаторланд жэне Плазур аралдары. 
Біріншісінде сіз үлкен тасбақаларға мініп немесе колтырауындардың 
өлімге толы шайкасын көре аласыз. Ал екіншісінде тек кешке (кешкі 9- 
дан таңертең) жэне тек ересектерге (21-ден бастап) кол жетімді, 7 түнгі 
музыкалық клубтар мен мейрамханалар келушілердің қолында. Ақ 
дөңгелекті паровозға Марк Твен кезінен келе аласыз. Әр кеш сайын 
аралға келушілер Жаңа жылды атап өтеді.

Амернканың кинотеатрлары дэл осы бағытта жүмыс істейді. 
Олардың қатарына Лос-Анджелесте орналасқан эмбебап тақырыптық 
паркі (Ноіүпуоосі Рагк Шіуегзаі студиясының толық атауы) жэне
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<)рландода орналасқан эмбебап паркі кіреді. «Әмбебап» - бұл 
«жранда» алға басудың жэне қызыкты трнллер мен триллердің басты 
ксйіпкері болудың жалғыз мүмкіндігі.

Әлемде мүндай саябақтар көбейіп барады. Мэселен, «Санта- 
иарк» - 1999 жылы Лапландия астанасы - Рованиемидің жанында 
аміылған Арктикалық шеңбер шеңберінен тысқарыдағы алғашкы жэне 
жалғыз парк. Парктің негізі - Сювәсен-Вара үңгірінің тереңінде 
салынған ойын-сауық орталығы. Сіз оған мерекелік безендірілген 
қақпадан ертегі туннелі арқылы жете аласыз. Саябакка келушілерді 
коптеген жанды кейіпкерлер қоршайды. Олар Санта-Клаустың 
солтүстік аспанда бүғы үстінде өзінің меншігі үстінде қалай үшқанын 
оз көздерімен көре алады.

Біз сол қызықты бағдарламаларды «Порт Авентура» испан 
саябағында, көптеген неміс, британдық жэне басқа елдердегі 
анимаңиялық парктерде көре аламыз.

Көптеген елдерде такырыптык саябақка бару багдарламалары 
қазірдің өзінде туризмнің жеке түріне айналды. Көңіл көтеру 
орындарында, әдетте, жоғары табыс алатын конақжайлылық 
индустриясы қалыптасады. Мысалы, Сан-Франңискода (АҚШ) эйгілі 
Диснейланд паркінің қасында оның қонақтары үшін эр түрлі 
компаниялар мен түрлі санаттағы 27 конақ үй салынды. Диснейленд 
ГІариж қонақ үйге саябақта түруды үсынады - сапардан кыска жүру. 
Гаңдау үшін 6 қонақ үй бар: сәндіден (бес жүлдыз) бюджеттік классқа 
дейін.

Саябактардағы қонақ үйлерде түратын туристердің түрлі 
артықшылықтары бар (саябақтарға кіру жеңілдіктері, карапайым 
келушілерге карағанда бір сағат бүрын сапарға шығу мүмкіндігі).

Шетелдік туроператорлардың айтуынша, тақырыптық 
саябақтарға келу жыл сайын артып келеді. Егер бүрын келушілердің 
көпшілігі билеттерді кіре берісте ез бетінше сатып алса, жақында 
саябақтар туристік пакеттерге көбеюде.

Ресей нарығында элемдегі жэне тіпті Еуропадағы барлық 
саябактар үсыныла бермейді. Алайда, Ресейдегі «Дисней элемі» 
(«ЬапСа Тоиг» компаниясы) қазірдің өзінде басқа курорттар мен 
қалаларға баруды міндетті талап етпейтін жеке туристік өнімге 
айналды. Костюм турлары - тағы бір авангард анимациялық туризм 
бағыты. Мүндай турларды, мысалы, американдық ранчке демалуға 
арналған турларды қарастыруға болады, мүнда туристер киім-кешек, 
ковбой киімдерін алады, тэжірибедегі инструкторлардың
басшылыгымен атқа мініп, ковбой шеберлігімен айналысады, акцияға 
толықгай енеді. Бүған ковбойлардың өміріне мүмкіндігінше жақын, 
атмосфера ковбой киімімен, тамақпен жэне іс-шаралармен



ерекшеленеді.
Венада дэстүрлі түрде кэсіпкой доптар өткізіледі, оған туристер 

бара алады. Австрияның қарулы күштері офицерлерінің, 
фармацевттердің, аңшылардың, кондитерлердің, кір жуатын 
орындардың шарлары. Бүл шарларға келушілер XIX ғасырда сэнделғен 
көйлектер мен костюмдерді жалға ала алады. Турлардың бүл түрі 
туристер үшін үлкен кызығушылық тудырады. Оларды кез-келген 
мүлік немесе қамал негізіиде үйымдастыруға болады. Тек тапқырлық 
пеи қиялды көрсету керек. Спорттық немесе этникалык-фольклорлык 
турлар, приключения немесе хобби турларының анимациясы 
сценарийдің өзіндік сипаты мен реквизиттеріне ие. Алайда, мүнда 
ортақ нэрсе - туристерді тікелей эрекетке айналдыру арқылы 
бағдарламаны жандандыру.

Тагы бір багыт - туристердің конақ үйлерде жэне демалыс 
орталықтарында (курорттарда) демалуының тікелей анимациясы. 
Аниматорлар (көбіне жастар) тэулік бойы туристермен үнемі жүмыс 
істейді. Бүл жүмысшылардың басты міндеті - адамдардың 
жалықпауына жол бермеу. Көбінесе мүндай қызметкерлер барлық 
инклюзивті клубтарда кездеседі. Күндізгі уақытта туристер оларды 
бутиктік сөреден көре алады немесе туристер үшін үйымдастырылған 
спортта немесе балық аулауда, кортқа жаңадаи келгендерді үйретеді. 
Кешке сол аииматорлар туристерді тарта отырыи, түрлі-түсті шоу 
үйымдастырады. Форма ретінде аниматорларда эдетте туристерді 
алыстан коруге жэне тануға мүмкіндік беретін жарқын футболкалар 
бар. Футболкада аниматордың аты жазылған карта жэне ол сөйлейтін 
елдердің жалаулары бар. Олар мейірімді. Олар туристерді ескі 
таныстар сияқты қарсы алады: «Ал, сізге кешегі саяхат сізге не үнады? 
Бізбен бірге волейбол ойнайық ». Бул олардың кэсіби парызы.

Аниматорлардың жүмысы қызықты жэне көңілді. Бірак бүл нан 
оңай емес.

Таңертец аниматорлар аэробика сабақтарыи өткізеді, туристерді 
жағажайда карсы алады.

Күні бойы олар экскурсия мен шопингке еріп жүреді (олар сізге 
арзан дүкенді табуға жэне сатушымен келіссөз жүргізуге көмектеседі).

Кешке - шоу, содан кейін біз барға келушілердің 
жалықпайтынына коз жеткізуіміз керек. Біреуді билеуге шақыру керек, 
біреумен сөйлесу керек. Сондықтан жастар дэстүрлі түрде аниматор 
ретінде жүмыс істейді.

Тіл тоскауылының болуы оңай қарым-қатынас жасауға 
көмектеспейді. Сондыктан аниматорларға қойылатын басты 
талаптардың бірі - тілдерді білу - кем дегенде екі, бірак бірнеше 
тілдерге қарағанда жақсы. Содан кейін аниматор әртүрлі елдердің
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іуристерімен жұмыс істей алады жэне ізденуші маман болады.
СІиЬ Месі жүйесінің курорттарында аниматорлардың 

ясүмысының жақсы мысалы ретінде келтіруге болады. СІиЬ Месі-де 
ппиматор ретінде жүмыс істеуге келген адамдар ездерінің білімдері 
меп қабілеттерімен ерекшеленеді, олар шынымен эмбебап. Олар тек 
жас жэне жігерлі болып қана коймай, кем дегенде екі тілді білуі керек, 
еонымен қатар көпшіл, көркем болуы керек. Мүнда ерекше ереже 
оііластырылган - 0 0  (]і ода) - француздық ОепШ$ Ог§апізаіеигз - 
«сүйкімді үйымдастырушылар».

ОО-дің баеты мақсаты -  Мед. Мед клубының барлық қалаларын 
срекшелейтін ерекше еркіндік пен табиғи атмосфераны қүру. Егер сіз 
бардың үстелінде скучно болсаңыз, онда 0 0  сөзсіз отырады жэне 
кездейсоқ эңгіме бастайды. Олар эркашан дүкенде эзіл-оспақ, қызықты 
бастама алады. Айтпақшы, мүнда клиенттер ерекше күрметпен 
ііталады - Оепіііз МетЬгез-тен ОМ (ОМ) қысқартылған - «клубтың 
қүрметті мүшелері». 80 елден түратын аниматорлардың (ОО) 
арқасында кез келген СІиЬ Месі қалашығында демалу үздіксіз мерекеге 
айналады.

Мерекелер мен айтулы оқигалардың күнтізбесін пайдалану 
і урларды үйымдастыру жэне анимаңиялау үшін үлкен маңызға ие. 
Іуристердің белгілі бір күндерге деген қызығушылығы, мотиваңия 
жэне осы қызығушылықтардан тыс «қызу» (анимациялық) формада, 
қайтадан туристердің жеке қатысуымен ойнау сізге қызмет көрсету 
бағдарламасын айтарлықтай жандандыруға мүмкіндік береді. Рас, эр 
уақытта мереке мазмүнында жаңа үйымдастыру өте қымбатқа түседі. 
Сондықтан түрақты анимациялық бағдарламаларды жүзеге асырған 
дүрыс.

Сонымен, жоғарыда айтылғандардың бэрін қорытындылай келе, 
гуризмдегі анимация формуласы ретінде келесі кешенді тануға 
болады: қызыгушылықты пайдалану + көрмені жандандыру + 
гуристерді іс-эрекетке қоеу + ойын-сауыктың эртүрлі түрлері.

Осыған сүйене отырып, анимациялық турлардың эдіснамалық 
иегіздерін түжырымдай аламыз:

Оператордың демалыс жэне ойын-сауық орталықтарымен, 
фестивальдар мен карнавалдардың ұйымдастырушыларымен жэне 
баскалармен тығыз байланысы, сондай-ак осы шараларды сервнстік 
бағдарламаларға белсенді қосу;

Тыныштық (немесе оқигалар) сценарийлерін, болып жатқан 
оқиғаларды жеке-психологиялық қабылдауды ескере отырып құру;

Туристіц маршруттағы мүмкін болатын барлық 
қажеттіліктерін, қызметтер мен қызметтердің өзара байланысын 
қамтамасыз ететін эзірленген сценарий негізінде қызметтердің толык
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спектрін жүзеге асыру;
Ауа-райы мен баска да жагдайларга сәйкес сценарийге 

өзгерістер енгізу үшін туристермен жүмыс жасайтын аниматорлар.
Жалпы мағынада анимациялык экскурсия демалу, ойыи-сауық 

жэне сервистік кешендердің эр туристің қызмет көрсетуі мен көңіл 
көтеруіне жеке кезқарасы бар тығыз өзара әрекеті ретінде түсінілуі 
керек.

Негізгі міндет - туристерге ыңғайлы болу үшін, ол 
кызығушылық танытып, багдарламаның катысушысы сиякты сезінуі 
үшін, демалысын өзінің ең жақсы демалысы ретінде есте сақтауы 
керек.

Бақылау сүрақтары
1. Бағдарламалык туризм дегеніміз не?
2. Туристік бағдарламалардың барлық түрлерінің негізі неде?
3. Туристерге қызмет көрсетудің бағдарламалық тэсілінің негізі 

неде?
4. Туристік бағдарламалаудың кажетті компоненттері кандай?
5. Сапалы жэне тартымды сервистік бағдарлама 

түжырымдамасына не
кіреді?

6. Туристік бағдарламаиың оңтайлығы қандай?
7. Туристік бағдарламалаудың психологиялык принциптері нені 

негіздейді?
8. Бағдарламалық жасақтаманың техникалық қызмет көрсетудің 

заманауи принциптері кандай?
9. Туристік қызметтердегі қонакжайлылық немеи сипатталады 

лоне
қандай эдістермен қол жеткізіледі?

10. Қызмет көреету технологиясы жэне туристермен қарым- 
қатынас

климаты туралы айтыңыз. Қызмет көрсету кезінде туристерге 
қандай ықыластар бар?

11. Азаттық қағидасы жэне оның туристерге қызмет еіудегі 
маңызы

туралы айтып беріңіз.
12. Қазіргі заманғы турдың үш негізгі параметрлері қандай?
13. Туризмдегі анимация дегеніміз не?
14. Туризмдегі анимациялық қозғалыстың қандай бағыттарын 

білесіз?
15. Шоу-музейлер дегеніміз не жэне шоу-музейлер мен саябактар

анимациясының қандай мысалдарын келтіре аласыз?



16. Анимациялык бағдарламалар туристерді баска нысандарға 
бпрмай-

ак, өз бетінше тарта ала ма?
17. Костюм турларының мэні неде? Сіздің аймағыңызға кандай

турларды ұсына аласыз?
18. Курорттар мен конақ үйлердегі туристік қызмет анимациясы 

қалай
және кім аркылы үйымдастырылғаи?

19. Туризмдегі анимация формуласы қандай?
20. Анимациялық туринг үғымын түжырымдаңыз. Оның 

ү.станымдары
неде?

3.3. Қызмет көрсету сапасы және оны реттеу әдістері

Қазіргі замангы туринг компоненттерінің бірі туристік кызмет 
ісорсету сапасын реттеу болып табылады. Өнім сапасы дегеніміз - оның 
белгілі бір түтынушылық қалауларын қанағаттандыру қабілетін 
аііыктайтын қасиеттер жиынтығы.

Қызмет сапасы дегеніміз - түтынушының белгіленген немесе 
күтілетін қажеттіліктерін қанағаттандыру қабілеттілігін анықтайтын 
қызмет сипаттамаларының жиынтығы. Қызмег сапасын камтамасыз 
сту моделі.

Туристік цыз.четтердің сапасы дегеніміз - демалыста жэне 
саяхаттауда туристердің қажеттіліктері мен тілектерін 
қанағаттандыратын қасиеттері бар қызметтер мен іс-шаралар кешені.

Турнстік қызметтердің кешенді сипаты іуроперагордың 
сапасының бірыңгай индикаторын жасауды қиындатады. Сонымен 
қатар, туристік қызметтердің сапасы туралы түпкілікті бірыңғай түсіну 
кезінде, туроператор жүмысының сапасын анықтауда екі тэсіл бар: 
агенттік жэне түтынушы.

Сапаны анықгауға түтынушылық көзкарас туристік қызметтер 
сапасы туралы үғымды терендетуге багытталған. Туристік қызмет онім 
ретінде тек күрделілікпен ғана емес, сонымен қатар белгілі бір 
суретшінің (тэуелділіктің, гидтің, нүсқаушының жэне т.с.с.) қатты 
тэуелділіктің, аныкталмағандықтың, тасымалдаудың және сақтаудың 
мүмкін еместігі сиякты накты факторлармен сипатталады. онда 
гехникалық бақылау бар жэне өнімді қабылдамай, қайта қарау үшін 
қайтаруға болатын болса, туризмде мүндай жағдай болмайды. Туристік 
қызметтер оның өндірілетін сапасын түтынады. Бүл сапаға тікелей 
жэне жанама факторлар эсер етеді, мысалы, материалдық база,
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ресурстар, технологиялар, инфрақұрылым және т.б. Туристік өнімнің 
саиасын тұтынушы бағалауында сенімділік, кауіисіздік, акпараттың 
сенімділігі, психологияльщ жайлылық сияқты касиеттер маңызды [20].

Туристік кызметтер сан алуан кажеттіліктердің барлығын 
канағаттандыруы керек: жол жүру, тамактану, тұру, оқу
экскурсиялары, спорттық жэне бос уакыттар жэне т.б. Бағдарламалық 
турлар кезінде емделуге, іскери кездесулерге, сапарларға жэне т.б. 
қажеггіліктерді қанағаттандыру қажет. Жоғарыда аталған 
факторлардан баска, қызмет көрсету сапасына ұсынылатын 
қызметтердің ауқымы эсер етеді. Бірақ ассортимент сапаны 
қамтамасыз етпейді. Қызметтер мен тауарлардың күрделілігі, олардың 
белгілі бір түтынушыға бағдарлануы, сондай-ак кызмет көрсету 
сапасына үлкен эсер ететін оларды үсынудың уактылығы кажет.

Туризм табиғи-климаттық, мәдени-тарихи жэне басқа 
қүндылықтарды ресурстар ретінде пайдаланады, оларды пайдалану 
барысында адамның эстетикалық, эмоционалды, психологиялык жэне 
басқа қажеттіліктері қанағаттандырылады.

Психологиялық факторлардың әсері «қызмет көрсету сапасы» 
үғымының мағынасын айтарлықтай кеңейтеді жэне қиыидатады, 
өйткені ол сапаиы бағалауға субъективті тэсіл элементтерін 
енгізеді.Туристік кьізметтердің сапасы үшін эстетика, жайлылық, 
этика, жүмыс мәдениеті, мінез-күлық жэне сөйлеу сияқты тікелей 
олшенбейтін сипаттамалар да маңызды

Сапа өлшемі эр түрлі туристік қызмет түрлерін көрсететін 
көрсеткіштер жүйесі арқылы көрсетіледі. Осы көрсеткіштерді колдана 
отырып, туризм индустриясындағы эртүрлі кәсіпорындардың 
жүмысын салыстыруға болады.

Мысалы, қонақ үй үшін мүндай көрсеткіштер болуы мүмкін: 
туристік орналастыру жылдамдығы; үсынылған нөмірлердің кызмет 
класына сэйкестігі; барлық қонақ үй қызметтерінің айқындылығы; 
жайлылық; бөлмелер мен коғамдык аумақтардың тазалығы; косымша 
кызметтердің қол жетімділігі; мәзірлердің эртүрлілігі; сапалы тамақ 
дайындау, ең бастысы - туристердің шағымдарының болмауы.

Экскурсиялық қызметтер үшін ақпараттылык, акпараттың 
толықтығы мен сенімділігі, эстетика, маршруттың оңтайлығы, сөйлеу 
мэдениеті жэие бағыттаушының біліктілігі, көркем дизайниың 
экспрессивтілігі мен өзіндік ерекшелігі, көліктік қолдау сапаның 
негізгі көрсеткіштері болып табылады.

Гастрольдік сапарлардың сапасы қызметтердің қүрамымен, 
олардың деңгейімен, бағдарламамен және анимациялык тэсілдерімеи, 
гидтердің біліктілігімен анықталады.
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Туроператор кызметінің ерекшелігі, жоғарыда айтылғандай, 
іурларды тұтынушыларға өздерінің ваучерлерін сату арқылы жүзеге 
асырғаннан кейін туристермен қарым-катынас тоқтамайды. 
Маршруттан шыккан кезде турист алдын ала толеген қызметтерін 
алады. Турдың бағасын үсынылатын қызмет деңгейіне сэйкес анықтай 
огырып, турогіераторлар сол және баска емес қызметтерді үсынуға 
кепілдік беруге міндетті. Халықаралық туризм нарығы бүрыннан 
сүраныстың саралануын мойындады.

Қымбат кызмет корсетумен байларға турлар бар; экономикалык
- кедей тұтынушылар үшін; ата-әжелер мен олардың немерелеріне 
арналған саяхаттар; жасөспірімдерге арналған автобус саяхаты; 
яхталар мен велосипедтерге тек әйелдер үшін саяхаттау; темекі 
шекпейтін эуе саяхаты; ерлердің аң аулау және балык аулауымен 
саяхаттары жэне т.б. Арнайы мамандандырылған турларды 
үйымдастыру маршрут пен қызметтерді, олардың такырыптық 
маңыздылығы мен қызмет көрсетудің оңтайлы бағдарламаларын 
егжей-тегжейлі эзірлеуді талап етеді.

Туристік кызмет көрсету технологиясында туристермен жұмыс 
істейтін гидтің біліктілігі үлкен мэнге ие, өйткені бұл оның жеке 
катысуымен қызмет корсету сапасына жауаи беретін тұлға. Жетекші 
жоғары біліктіліктен басқа, қызмет көрсету бағдарламасы мен кызмет 
і үрінің мүмкін болатын ауыстырылуы туралы толык білуі керек.

Жоғарыда айтьшғандарды қорытындылай келе, туристік қызмет 
корсету сапасын ұйымдастырудың негізгі бағыттарын тұжырымдай 
аламыз: Әрбір жеке кызметтің тұтынушылык сапасы (тұру, тамактану, 
жеткізу, экскурсиялар жэне т.б.); Қызметтердің белгілі бір қызмет 
сегментінің талаптарына дифференциалды сэйкестігі (саралау); 
Қызмет көрсетудің жоғары сапалы технологиясы (оның эргономикасы 
мен жайлылығы); Алдын-ала төленген қызметтерді ұсыну бойынша 
кепілдік; Сервистік анимация; Азаматтардың өмірі, денсаулығы, 
меншігі жэне қоршаған орта қауіпсіздігінің кепілдігі; Білікті кадрлар. 
Осы аспектілердің әркайсысы маңызды жэне сапалы туристік 
қызметке қол жеткізуге қызмет етеді.Сапа көрсеткіштері клиентпен 
жасалган сату-сатып алу келісім-шартында келісіліп, бекітіледі.

Стандарт қызметтердің сапа жүйесін сертификаттауға, сонымен 
қатар халыкка қызмет көрсететін кэсіпорындардағы сапа жүйесін 
бағалауға арналған.

Бүл стандарт таза туристік стандарт емес, ол халыққа кызмет 
көрсететін кэсіпорындардағы сапа жүйесі мен олардың бағаларын 
аныктайды.

Туризм ең алдымен туристік кызметтерді ұсынатындыктан, бұл 
стандарт туристік кэсіпорындарға да қолданылады. Қызмет көрсету



сапасына койылатын талаптар сапа саясатына қатысты кэсіпорын 
басшылығының жауапкершілігін қарастырады; сапа бойынша 
жұмысты ұйымдастыруға; менеджменттің сапа жүйесінің жүмысына 
талдау жасау.

а) Сапа саласындагы саясат. «Сервистік үйымның басшылығы 
сапа саласындағы кызмет үйымының мақсаттарын, негізгі бағыттары 
мен мақсаттарын көрсететін сапа саясатын анықтап, қүжаттауы керек. 
Сервистік үйымның басшылығы сапа саясатына жауап береді, оның 
түсіндірмесі мен кэсіпорынның барлық қүрылымдық бөлімшелері мен 
қызметкерлеріне жеткізілуін қамтамасыз етуі керек. Сапа саласындағы 
саясат үшін жауапкершілік менеджерге жүктеледі». Осы тармаққа 
ескертпе: «Қызмет көрсету саласындағы қызмет үйымының саясаты 
келесі негізгі міндеттерді орындауға бағытталуы керек: кэсіби 
стандарттар мен этика түрғысынан түтынушылардың 
қанағаттанушылығы, қоғам мен қоршаған ортаны қорғау талаптарын 
ескере отырып, қызмет көрсету сапасын үнемі жақсарту, қызметгерді 
үсынудың тиімділігі».

б) Сапа бойынша жұмысты ұйымдастыру. «Билік жэне 
жауапкершілік. Сапа жүйесі қызметтерді басқаратын, жүзеге асыратын 
жэне кызмет сапасына эсер ететін бакьшау қызметін жүзеге асыратын 
қызмет керсететін үйымның барлық кьізметкерлерінің өкілеттіктерін, 
жауапкершілігін жэне өзара іс-қимылын нақты анықтауы керек. Бүл, 
атап айтқанда, қатысты қызметімен байланысты техникалык қызмет 
көрсету персоналы:

Қызметтерді түтынушылардың шағымдарын, шагымдарын, 
шағымдарын анықтау жэне тіркеу;

Оларды жоюға жэне алдын алуға бағытталған іс-шараларды
жүргізу;

Шешімдердің орындалуын тексеру.
Сапа саласындағы мақсаттарға жету үшін менеджер тиімді 

басқарудың жүйелік күрылымын күруы керек».
Қызмет көрсету сапасын үйымдастырудағы маңызды сәт 

туристік қызметтер кешеніне кіретін қызметтердің түтынушылық 
сапасын қамтамасыз ету болып табылады.

в) Қызмет көрсету ұйымы. «Қызмет көрсету үйымы жүйеде 
белгіленген талаптарды, оның ішінде сапа талаптарын қанағаттандыру 
қабілетіне карай қажетті өнімдерді (қьізметтерді - жылдар) 
жеткізушілерді таңдауы керек. Сервиетік үйым оны 
қанағаттандыратын жеткізушілер тізімін анықтап, жүргізуі керек.

Сапа жүйесі материалдық-техникалык камтамасыз етуі керек. 
Қызмет көрсету үйымын (қызмет жеткізушісін) барлық қажетті 
ресурстармен (материалдар, компоненттер, жабдықтар, күралдар жэне



т.б.) қамтамасыз етуі керек. Туристік жағдайда бүл туристікресурстар: 
түру, тамақтаиу, экскурсия, демалыс, рекреациялық ресурстар, көлік 
жэне т.б.

«Өнім жеткізуге немесе қызметтерді көрсетуге арналған 
келісімшарттар (қызмет жеткізушілерімен. - Авто) тапсырыс берілген 
тауарлар мен қызметтердің нақты сипаттамасын қам'гуы керек, соның 
ішінде:

1) онімнің немесе кызметтің атауы, түрі, типі, моделі, сыныбы, 
бағасы немесе баска да нақты ақпарат;

2) нормативті-техникалық қүжаттар (техникалық 
смпаттамалары, техникалык сипаттамасы, сызбалары, технологиялық 
галаитар, бақылау нүскаулары жэне баска да тиісті деректер, оның 
ішінде сынактан өту талаптары).

Сервистік үйым кіріс инспекциясын жүргізуі керек».
г) Қьізмет көрсету сапасын бацылау және багачау
«Сервистік үйым міндетгі:

Қызметтерді күжатталған рэсімдерге сэйкес тексеріп, 
сэйкестендіріңіз;

Технологиялық процестер мен басқару процес-терін реттеу 
эдістерін қолдана отырып, кызметтің нақты талаптарға сэйкестігін 
белгілеу;-

Бақылау процесінің қүрамдас бөлігі ретінде қызмет 
корсететін персоналдың озін-өзі басқаруын қамтамасыз ету;

Қызметтердің сапасын бағалауда түтынушының 
басымдылығын қамтамасыз ету;

Пікірлерді сүрау аркылы қызметтерді түтынушының 
қанағаттану-шылык деңгейін үнемі бағалау тэжірибесін енгізу.

Түтынушылар мен кызметтерді жеткізушілердің рейтингтерін 
салыстыру түрақты түрде жүргізілуі керек, бүл оның түтынушылық 
галаптарға сәйкестігін анықтау жэне түзету шараларын қабылдау».

Гастрольдік сапар кезінде сапаның баска, үшінші шарасын 
үсынған жөн: сату каналы бойынша сапаны туроператор арқылы 
бағалау, туроператордың жүмыс сапасына белгілі әсер етеді. Бақылау 
(бағалау) нәтижелері жазылуы керек. «Корсетілетіи қызметті беруші 
қызметті түтынушыдан ақпарат алуды қамтамасыз ететін рэсімдерді 
эзірлеп, жүргізуі керек.Тұтынушыдан алынған ақпаратты талдау келесі 
жағдайларды қамтамасыз ету үшін кажет:Қызмет көрсетуге 
қойылатын талаптарды жэне қызмет көрсету шарттарын дұрыс 
белгілеу жэне оларды құжаттамада көрсету;Жүйеде койылған 
галаптардың тұтынушының талаптарына сэйкес келмеуіне 
байланысты мәселелерді шешу;' Көрсетілетін қызметті берушінің 
тұтынушының талаптарын орындау қабілетіне сенімі.
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Тұтынушылардан тиісті ақпарах алудың көздері: социологиялык 
сауалнамалар, тұтынушы коғамдардан, буқаралық акпарат 
кұралдарынан жэие муниципалды үкіметтен алынған акпарат. Қажет 
болған жағдайда, сервис үйымы деректерді жинауға қажетті 
статистикалық эдістерді таңдауды жэне оларды сапаны бақылау 
(тексеру) процесінде, процесті әзірлеу кезінде, акауды талдау кезінде, 
сұраныстар мен тұтынушылардың болжамын болжауда, 
тұтынушылардың қанағаттанушылығы туралы элеуметтік 
сауалнаманың нэтижелерін өңдеуді камтамасыз ететін рэсімдерді 
әзірлеуі керек. қызметтердің сапасы жэне қызмет корсету шарттары»

д) Түтынушымен царым-цатынас. «Клиенттермен тиімді өзара 
эрекеттесу келесі акпаратты камтиды:

Қызмет сипаттамасы, оның қызмет аясы, қол жетімділік 
жэне оны көрсетуге кететін уақыт;

Қызметтің күтілетін қүны;Қызмет көрсету сапасы, оны 
үсыну шарттары мен қүны арасындағы байланыс;

Түтынушылардың қызмет корсету сапасына эсер ету 
мүмкіндігі;

Жеткілікті және дайын өнім тиімді байланыс; 
Түтынушының қызмет сапасына баға алу мүмкіндігі;

Үсынылатын қызмет пен түтынушының нақты 
қажеттіліктері арасындагы байланысты орнату».

е) Бацылау (тексеру) цүралдары және персонач. «Сервистік 
үйым талаптарды анықтауы керек, қызметтер сапасына ішкі аудит 
жүргізу, бақылаудың (тексерудің) кажетті күралдарымен қамтамасыз 
ету жэне оны жүзеге асыру үшін арнайы дайындалған қызметкерлерді 
тағайындау, аудит жобалау (модельдеу), өндіріс жэне қызмет көрсету 
процестерін бақылау, бағалау жэне реттеуді қамтуы керек. 
түтынушыларға қызмет көрсету. Қызметтерді орындау процестерінің 
немесе қызметтер нэтижелерінің сапа жүйесін жүмысты орындауға 
жауапты емес қызметкерлер тексеруі керею>.

ж) Менеджменттің сапа жүйесінің жұмьіс істеуін тачдау.
Мүндай талдау нәтижелері жүйенің қажетті сапасы мен

тиімділігіне қол жеткізу үшін қолданылады ». Әдетте менеджмент 
шолулары тікелей басшылык немесе жүйенің жүмысына жауапты 
басшылық өкілі тікелей өткізген ішкі аудит нэтижелерін багалауды 
қамтиды. Білімді тексеру деректерін жинау, толтыру, сактау, сақтау 
жэне алу процедураларын құруға және жүргізуге міндетті. өндірістік 
персонал жэне т.б. Аудит мәліметтерін тіркеу кызметтер сапасының 
кепілдігін жэне оларды үсынудың тиімділігін растау үшін жүргізілуі 
керек.
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«Сервистік ұйым жұмыс жағдайында көрсетілетін қызметтің 
белгіленген талаптарга сэйкестігін камтамасыз ететін күжатталған 
сапа жүйесін жасауы жэне жүргізуі керек. Бүл жүйеге мыналар кіреді:

a) осы стандарттың талаптарына сәйкес сапа менеджментінің 
қүжатталған рэсімдерін дайындау;

b) сапа жүйесінің қүжатталған проңедуралары мен нүсқауларын 
гиімді пайдалану»

Осы тармаққа ескертпе сапа жүйесінің белгіленген талаптарға 
сэйкестігі:

а) жоспарлар мен сапа жөніндегі нүсқаулықтардың болуы;
б) бакылау жэне өлшеу жэне технологиялык бақылауды анықтау 

жэне алу жабдыктар, технологиялық жабдықтар, материалдык 
ресурстар жэие талап етілетін қызмет сапасын қамтамасыз ету үшін 
білікті кадрларды тандау;

в) субъективті элементті қамтитын талаптарды қоса алғанда, 
иидикаторлар мен оларға койылатын талаптар түрғысынан колайлы 
сгандарт-тарды айкындау (қызметтердің сапасына түтынушының 
қанағаттану-шы лығын әлеуметтік бағалау);

г) жобалау проңестерінің, кызметтердің үсынылуын жэне 
қүжаттаманың талаптарын бақылауды камтамасыз ету;

д) сапа туралы есептерді дайындау.
з) Әзірлеу, техникалыц қызмет көрсету және цүжаттача 

рэсімдері
«Сервистік үйым жүйеге катысты барлық қүжаттар мен 

деректерді эзірлеу, жүргізу жэне үсыну процедураларын белгілеуі 
керек. Қүжаттаманы ол қолданысқа енгізілгенге дейін уэкілетті түлға 
қарап, макұлдауы керек. Сервистік үйым қабылдаган сапа жүйесінің 
барлық компоненттері, талаптары мен ережелері жоспарлар, 
эдістемелер, кэсіпорын стандарттары, нүскаулықтар мен хаттамалар 
гүрінде жүйелі жэне тэртіппен қүжатталуы керек. Сервистік үйым осы 
стандарттың талаптарына байланысты барлық қажетті күжаттар мен 
пысандарды, деректер банкін жүргізудің жедел ироцедураларын 
қүруға жэне жүргізуге міндетті.

Мүндай талаптар: а) сапа жүйесінің тиімді жүмыс істеуін 
қамтамасыз ету үшін жүмыс жүргізілетін барлық өндірістік учаскелер 
үшін қүжаттарды үсыну; б) ескірген күжаттаманы уактылы алып 
гастау; в) күжаттамага өзгерістер енгізу (оның күшін жою). 
Қүжаттарды үздік- сіз қарау тэртібін аныктайтын процедуралардың 
пегізгі тізімін жасау қажет.

Қызмет үйымы жоспарланған кызмет сапасына сэйкестігін 
тексеру жэне сапа жүйесінің тиімділігіи анықтау үшін ішкі сапа 
тексерістерін жүргізуі керек. Аудит эр түрлі шаралардың мәртебесі
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мен маңыздылығына карай жоспарлануы керек. Тексеру жэне бақылау 
құжатталған рэсімдерге сәйкес жүргізілуі керек. Тексерулер 
нэтижелері кұжатталуы жэне тексерілетін жұмыс саласына жауапты 
қызметкерлердің назарына жеткізілуі керек. Осы сайтқа жауапты 
басшылык уақытылы түзету шараларын жүргізіп, тексеру барысында 
анықталған кемшіліктерді жоюы керек.

Егер қызмет сапасының сэйкессіздігі анықталса, сэйкес 
келмейтін жабдықтар мен қүжаттамаларды пайдалану, процесті, 
қызмет көрсету шарттары мен шарттарын бүзу және т.б. анықталса, 
дүрыс шаралар қабылдау кажет.

Түзету әрекеті тэртібі:
Ауытқуды тіркеу;
Қажетті түзету эрекетін анықтау үшін себептерді, 

сәйкессіздіктерді, түпкі себептерге талдау жасау;
Мәселені шешу үшін алдын-алу шараларын жүргізу;
Түзету әрекеті;
Түзету шараларын бакылау;
Салдарлардың тиімділігін бағалау.

«Қызмет көрсететін үйым сапаға эсер ететін жүмыс үшін 
жауапты барлық кызметкерлер үшін кажеттіліктерді анықтау жэне 
оқыту процедураларын жасап, жүргізуі керек. Бүл жүмыска жауапты 
қызметкерлер тиісті біліктілікке (сертификатпен, тестілеумен 
расталған), белгіленген талаптарға жауап беретін білімі мен 
тэжірибесіне ие болуы керек. Окыту туралы мәліметтер жазылуы 
керек. Тіркелген барлық сапа мэліметтерін оқу оңай жэне тек белгілі 
бір қызметке қатысты болуы керек. Тіркелген деректерді сақтау 
мерзімдері жазбаша түрде үсынылуы керек. Әр нақты туристік 
компанияда сапа топтарының жүмысын үйымдастырған кезде 180- 
9000 халықаралық сапа стандарттарыиың серияларын қолдану 
тәжірибесіне назар аударған жөн.

Сапаның жалпы бағыты туристік кэсіпорынды стратегиялық 
жоспарлауда максат ретінде түжырымдалған. Істің ішкі 
процедуралары жэне тактикалық әрекеттер түріндегі жауапкершілік 
атқарушы жэне атқарушы персоналдың жауапкершілік күрылымында 
көрінеді. Жүмыс нұскаулықтары лауазымдык нүсқаулыктар мен 
өндірістік нүсқаулықтар, басшы қызметкерлер үшін жадынамалар 
түрінде жасалады.

Құжатталган бақылау, есептердің түрлері, мерзімдері жэне 
олардың нысандары эртүрлі учаскелер мен жұмыс түрлерін бағалау 
үшін арнайы, арнайы жасалған кәсіби нысандар гүрінде жасалынған. 
Өндіріс пен техникалык қызмет көрсету процесің озгерту жэне 
жаксарту бойынша ұсыныстар енгізу үшін нысандар жасалуы мүмкін.
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Барлық осы формалар үнемі жүмыс істеп, оң нәтижеге ие болуы 
керек. Туристік өиімнің сапасын жақсарту бағдарламасы үнемі жүмыс 
істеуі үшін белгілі бір қызмет сапасының орындаушыларынан (гидтер, 
одіскерлер, агенттер, кіші менеджерлер) ұсыныстар сияқты
күжаттармеіг жұмыс жасау үшін қатаң жауапкершілікті белгілеу қажет. 
I >үл үшін тек кана орыидаушылар үшін ғана емес, соиымен қатар орта 
жэне жоғарғы деңгейдегі менеджерлер үшін арнайы болімдер 
епгізілген, олар иерархия мен олар туралы шешім қабылдау жэне есеп 
беру үшін жауапкершілік мерзімдерін аныктайды.

Жоғарыда айтылғандарға сүйене отырып, туристік
қызметтердің сапалы жүйесін қамтамасыз ету үшін жұмыстың 
пратегиялық бағытын анықтауға болады: Орындаушының, туристік 
агенттің (серіктестің) жэне тұтынушының сапа багалауының 
прақатынасы; ■ Сапа жүйесін, оның ішінде жауапкершіліктің 
күрылымы мен иерархиясын, бакылау эдістері мен сапа саласындағы 
мамандарды даярлауды ұйымдастыру; ¥сыныстар мен инноваңиялар 
гуралы тұрақгы пікірге негізделген кұжатталған басқару. Туристік 
компанияда туристік қызметтердің сапа жүйесінің бағыттарын 
черделеу барысында сіз кесте түрін қолдана аласыз.

Бақылау сұрақтары
1. Өнімдердің, кызметтердің сапасы қандай? Туристік кызмет 

керсету сапасына анықтама беріңіз.
2. Туроператордың сапасын анықтаудағы турагенттік тэсілді 

кандай
параметрлер сипаттайды?

3. Туроператордың сапасын анықтауға тұтынушылық көзқарас 
қандай

негізгі параметрлермен сипатталады?
4. Турдың сапасын анықтайтын өлшемдер қандай?
5. Туроператордың өнімінің сапалық параметрлері қандай 

мемлекеттік
кұжаттармен реттеледі?

3.4 Бағдарламалық туризм анықтамасы. Қызмет көрсету 
йағдарламасы: танымдық, спорттық, білім беру, іскерлік жэне 
г.б.

Туризм (фр. тілінен серуен, саяхат) - белсенді демалыстың бір 
гүріне айналған және де казіргі таңда үлкен сала болып саналатын 
элемдік индустрия. Бастапкы туризмнің функңиясы - танымдык жэне 
озіи-өзі көрсету функңиясы болып табылады. Бұл бағдарламалар бір- 
бірімен тығыз байланыскан жэне де толықтырып отырады.
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Бүл функциялар бағдарламалык кызмет көреетуге әкеледі.
Бағдарламалық кызмет көрсету- түтынушыға белгілі бір қызмет 

көрсетуде үсынылатын жэне кеңестікте қозғалу кезінде (көлік, жаяу, 
жануарларда және т.б.) бір бағытка бағынған (мотивация) қозғалған 
(түтынушы) өзінің проблемаларын шешуге (танысу арқылы, окыту, 
қызығушылык жэне т.б.) саяхат аркылы іске асады.

Бүл анықтаманың үш бастапқы бастапқы қағидасы:
1. Белсенді жэне маңызды туристік сала
2. Әрбір туристің өзіндік қажеттілігі
3. Жоспарланған қызмет деңгейі
Мотивті багдарпама туризмі. Бағдарламалық қызметтің ең 

бастысы түтынушылардың мотивациясы мен ынтаеын колданады.
Әртүрлі факторларға сэйкес түтынушы саяхаты да мотивацияға 

байланысты болады. Оларға жасы, кіріс деңгейі, үлттық накыштары 
жэне де сәні болады.

Мотивацияға байланысты бағдарламалық қызметтер :
Денсаулықты сақтау - бүл топқа емделу, массаж алу 

бағдарламасы кіреді. Олар отбасыларға, мүгедектерге, темекі 
тартпайтын немесе тартатын жэне де сауықгыру, спорт түрлері 
жатады. (жүзу, аэробика, емдік гимнастика).

Спортпен айналасу - психологиялық жэне өмірлік белсенділікті 
апттыру. Жыл бойы айналыса алмайтын спорт түрлері кіреді. Тау 
шаңғысы, теннис, гольф, серфинг, виндсерфинг, су астында жүзу т.б. 
жатады.

Оқыту - бүл әртүрлі шет тілдерін үйрету жэне оны тәжірибеде 
қолдану, баска реакрациялық сабақтар болып табьшады. Оған басқа 
кәсіби оқыту бағдарламасы кіреді (менеджмент, маркетинг, 
экономика)

Өзін-өзі корсету жэне нығайту-бүл топқа шытырман турлар 
жатады. Жоғары деңгейлі туристік саяхат, теплоходпен саяхат, 
африкалық сафари, түйелерді аулау (Йемен, Египет) 
мотокарта(Финляндия) эртүрлі зерттеулер мен су асты жүзу.

Өзіндік жақсы көретін істер -бүл эртүрлі автокөлік фанаттары 
жэне спорттық жанкүйерлер, олимпиадалар жатады.

Іскерлік мэселелерді шешу-эр түрлі конгресс турлар жатады.
Басқа адамдармен карым- катынас жасау эртүрлі мерекелік 

кештер жатады.
Онер деңгейін көтеру жэне қызығушылыкты кандыру. Әртүрлі 

тарихи дәстүр орталыктары, театр турлары, әдеби турлар жатады.
Қызмет көрсету багдарламасы: танымдық, спорттық, білім 

беру, іскерлік және т.б.



Туризм түрі жағынан эр түрлі белгілеріне қарай жіктелген. 
Ү йымдастыру жағына қарай туризм:

а) үйымдастырылған (жоспарлы);
б) өз жоспары бойынша (эуескойлық) болып бөлінеді.
Қатаң уақыт тэртібі бойынша белгіленетін турфирмалар 

үсынатын турлар -  үйымдастырылған туризм деп аталады.
Туризм жеке жэне топтық болып бөлінеді. Жеке бір адамның 

иемесе бір отбасының өздерінің жеке жоспары бойынша саяхатын 
жеке туризм дейді, бір топ адамның саяхатын (6-7 адамнан бастап) 
гоптық туризм деп атайды.

Топтық туризм, әдетте, қатысушылардың тілек-талаптарына 
сэйкес үйымдастырылады. Бүл турлар археологиялык, мәдени-өнер 
жэне тарихи бағытта болуы мүмкін.

Жылжымалык белгісіне карай туризм стаңионарлық жэне 
көшпелі болып бөлінеді. Туризмнің стаңионарлық түріне емдік- 
сауыктыру туризмі жэне спорттык туризмнің кейбір түрлері жатады.

Су туризмінің серуендеу жэне спорттык түрлері дами түсті. 
Туризмнің бүл түріне кіретіндер: су-моторлы спорт, су шаңғысы 
спорты, каноэда еспе, желкенді кеме спорты жэне т.б. Туризмнің бүл 
гүрі суға түсу, жағажай туризмімен үштасады және теңіз, көл, өзен 
жағасына орналаскан туристік кешендерде косымша қызмет көрсету 
гүрлері болып кең тараған.

Су астындағы тіршілік иелерін, жануарлар дүниесін суретке 
гүсіру, олардың өмірімен танысу максатын көздейтін су асты спорттык 
гуризмі эйгілі болып келеді.

Балық жэне аң аулау туризмі де барлығымызға таныс. 
Туризмнің сурет, кино, аң аулау түрлері оның танымалдык түріне 
жатады. Шетел туризмінің ішіндегі ең сүранысқа ие қымбат түрі -  аң 
аулау туризмі.

Сапардың үзактығына қарай туризм кыска жэне үзақ мерзімді 
болып бөлінеді. Адамдардың үш тэулікке дейін саяхатқа келуін қыска 
мерзімді туризм дейді. Қыска мерзімді сапар -  туризмнің бүкаралык 
түрі болып саналады. ¥зақ мерзімді туризм (үш тэуліктен артық) 
каникул немесе үзак мерзімді демалыспен байлаиысты.

Саяхаттың ара қашықтығына қарай туризм жақын жэне алыс 
болып бөлінеді. Жақын саяхат өз елімізге, алыс сапар шетелдерге бару 
деген сөз.

Туристік ағындардын, ритмі бойынша туризм жылдық жэне 
маусымдық болып бөлінеді. Жьшдық дегеніміз жыл бойы туристік 
аудандарға саяхатка, демалуға адамдардың барып түруын айтады. 
Маусымдық -  ондай туристік жерге жылдың бір кезеңінде ғана баруы.
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Туристік саяхатка қатысушылардың жасына қарай туризм 
былай бөлінеді:

а) балалар мен жасөспірімдер туризмі;
э) жастар туризмі;
б) ересектер туризмі.
Туристердің сапар желісінде орналасуы бойынша туризмді 

томендегідей белуге болады:
а) қонақ үй типті;
б) қонақ үй типті емес.
Туристік саяхаттың көрсетілген мақсатына карай туризм 

келесідей бөлінеді:
а) рекреациялық;
э) экскурсиялык;
б) арнайы туризм.
Рекреациялъщ туризмге -  емделу жэне сауықтыру үшін саяхат 

кіреді. Экскурсиялыц туризм -табиғаты мен әлеуметтік-экономикалық 
түрғыдан кызықты орындармен танысу мақсатымен саяхат, бүл бөтен 
аудандарға немесе елдерге саяхат жасау. Арнайы туризм -  арнайы 
бағдарлама жэне маршрут бойынша саяхат.

Көлік қызметінің түріне карай туризм автомобильмен, 
автобуспен, темір жолмен, теплоходпен саяхаттау болып бөлінеді. 
Дүние жүзіндегі жолаушыларды тасудың басым бөлігі автомобиль 
көлігінің үлесіне тиеді. Батыс Еуропада туристердің 70%-ы өз 
көліктерімен саяхаттайды. АҚШ-та бүл көрсеткіш 90% қүрайды.

Соңғы 20 жылда круизді туризм шапшаң дамуда. Круиз -  бүл 
теңіз саяхаты, жабық бір шеңбермен, белгілі бір маршрутпен көрікті, 
кеңіл толарлық жерлерге тоқтап саяхат жасау. Круиздік саяхатта 
бірінші орында -  Нью-Иорк порты. Круиздік туризммен айналысатын 
елдер -  Англия, Норвегия, Грекия, Италия, Франция, АҚШ.

Алғашында барлық туристік іс-әрекет коммерциялық түрде 
болса, онан түсетін кіріс туристік мекемелердің жүмысының басты 
нәтижесі болды. Бірте-бірте коммерциялык туризмге қарсы элеуметтік 
туризм деген түсінік пайда болды. Әлеуметтік туризм жүйесі 
түтынушыларға ғана емес, туристік мекемелерге де өте тиімді. 
Сонымен, әлеуметтік туризм — бүл элеуметтік жағдайлары төмен 
адамдардың пайдаланатын туризмі, оларды мемлекет жэне мемлекетке 
жатпайтын күрылымдар қолдайды, қаржьшандырады.

Экологиялық туризм (экотуризм) -  жақында ғана «жасыл» 
козғалыс толкынында пайда болды жэне елдің түрақты даму 
концепциясына байланысты ол батыста кең дами бастады. 
Экотуризмді көпшілік туризмнің баламасы ретінде қарайды,

%
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(,'ондықтан да оның калыптасқан турнзмнен айырмашылықтары бар. 
()лар төмендегідей негізгі белгілер:

экотуризмнің басты нысаны болатын ерекше табигаты 
корікті, көзтартарлықтай жерлердің болуы;

туризм индустриясының жоспарлы дамуының негізінде 
колданғанмен, тозбайтындай табиғи жэне мәдени элеуетті аумақтың 
болуы;

баскаларға қарағанда төмен капиталды, материалды жэне 
жергия сыйымдылығының болуы;

экотуризмнің ең күрделі максаттарының бірі -  экологиялық 
білім беру жэне экологиялық тәрбиені қалыптастыру;

бүтіндей мемлекетті немесе жеке аудандардың әлеуметтік 
жономикасын көтеретіндей дәрежеде болуы.

Қыска уакыттық табиғатта уик-эндте демалудан бастап табиғи 
жаратылыс тақырыбына ғылыми зерттеулер жүргізуге дейін 
жологиялык турнзм туристік ағымдарды эр түрлі максаттармен камти 
бсреді.

Діни туризм бүгінгі күні айтарлықгай аукымды көлемге жетіп 
отыр. Мүсылмандардың ең басты касиетті қажылык орталығы -  Сауд 
Аравиясындағы Мекке каласы. Қүдайға табынушы католиктер папа 
1’имскийге Ватиканга барады. Туристік діни маршругтарды 
ішыктайтын эр елде өзінің ұлттық діни орталықтары бар.

Туризм жіктемесінің ғылыми жэне практикалық маңызы бар, ол 
білгеніңці реттеуге жэне дүниежүзілік туризм козғалысын терең біліп- 
і үсінуге эсерін тигізеді.

Қазіргі отандық жэне шетелдік әдебиеттерді «Турнзм» 
ііныктамасына жан-жакты кезқарас қалыптасты, олар эр түрлі 
белгілерге негізделді жэне бірнеше топқа біріктірілді:

туризм -  адамдардың уакытша орын ауыстыруы ретінде 
олардың түрғылықты өмір сүру ортасынан тыс шығуы, туристік 
қызығушылық туғызатын нысанда уақытша болуы;

туризм -  күрделі әлеуметтік-экономикалық жүйе ретінде 
о і і ы ң  негізін көпсалалы іуристік индустрия деп аталатын өнеркэсіптік 
кешен қүрады;

туризм нарықтық экономика сегменті ретінде онда түрлі 
шаруашылык кешеніндегі кәсіпорындар өнімді үсыну мақсатында 
іуристік қызығушылықты қанағаттандыру үшін өзара байланыста 
болады;

туризм -  экономика саласы, бизнес, кэсіпкерлік, таным, 
снорт жэне демалыс.

«Туризм» үғымының соңғы анықтамасы барынша толық деп 
есептеледі, себебі туризмді саяхаттан ерекшеліктендіретін барлық
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белгілер ескерілген туристік козгалыстан негізгі белгісі адамның бос 
уақыты. Туризмдегі бос уакыт дегеніміз еңбек демалысының уакыты 
каникул, демалыс және мейрам күндері, еңбек демалысына шыкканнан 
кейінгі уакыт.

Екінші маңызды белгі -  қозғалыс мақсаты. Анықтамада 
максаттар нақты берілген: сауақтыру, танымдылық, кэсіптік,
спорттық, діни, іскерлік, білім алу.

Үшінші белгіні туристік индустрия экономикасы үшін өте 
маңыздылығы.

Төртінші белгі -  уақытша келген жерінде ақылы іс-эрекетпен 
айналысу мүмкіндігіңіздің аздығы. Сондықтан туристік бос уақыттан 
басқа, бос каржы көлемі болуы керек, оны турист демалу жэне ағзасын 
калыпка келтіру мақсатына жүмсай алады.

Қазіргі туризм — бір жағынан жас қүбылыс, себебі екінші 
дүниежүзілік соғыстан кейін ғана көпшілік түрде дамыды, екінші 
жағынан туризмнің өте тереңге кеткен тамырлары бар, себебі 
саяхаттану адамзатқа ежелгі замандардан белгілі

Танымдық туризмнің негізгі аспектілерін жэне оның 
орталықтарын егжей-тегжейлі зерделеуді бастамас бүрын, «туризм» 
сөзінің өзі нені білдіретінін аныктаймыз:

Туризм - уақытша болатын елде (жерде) ақылы қызметпен 
айналыспай, ел азаматтарының, шетел азаматтарының жэне 
азаматтығы жок адамдардың түракты түргылықты жерінен танымдық, 
сауықтыру, спорттық, кэсіби-іскерлік, діни жэне өзге де мақсаттарда 
уақытша шығуы (баскаша айтканда-саяхаты).

Танымдық туризм үғымы әлемнің мэдениетін оның келуі, эр 
түрлі мәдениеттерді тікелей түсіну жэне тәжірибе арқьшы рухани 
игеру жэне рухани иемдену кажеттілігін білдіреді, мүнда жеке көрген 
нэрсе туристің меншігі, ойы мен сезімдеріне тиесілі болады, оны 
қабылдау көкжиегін өзгертеді.

Бүл жағдайда гидтерді дайындау жэне экскурсияның сапалы 
дамуы, оны өткізудің әдістері мен эдістерін дамыту маңызды рөл 
аткарады.

Танымдык туризм нарығы өте кең. Ол аз дәрежеде тәуелді 
керек-жарактары жас туристер көп ортасына, оның мүдделерін. 
Адамды көп нәрсе кызықтыруы мүмкін, эсіресе ерекше жэне ерекше 
нэрсе; сондықтан нарықты зерттеу жэне турды дамыту кезінде, 
жарнама кезінде туристік маршруттың осы жақтарын атап өтуге 
ерекше назар аудару керек.Іскерлік туризм -  іскерлік жэне кәсіптік 
мақсаттағы барған жерінен айлық алмайтын саяхаттарды қамтиды. 
ХТ¥ туризмінің бұл түріне съездерге ғылыми конгрестер мен 
конференцияларға, жиындарға семинарларға, жәрмеңке, көрмелерге,
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баруды, келіссөздер мен келісімшарт жасау, қондырғыларды жөндеу 
мен кұру максатындағы сапарларды жаткызады.

Кез-келғен мемлекеттің коғамы мен экономикасының казіргі 
іаманғы дамуы іскерлік туризм салаеында белсенді көтерілумен қатар 
жүреді, өйткені Іскерлік туризм әлемдік экономиканың ең дамып келе 
жатқан саласы болып саналады. Іскерлік, мэдени жэне ғылыми 
байланыстардың күшеюі іскерлік туризмді элемде жетекші етті.

Бизнес-туризмнің осы сегментінде Қазакстан да белгілі бір 
иерспективаларға ие. Геосаяси жағдай жэне табиғи-шикізат 
ресурстары Қазакстанға бизнес мэселелері бойынша келетін жэне 
халықаралық конференциялар мен форумдарға катысатын бизнес- 
гуристер санының артуына мүмкіндік береді. Жоғарыда аталған 
орталықтардың инфрақүрьшымы негізінен халықаралық стандарттарға 
сэйкес келеді.

Іскерлік туризм-оте кең үғым. Бүл іскерлік коммуникация, 
Ақпарат жэне технология алмасу, жаңа серіктестер, нарыктар, РК- 
акциялар іздеу, қызметкерлерді окыту, сондай-ақ корпоративтік 
мэдениетті дамыту.

Іскерлік сапарлардагы кәсіпкердің шығындары демалуға 
баратын туристің орташа шығындарынан әлдекайда жоғары. Бүл 
парықтың басты артықшылығы-ешқандай экономикалық дағдарыстар 
бүл бизнеске эсер ете алмайды. Экономикалық қүлдырау кезінде 
іссапарлар саны артуы мүмкін. Қактығыс туындаған жағдайда белгілі 
бір шешімдер қабылдау қажет болғандықтан, бүл іскерлік 
кездесулердің көбеюіне ықпал етеді, сондықтан іскерлік бизнес 
эрқашан өзекті болып табылады.

Іскерлік бизнеспен байланысты келесі жағымды 
ісүбылыстардың бірі-дамыған инфракұрылым. Туризмді дамытудың 
казірғі жағдайында бизнесмендер үшін іскерлік сапарға жайлы болу 
ұшін барлық жағдайлар жасалған, олар мыналарды көздейді:

кормелер, конгрестер ұйымдастыруға арналған 
мамандандырылған орталықтар;

- іскер адамдарға арналған бизнес-Қонақ үйлер;
- бизнес-авиаңия;
- толем жүйелері;
- ұялы жэне спутниктік байланыс, баска да заманауи 

технологиялар.
Спорттык туризм-казіргі заманғы демалыс жэне ойын-сауық 

саласындағы ең перспективалы бағыттардың бірі. Ашык демалыстың 
белеенді түрлерімен байланысты саяхат шытырман оқиғалы туризмге, 
атап айтқанда экстремалды туризмге жатады. Спорттык туризм бүкіл 
элемде, сондай-ақ біздің елде танымал болып келеді. Барлығы су асты
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әлемінің сұлулығын көруге тырысады. Парашютпен секіру немесе тау 
шыңдарын бағындыру. Белсенді демалыс түрлері туристер үшін 
кызықты бола түсуде.

Туризм ерекше, өйткені эркім өз Қалағанын таба алады. 
Спорттык туризмге сүраныс айтарлыктай өсті. Спорттык экстремалды 
туризм ер адамдарға арналғаи спорт. Қиындықтарды жеңе отырып, 
адамдар адамның мүмкіндіктері каншалықты таусылмайтынын 
дәлелдейді. Экстрим адамның мінезін қатайтады.

Спорттық туризмнің негізгі функңияларының бірі-сауықгыру. 
Сондыктан бүгін біз спорттық туризмді спорттык-сауықтыру 
туризмімен байлаиыстырамыз. Туризмнің емдік кұндылығы-табиғат 
адаммен өзара эрекеттеседі, оған қатысты бірқатар маңызды 
функңияларды орындайды: оңалту, психотерапиялық, танымдык жэне 
эстетикалық. Дэл осы функңиялар адам ағзасының физикалық 
белсенділігін арттьфады жэне арттырады.

Этникалық туризм -  туғаи жер мен отбасының калыптасқан 
жерлеріне тума туыстарға бару мақсатын камтиды. Туризмнің бүл 
түрін «өткенді еске алу» деп те атайды. Мүндай туризм түрлері әсіресе 
диаспоралар көп елде дамыған. Мысалы, Германия туристері үшін 
Волга маңына, Финляндия туристері үшін Карель жеріне, Ладога 
көліне бару. Финдер, 500 мыңға жуык адам 1939-1945 жылдардағы 
соғыс қимылдары кезеңінде осы жерден кетуге мэжбүр болды. 
Қытайлықгарда да осы туризм түрі дамыған, олардың диаспорасы элем 
бойынша 60 млн-дай адам.

Қазақстандағы этникалык туризмді дамытудың 
алғышарттарына келесілерді жатқызуға болады:

1)үлттык немесе макроеңірлік ауқымда ғана емес, сондай-ақ 
жекелеген өңірлер шегінде жэне тіпті төменгі әкімшілік бірліктер 
(аудандар, ауылдык елді мекендер) деңгейінде де көрініс табатын 
халыктың этникалық эртүрлілігінің жоғары дэрежесі;

2) ұзақ этносаралық интеграция, аккультурация жэне 
ассимиляция процесінде қалыптасқан эртүрлі этномәдени 
кешендердің, ең алдымен, Шығыс славян, түркі тілдерінің бірегей 
үйлесімі;

3) урбанизацияның елдегі барлық этникалык топтардың 
дәстүрлі мэдени кешеніне деструктивті әсері;

4) Қазакстан өңірлерінің отандық жэне шетелдік туристік 
нарыктарында, эсіресе туристердің туристік артықшьшық рейтингісі 
төмен өңірлерді неғұрлым тиімді жылжыту кажеттілігі

Діни туризм түрлі конфессия адамдарының діни 
кажеттіліктеріне негізделген. Бүл туризмді екі бағытта қарастыруға 
болады: мінажат ету мақсаттардағы және діни танымдылық туризм.
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Үйымдастыру ерекшеліктері бойынша ұйымдастырылған жэне 
өз бетімен ұйымдастырылған. туризм деп ажыратылады. 
Ұйымдастырылған туризм алдын турист немесе туристер үшін 
гуристік фирманың жасактаған сұранысы бойынша жэне бюджет 
бойынша саяхаттың бағдарламасын камтиды.

Туристік фирма туристтік кызмет түрлерінің маршрут бойынша 
алдын ала брондап, қаржыландырады, қажетті кұжаттарды 
дайындайды.

Өз бетімен ұйымдастырылған туризмде туристер саяхатты 
гуристік фирмалардың катысуынсыз өздері ұйымдастырады, өз 
беттерінше маршруттар таңдайды, экскурсиялық нысандарды 
анықтайды, қону орындарын жоспарлап, құжаттарды дайындайды, т.б. 
Туризмнің бұл түрі дүние жүзінде кеңінен танымал. Әсіресе визасыз 
саяхаттауға мүмкіндік беретін елдерде (мысалы, Шенғен келісімі 
елдері арасында). Жақын аракашықтық дамыған көлік желісі 
шекараны киындықсыз кесіп өту мүмкіндігі. Экскурсиялық 
нысандардың көп болуы, т.б. маңызды факторлар. Осы туризмнің 
Еуропадағы үлесі 80%-ға дейін котерілді.

Үзактығы бойынша туризмнің мынадай түрлері: кыска мерзімді 
(демалыс күнгі турлар, 7 күнге дейін) орташа ұзактығы саяхат 9-12 күн, 
үзақ мерзімді 15-30 күн.

Саяхатта пайдаланатын көлік түрлеріне қарай туризмнің 
мынадай түрлері ажыратылады: теміржолмен, эуе көлігімен,
автомобильмен, кемемен (өзен, теңіз), автобуспен, велосипедпен, 
басқа да козғалыс құралдарын пайдалану.

Туризмнің қаркынды дамыған мезгілдеріне қарай тұрақты жэне 
маусымдық деп жіктейді. Тұрақты туризм деп -  аймақ пен нысанға 
жыл бойы туристердің бірқалыпты келуін айтамыз. Маусымдык 
туризмге климаттык жағдайға байланысты турист ағынының 
қарқындылығын өзгеруін айтамыз.

Маусымдык туризмге рекреациялық, конгрестік-көрмелік 
туризмді жаткызамыз. Жоғары, орташа, томен маусымдарды 
ажыратады. Жоғары маусым туристік ресурстарды толық иайдалану 
мүмкінідігімен сипатталады. Туризм түрлерінің маусымдылығына 
табиғи-климаттық факторлар, жалпы ұлттык діни мерекелер, 
каникулдар, көпшілік шаралар эсер етеді. Мэселен, Қазақстандағы 
наурыз мерекесі туристердің келуіне өте қолайлы.

Туристердің жас ерекшеліктеріне байланысты мынадай туризм 
түрлері ажыратылады: балалар, жастар, орта жастагылар, үшінші жас 
әкілдері.

Қаржыландыру көзіне байланысты туризмді коммерциялық 
жэне әлеуметтік типтерге боледі.
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Коммерциялық туризм -  туристік фирмалардың пайда табуына 
бағытталған, кызмет көрсету өндірістерінің дамуына бағытталған. 
Барынша көи пайда табуға талпынып туристік фирмалар үнемі нақты 
бағамен сату бағасы арасындағы айырмашылыктардың тиімдіғін 
қадағалап отырады. Олардың көрсететін негізгі кызмет түрлері орта 
жэне жоғарғы табыстағы адамдарға бағытталады.

Арнаулы туризм түрлеріне мына белгілері бар турларды да 
жаткызуга болады:

көпшілікке арналмаған, сирек кездесетін туризм түрлері, 
соңғы өнімді калыптастыруға көп еңбекті кажет ететін 

туризм түрлері;
қаржыны көп қажет етпейтін туризм түрлері; 
эр түрлі туризм түрлерінің белгілерін қамтитын турлар; 
адамның кажеттілігінен туған жаңа туризм түрлері; 
дәстүрлі емес каржы көздерін иайдаланып 

үйымдастырылатын туризм түрлері.
Арнаулы, кең тараған, аталған талаптарға сай туризм түрлеріне 

мыналар жатады: діни туризм, іскерлік туризм, конгрестік-көрмелік, 
емдеу туризмі, экологиялық туризм, оқиғалық туризм, таушаңғы 
туризмі, экстремальды туризм, круиздік туризм, т.б.

Туристердің қажеттілігі мен сүраныстарының үнемі өзгеріп 
отыруға жаңа туризм түрлерінің пайда болып дамуының алғышарты 
болып табылады.

Бақылау сүрақтары
1. Туризм үйымдастыру бойынша қалай бөлінеды?
2. Жеке туризм деген не? Топтық туризм деген не?
3. Туристік саяхат жэне оның турлері?
4. Круиз туризмі жэне кандай туризмнің басқа түрлерің

білесіз?
5. Мотивті бағдарлама туризмі деген не? Мотивацияға

байланысты бағдарламалық қызметтер кандай түрі болады?

3.5 Туристік-экскурсиялық қызмет көрсету 
бағдарламаларын қалыптастыру қағидалары

Туристік қызметтер көрсету кағидалары:
1. Осы Туристік кызмет көрсету Қазақстан Республикасындағы 

туристік кызмет туралы» 2001 жылғы 13 маусымдағы Қазақстан 
Республикасының Заңына сәйкес эзірленді жэңе туристік
қажеттіліктерін қанағаттандыруға қажетті, оның саяхаты кезеңінде
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жэне осы саяхатка байланысты ұсынылатын туристік кызметтер 
көрсету тэртібін регламенттейді.

2. Осы Қағидада келесі түсінік колданылады:
Трансферт - туристік кызметті жүзеге асыратын тұлғалар жэне 

(немесе) жекелеген туристік кызметтер көрсететін үшінші тұлгалар 
туристі эуежайда, темір жол вокзалында немесе турист көрсеткен 
мекенжайда жеке карсы алу, оны демалыс орнына жэне (немесе) 
туристі орналастыру орнына жеткізу.

3. Туристік кызметтер көрсету гидпен (гид-аудармашымен) 
жэне экскур-соводпен жасалатын шарттарды коспағанда, Қазақстан 
Республикасының заңнамасына сәйкес туристік қызмет көрсетуге 
арналған шарт негізінде жүзеге асырылады.

4. Турист туристік кызметті жүзеге асырушы түлғаға өзі жэне 
тұлғалар туралы толык ақпаратты туристік қызмет корсетуге арналған 
шарт жасасу пайдасына, осындай шарт бойынша міндеттемені 
орындау үшін кажетті көлемде үсынады.

5. Егер көрсетілген өзгерістер төтенше жағдайларға 
байланысты болса, туристік саяхаттау маршруттарын туристің 
келісімінсіз өзгертуге болады.

6. Туристік қызметті жүзеге асыратын тұлғалар туристік 
қызмет корсетуге арналған жазбаша нысанда жасалган шарттың 
негізінде туристік қызметті көрсетеді.

«Рұксаттар жэне хабарламалар туралы» 2014 жылғы 16 
мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес:

1) туристік оператор лицензия негізінде қызметгі жүзеге
асырады;

2) туристік агенттік кызмет, гидтер (гидтер-аудармашылар) 
қызметі, экскурсоводтар мен туризм нұсқаушыларының қызметі 
хабарламалар тэртібінде жүзеге асырылады.

7. Туристік оператор жэне туристік агент туристік 
оператордың, туристік агенттің азаматтык-қүкыктық жауапкершілігін 
міндетті сақгандырудың шарты жарамды болған кезде қызметті жүзеге 
асырады.

8. Туристік өнімде Қазакстан Республикасының шегінде 
уақытша болатын жерде (елде) туристік ресурстармен танысу 
жөніндегі экскурсиялы-ақпараттық, үйымдастырушылық қызметтер 
болған жағдайда туристік оператор туристік экскурсоводта, гидте (гид- 
аудармашыда) жэне туризм нұскаушысында міндетті түрде Қазакстан 
Республикасының азаматтығы болуы туралы «Қазақстан 
Республикасындағы туристік қызмет туралы» 2001 ж. 13 маусымдағы 
Қазакстан Республикасы Заңының талаптарының сакталуын 
қамтамасыз етеді.
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9. Туристі тасымалдау бойынша қызмет көрсету туристік 
қызмет көрсетуге арналгаи шарттың иегізінде жүзеге асырылады. 
Туристік қызмет көрсетуге арналған шартта реттелмеген тасымалдау 
мәселелері көлік саласындағы тиісті заңнамамен, сондай-ак Қазақстан 
Республикасы қатысушысы болып табылатын халыкаралық 
шарттармен ретгеледі.

10. Қазакстан Республикасының шегінде туристің өмірі мен 
денсаулығы үшін аса қауіп туғызатын маршруттармен (таулы лсэие 
өтуге киын жерлер, спелеологикалық жэне су объектілері, туризмнің 
экстремалдық жэне басқа түрлерімен айналысу) өткен жағдайда 
туристік кызметті жүзеге асыратын түлғалар туристі кажетті керек- 
жарақтармен қамтамасыз етеді.

11. Туристік оператор туристік агент үшін оның өзі 
қалыптастырған туристік өнімді өткізу бойынша оку тренингін 
откізеді.

12. Туристік кызметті жүзеге асыратын түлғалар мүгедектер 
мен халықтың қауқары аз топтарға туристік кызметті жэне туристік 
өнімді қалыптастыру кезінде карастырады:

1) техникалык көмекші (компенсаторлық) қүралдарды 
пайдалана отырып кедергісіз қозғалу мүмкіндігін қарастырады;

2) туристік индустрия объектілерінде жеке дыбыстык 
маяктардың болуын қарастыратын аудиовизуалдык акпараттық 
жүйенің жүйелі дыбыстық хабарламалар немесе туристік индустрия 
объектісі аумағында жэие барлық алаңында радиофикаңияның, 
сондай-ақ арнайы ақпараттык таблолардың болуы;

3) туристік саяхаттар мен экскурсиялар маршруттарында 
ыңғайлы бағдарлаудың болуы (арнайы ақпараттық жэне бағдарлау 
қүрылғылары);

Мүгедектер мен халыктың қауқары аз топтар үшін визуалдық 
жэне дыбыстық акпарат туристің бағдарыиа жаксы қабылдауды жэне 
қауіпті коздердің мүмкіндігі туралы оны ескертуді қамтамасыз етуі 
тиіс.

13. мүгедектер меи халықтың қауқары аз топтарға туристік 
жэне экскурсиялық қызметтерді көрсету арнайы дайындалғаи 
персоналмен бірге жүргізіледі.

14. Туристік кызметті жүзете асыратын түлғалар туристке 
көрсетілетін туристік қызметтер туралы толык жэне дүрыс ақпаратты 
үсынады.

15. Туристік өнімнің түтынушылық қасиеттері туралы ақпарат 
мыналарды камтиды:

- саяхаттың басталу жэне аяқталу күні, уақыты;
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- туристерді орналастыру орындары (түру тэртібі, орналастыру 
орнының кұралының атауы, санаты, нөмірдің типі) туралы акпарат;

- тамактану (туристік маршрут бойынша туристің козғалу 
уакытыпда жэне туристі орналастыру орнындағы тамактану тэртібі);

- туристі тасымалдау жөніндегі қызметтер -  трансферттік 
қызметті коса алғанда, саяхаттың барлық кезеңінде көліктің тұрі, типі 
жэне санаты, тасымалдаушының жэне (немесе) тасымалдаушылардың 
атауы;

- туристік өнімнің күны жэне оны төлеу тэртібі;
- экскурсоводтың, гидтің (гид-аудармашының) жэне туризм 

нұсқаушысының болуы;
- косымша қызметтер;
- саяхат жасау кезінде олар кездесуі мүмкін кауіптері, 

саяхаттаудың ерекшеліктері туралы, сондай-ак кауіпсіздік шаралары 
туралы мэлімет;

- осы шарт бойынша міндеттемені орындау үшін қажетті 
көлемде туристік өнімге кіретін жекелеген туристік қызметтер 
корсететін үшінші тұлғалар туралы мәлімет.

16. Туристік қызметті жүзеге асыратын тұлғалар туристке 
уақытша болатын елде (жерде) орналасқан, турист уақытша болатын 
елде (жерде) төтенше жағдай туындаған жағдайда немесе басқа да 
жайттарға, оның өміріне, денеаулығына қауіп тондіретін жэне оның 
мүлігіне зиян келтірген (зиян келтіру мүмкіндігі) жағдайда Қазакстан 
Республикасының дипломатиялық жэне консульдық қызметі, өзге де 
мемлекеттік, сондай-ақ туристік окілдіктерердің орналаскан жері, 
почталық мекенжайы жэне байланыс ақпараты туралы ақпарат 
ұсынады.

17. Туристік қызметті жүзеге асыратын тұлғалар саяхат кезінде 
туристің төтенше жағдайға ұшырағаны туралы білген немесе білуге
і иіс сәтген бастап дипломатиялық қызметке, облыстардың жергілікті 
атқарушы органдарына, республикалық маңызы бар калаларға, 
асганаға туристік қызмет саласындағы уэкілетті органға жэне 
азаматтык корғау саласындағы уэкілетті органға, сондай-ақ туристің 
отбасына дереу хабарлайды.

Экскурсия кәсіпорындары көп жағдайда 2 стратегияны 
үстанады. Олар:

1) алғашкы тұтынушыларды тарту
2) тұрақты тұтынушыларды тарту және олармен үзақ мерзімді 

карым-қатынас қалыптастыру.
Алгашқы тұтынушыларды тарту стратегиясы 

түтынушылардың назарын кез-келген туристік кэсіпорынга аудару 
үшін жэне белгілі бір қызмет түріне байланысты қызмет көрсетуге
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арналған. Кез-келген туристік кэсіпорын өзінің маркетингтік кызметін 
тек кана тұтынушыларды тартуға емес, олармен одан ары карым- 
қатынае жасау керек, сондықтан да туристік кәсіпорын тұтынушыға 
сапалы жэне өз уақытысында алғашқы кызметті өзі немесе 
әріптестерімен бірге көрсету керек.

Алғашкы тұтынушыларды тарту үшін:
тұтынушыларға экскурсиялық кэсіпорынның

түтынушыларда пайда болған барлық мэселелерді шеше алатынына 
байланысты түсіндірме жұмыстарын жүргізу;

дамытудың казіргі заманғы тұрлерін ұйымдастыру 
(жарнама, қоғаммен байланыс);

экскурсиялық енімді тұтынушыға жеткізу, оны тез сатып 
алу үшін жағдай жасау;

Экскурсиялық кәсіпорын сапалы қызмет ұсынып жэне алғашқы 
тұтынушыларын көбейту үшін келесілерді қараетыру керек:

сапалы қызмет көрсету арқылы басқа да кәсіпорындардан 
төлемге кабілетті тұтынушыларды тарту;

корпоративті тұтынушыларды тарту.
Экскурсиялык кәсіпорынның кызмет бағыты тұтынушьшардың 

қажеттілігін қанағаттандыратын мониторингтік нарыққа негізделуі 
қажет. Қазіргі маркетинг (Маркетинг (ағьшшынша: тагкеііпц — 
нарық, базар, өткізу, сауда) — кэсіпорынның (фирманың, бірлестіктің, 
т.б.) тауар өндіру-өткізу жэне сауда жасау қызметін ұйымдастыру мен 
басқару жүйесі.) тұрғысында экскурсиялық кэсіпорындардың белгілі 
бір құралдары әріптестік мүмкіндіктерді кұру процесіне арналған.

А.Л.Разумовская бойынша қызмет көрсету компаниясының 
оның ішінде экскурсиялык кәсіпорынның, маркетингтік қызметінің ең 
бірінші алдына қойған максаты, корпоративті тұтынушыларды қоса 
отырып, тұтынушылардың нарықтағы кажеттілігін зерттеу керек. 
Алынған акпараттар негізінде (эртүрлі дереккөздерден) барлық 
стратегия меи саясатка түсінікті түрде, коммуникаңиялық 
каналдардың кызметін пайдалана отырып, тұтынушыларды тарту 
туралы, сондай-ак алғашкы тұтынушыларды тарту үшін тиімді 
құралдарды анықтау керек. Стратегияда ұсыныс сапасы ретінде орта 
мерзімді және ұзақмерзімді жоспарларды қамтылуы керек.

Тұрақты тұтынушыларды ұстап қалу жэне олармен ұзақ 
мерзімге карым - катынас орнату стратегиясы. Маркетинг катынасы 
үшін тұтынушыны ұстап қалу, тұтынушымен байланыс орнату, 
эрдайым тұтынушылық құндылық қызметін котеріп отыру, барлык 
маркетингтік шеңбердің қатысушыларымен карым-катынас орнату 
сипаттары тэн. Лояльдылық -  бұл әріптестік тұтынушы тарапынан 
сенімділік білдіру, сатып алушымен арадағы өзара сенімділік жэне

110



басқа да түтынушыларға үсыну. Экскурсиялык кәсіпорын 
маркетингтік карым-қатынас көмегімен түтынушының сенімді 
(қайтадан өнімді сатып алу, басқаларға үсыну және т.б.) әріптестігіне 
ие болады.

Е.М.Празян айтқандай, маркетингтік қатынастың көптеген 
гүрлері айтылып жүрсе де (өзара қарым-қатынас маркетингі, әріптестік 
қарым -  катынас маркетингі, өзара әрекет маркетингі, коммуникация 
марткеингі), келесі екі маркетинг қарым-қатынасына бөледі: 
маркетингтік қарым-катынас - маркетингтік баскару түжырымдамасы, 
маркетингтік қарым-қатынас -  маркетингтің қүралы ретінде.

Маркетингтік карым-катынае маркетингті басқару 
түжырымдамасы ретінде эксурсиялык кэсіпорындарда келесі 
ерекшеліктерімен байланысты:

кэсіпорынның стратегиялык. қызығушылыктары мен 
максатына кол жеткізу;

қалыптаскан түтынушылармен қарым-қатынасты сақгап
қалу;

үзақмерзімді әріптестікті дамыту; 
эріптестермен келіссөздер жүргізу.

Өз кезегінде, маркетингтің бір күралы ретінде саналатын 
маркетингтік қарым-қатынас экскурсиялық кәсіпорында келесі 
жағдайларды сақтағанда колданылады:

экскурсиялык өнімді шығару жэне қолдану; 
экскурсиялық кэсіиорын үзақмерзімді келешегі үшін 

түтынушыларды
жоғары бағалау;
кэсіпорын қызметінің жоғары тұрақтылығы; 
экскурсиялық кэсіпорындармен тікелей байланыс.

Экскурсиялық кэсіпорынның қызметі түтынушы оның бизнес- 
эріптесі болып қалуына кабілетті болу керек, сонда ғана ол экскурсия 
кэсіпорны-ның өнімі мен брендіне шынайьт берілген эріптес болып 
қалады.

Бақылау сүракіары
1. Қазақстан Республикасындағы туристік кызмет қалай 

эзірленеды?
2. Трансферт деген не?
3. Экскурсия кэсіпорындары кандай стратегияиы үстанады?
4. Маркетингтік карым-катынастың эксурсиялык

кэсіпорындардағы ерекшеліктері?
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2 МОДУЛЬ. ТУРОПЕРЕЙТИНГ

IV Тарау. ТУРОПЕРАТОР ЖӘНЕ ТУРАГЕНТТЕР. 
ТУРОПЕРЕЙТИНГ СУБЪЕКТЕРІ РЕТІНДЕ

4.1 Туроператор түсінігі, кызмегі және түрлері

Туристік өнім негізі тасымалдаудан, орналастыру мен көңіл- 
көтеруден түрады. Туристік онім ондірісінде авиациялык, теңіздік, 
темір жол, автокөлік компаниялары жэне де конакүйлер, баска да 
орналастыру қүралдары, мүражай-экскурсиялық бизнес, көпшілікке 
арналған көңіл-көтеру орындары, спорттық, курорттық үйымдар 
жүмыс атқарады.

Туристік өнім дайындаушылары -  туроператорлар өздерінің 
өнімдерін тікелей түтынушыға жэне де турагенттіктерге арқылы да 
сата алады.

Туроператорлар бизнесінің дамуы алыс аракашықтық пен 
туристік өнімнің күрделуімен копшілік туризмнің калыптасуының 
салдары болып табылады, нәтижесінде туристік фирмалар кызметінің 
мамандану үрдісі дамыды: біреулері кызметтер жинағын ондіруге күш 
жүмасаса, кейбіреуілері туроперейтинг бағыттарын калыптастыра 
отыра жаңа аймақтарды игерді, туризмнің жаңа түрлерін күрастырды.

Туроперейтинг қажеттілігі мейманхана-мейрамхана қызметтер 
үсынысын сандарының өсуі кезімен жэне ірі туристік жэне курорттык 
орталықтарда туриет тек орналасу мен тамақтанудан түратын тур 
сатып ала отырып, толықканды демала алмауымен байланысты.

Туристер қаражаттарының көп бөлігін демалу-көңіл көтеру іс- 
шараларына щығындайды. Сонымен катар олар спортпен айналысуға, 
косымша курорттық, түрмыстык және басқа қызметтер алуға карсы 
емес.

Туристік кызмет көрсету саласына қызмет көрсететін жэне түрлі 
тақырыптык турлар кызметтер жиынтығын үсынатын үйымдарды, 
кэсіпорындарды, фирмаларды тарту — осының бәрі арнайы бизнестің 
дамуын қажет етті, ягни туроперейтингті (туристік бағдарламаларды 
күрастыру). Бүл туроператорлардың басты міндеттерінің бірі болып 
табылады.

Туроператор -  туристердің талаптарына сәйкес жэне қызмет 
корсетушілермен шарт арқылы турлар жиынтығымен айналысатын 
туристік фирма (үйым).

Туроператор туриетерге түрлі кызмет түрлерін таңдауға 
мүмкіндік береді жэне біруақытта баска қалалар мен мекендердегі

112



қызмет көрсету тапсырысын оңайлатып, осы қызметті өз мойнына 
алады.

Туроператор мен турагент арасындагы негізгі
;і іі ырмашылықтар:

а) Табыс жүйесі бойынша: Туроператор кейбір туристік өнімді 
сатып алады. Оның табысы сатып алу бағасы мен сату бағасының 
а й ырмашылығынан қалыптасады.

Турагент жеке сатушы ретінде әрекет етеді, оның табысы, 
басқа туристік өнімдерді сатудың комиссиясына байланысты болады.

б) Туристік өнімге цатыстылыгына орай: Туроператор сатуға 
ордайым косымша туристік өнімге ие болса, ал турагент тек сатып 
алушы білгілі өнімді сатып алуға ниет білдіргенде ғана сұрау жасайды.

Туроператор екі түрге бөлінеді:
Қызмет түріне орай:
1. Көпшілік нарык операторлары. Олар көпшілік туризмнің 

орнына чертерлік авиарейстерді колдану бойынша турпакеттерді 
сатады.

2. Маманданған операторлар— бұл белгілі өнімге немесе 
белгілі нарық сегментіне бағытталған, маманданған туроператор.

Қызмет орнына орай:
1. Жергілікті (ішкі) туроператоры. Бір мемлекет ішіндегі 

маршруттар бойынша турпакеттер құрастырады.
2. Сыртқы шығару туроператорлары шетелдік елдерге 

бағытталатын турпакеттер.
3. Кабылдаудағы туроператоры. Олар тағайындалған 

мемлекетке бағытталаған жэне келген туристерге қызмет көрсетеді.

Туроператордың цызметіне жатады:
1. Жеке туристердің турларға, туристік бағдарламаларға 

қажеттелік-терін зерттеу.
2. Қызметтермен, турлардың перспективалы бағдарламаларын 

күрас-тыру, оларды нарыкта жылжыту.
3. Шарт негізінде турларға қызмет көрсететушілермен озара 

қарым-қатынас: мейманханалармен, тамақтану кәсіпорындарымен, 
көліктік кэсіпорындарымен, экскурсиялық фирмалармен, 
мұражайлармен, көрме залдарымен, бақтармен, түрлі тұрмыстық 
қызмет түрлерін көрсететін фирмалар, спорттық ғимараттар 
окімшілігімен және т.б.

4. Нарықтық жағдайда негізінде анықтау арқылы турдың 
бағасының есебі.

5. Туристерді барлық кажетті жарнамалык-сувенирлың 
сипаттағы,
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арнайы куралдармен, бүйымдармен қамтамаеыз ету.
6. Гид-экскурсия жетекшісіи, тіүекаушы, әдіскерлер, 

аииматорларды дайындау.
7. Өзінің туриетік өнімін жылжыту үшін жарнамалық- 

ақпараттык
қызмет.

8. Туратент жүйесі арқылы түтынушыларға турларды жылжыту 
және жүзеге асыру.

9. Қызметтің сапасы мен сенімділігіне бақылау жасау.
10. Қызмет көрсету барысында туристермен үнемі оперативті 

байланыс орнату жэне пайда болған сүрақтарды шешу.
Туроператор қызметінің басты міндетіне қызмет көрсету 

бағдарламаларына сәйкес бектілгені турларды үйымдастыру болып 
табылады. Туристтің берген сүраныс түріне, турды сатуды 
үйымдастыру тәсіліне орай турлары жеке жэне топтык болып бөлінеді.

Жеке турлар туристерге көбірек тәуелсіздік, еркіндік береді, 
алайда мүндай турлар анағүрлым кымбат болып келеді, себебі ондай 
кызмет түрлері, мысалы, ішкі маршруттық көлікті, гидтің қүны толық 
төленеді, ал топтык турларда бүл кызметтер акысы топ мүшелеріне тең 
бөлінеді.

Топтық турлар анағүрлым арзан, көпшілік туристерге қол 
жетімді, алайда мүнда эрбір топ мүшесі бекітілген саяхат тэртібіне 
бағынуы тиіс.

Қызмет көрсету юіасстары.
Класстар көрсетілген қьізмет сапасын белгілеу үшін 

қолданылады. Турператорлар мен турагенттіктер туристік өнімді 
жылжыту мен сату кезінде турлар бойынша қызмет көрсету деңгейін 
келесі санаттар бойынша белгілейді: «люкс» (жогар сападағы), бірінші 
класс, туристік класс, эконом-класстар.

«Люкс» ең жоғары деңгейдегі қызметті үсынады. 5 жүлдызды 
санаттағы мейманханалар және сәнді-салтанатты санаттан тыс 
қонақүйлер, бірінші класстағы жэне бпзнес -  авиаңиялар үшағымен 
үшу, ең қымбат мейрамханаларды тамақтану жеке трансфер 
(«лимузин-сервис»), гидтің (жолнүскаушы) жеке қызметтері немесе 
УІР-кызмет көрсету деп аталады.

Бірінші кчасс -  бүлда жоғары деңгейдегі қызмет көрсету, оған 
4-5 жүлдызды санаттағы қонақүйлерге орналасу, бизнес-класспен үшу, 
жақсы асхана, шведтік үстел, жеке трансфер, жолнүсқаушының 
қызметі.

Туристік кіасс -  қызмет көрсетудің көпшілік нүскасы, онда
2-3 жүлдызды санаттағы қонакүйлер, эконом-класспен үшу, шведтік 
үстел, топтық трасфер жатады.
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Эконом-класс -  ең арзан қызмет көреету нұскасы. Әдетте 
онымен студенттер, аз камтамасызданған адамдар колданады.

Бағдарламалары аз жэне деңгейі төмен.1-2 жүлдызды санаттағы 
қонақүйлер, жатақханаларда, кіші бірлескен мейманханаларға 
орналасу, тамактану өз-өзіне кызмет көрсету кағндасына негізделген, 
гамақтану шведтік үстел жүйесінде, тамақ түрлері аз үсынылады, 
чартерлік авиарейстермен үхну, кездесу жэне шығарып салу қоғамдық 
көлікпен үйымдастырылуы мүмкін. Яғни, үнемді жэне қымбат емес.

Туристтік оператор - туристтік өнімдерді коммерциялық 
максатта жоспарлауга, жасауға, жылжытуға жэне өткізуге тікелей 
қатысатын туристтік нарыктың белсенді субъектісі. Бүл дегеніміз, 
іуроператор-лардың күшімен туристтерге олармен өкілетті 
агенттіктердің атынан алдын-ала алынған, толенген жэне белгіленген 
гуристтік пакетті кұрайтын туристтік кызметтерді үсыну камтамасыз 
стіледі.

Осылайша, оператор, туристтік индустрияның инфрақүрылымы 
мен супрақүрылымы кэсіпорындарымен (қонакүйлер, 
гасымалдаушылар, сақтандыру компаниялары, банктер) тікелей 
қарым-катынасқа түсу аркылы турды түтынушыға жеткізудің күрделі 
жүйесіндегі соңғы буын- туристтерге сапалы жэне тиімді 
үйымдастыру максатында (трансферлер, мекендеу, тамактану, 
■жскурсиялық багдарламалар) қызметтерді тікелей орындаушы-лар 
болып табылады.

Осыған байланысты кез-келген туристтік оператордың негізгі 
мақсаты алдағы турды жоспарлау болып табылады, ягни уақыт 
бойынша реттелген, турист үшін қажетті жэне бағалы қүрамы мен 
үсыну кестесінің сапасына жауап беретін қызметтерді жасау.

Турды накты жоспарлау турды іске асыру кезіндегі мүмкін 
болатын, яғни туристтік іс-шараларды үйымдастыру уақыты бойынша 
сәйкес келмеушілік, тапсырыстағымен салыстырғанда қүрам мен 
жалпы кызмет санының өзгеруі секілді үйлеспеулерді болдырмауға 
мүмкіндік береді.

Туристтік өнімді нақты жоспарлауға туристтік оператордың 
қандай-да бір туристтік бағыттағы кэсіби саиасы мен жүмыс 
тәжірибесінің, олардың туристтік кызметтерді жеткізушілермен өзара 
қарым-қатынастарының ерекшеліктерінің, туристтік индустрия 
кэсіпорындарымен тиімді келісім-шарт базасының болуының, өкілетті 
агенттіктер мен потенциалды клиент-саяхатшыларға накты ақпарат 
беруінің арқасында қол жеткізуге болады.

Туристтік операторларға тэн туристтік нарыктағы бағаны 
қалыптастыру функңиясының маңызы да өте зор. Бағаны 
калыптастыру саласындағы эрбір туристтік опепратордың
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мүмкіншіліктері эртүрлі болып келеді және біркатар субъективті жэне 
объективті факторлармен аныкталады. Алдымен, ол оператордың 
жұмыс көлемдері.

Операторлармен жиі жіберіп отыратын туристтердің саны 
соңғысына эуерейстеріндегі блоктарды көбейтуге, кейде тіпті жеке 
чертерлі тізбекті құруға, туристтердің демалу орындарында жеке 
трансферлерді ұйымдастыруға, курортты орталыкгарда жеке 
өкілдіктерді ашуға, олардың конакүй кәсіпорындарында 
инвестиңияларды іске асыруға, кабылдайтын жактарға кысым 
көрсетуге жэне т.б. мүмкіндік береді.

Келтірілген факторлар туристтік өнімдерді кұраушы 
қызметтердің багасына тікелей әсер етеді. Бұл факторлардың 
көрсетілу дәрежесіндегі айырмашылыктардың себебі бойынша 
туристтік нарыктағы эртүрлі компаниялардың осындай турларының 
өзіндік-кұндарындағы айырмашы-лық турады айтуға болады.

Бәсекелі туристтік нарық жағдайында ірі туристтік 
оиераторлардағы сатылу багасындағы ауытқулар «айыртығыны» 
кеңірек, оларға туристтік нарык белсенділігінің сагнаңиясы кезінде 
одан арнайы ұсыныстар ағымын «алып тастауға» жэне ашық демпингті 
ұйымдастыруға мүмкіндік береді. Осыдан, ірі туристтік оиераторлар 
кез-келген жағдайларда, туристтік нарыктағы бағаны 
қалыптастырушылар болып табылады.

Накты бағытта бағаны қалыптастырудағы оператордың 
мүмкіншіліктерін аныктайтын тасымалдау көлемдері сияқты 
факторларымен қатар, оларға өкілдікке деген нақты байланыстар мен 
теңдесіз құқықтарын, тасымалдаушылармен жеке келісім-шарттарды, 
операторлармен жұмыстың жаңа технологияларын қолдануды, жабық 
ақпарат . көздерін колдануды, оператордағы ірі агенттік жүйенің 
болуын жэне т.б. жаткызуға болады.

Туроператорлар функциячары:
1. Турлар мен туристік бағдарламалардағы тұрақты 

туристердің қажеттіліктерін зерттеу.
2. Турлар мен қызмет көрсетудің перспективті бағдарламасын 

құру, нарыкта туристердің кажеттілігін орындау максатында оларды 
саралаудан өткізу.

3. Келісім шарт негізінде турларды жабдықтаушылар 
қызметімен өзара қарым-қатынас орнату:

қонак үйлермен -  туристерге орналасу орнын үсынуға; 
тамактандыру орындарымен -  туристердің тамақтануына; 
тасымал компанияларымен -  туристерді тасымалдау

қызметіне;
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экскурсиялық фирмалармен, мұражайлармен, көрме 
іалдарымеи, саябактар жэне баска да орындармен — туристерге 
экскурсиялык қызмет көрсетуге;

эр түрлі түрмыстық кызмет үсынатын фирмалармен -  
гуристерге еэйкесінше қызмет үсынуға;

спорт залдарының экімшілігімен -  туристерге спортпен 
шүғылдануға мүмкіндік беруге;

шоу-, кино-, видео-, театр үйымдарымен -  туристердің 
оларды көруіне;

қорыктар, үлттық саябақтар мен бақтар, аң аулау және 
балық аулау

шаруашылықтарымен -  туристердің аталған орындарға
баруына;

жергілікті муниципальді биліктермен -  өз бизнесінде адам 
мен оны коршаган ортаға бағытталған қоғаммен байланыс орнатуға 
(РК).

Турларды жабдықтаушылар қызметімен озара перспективті 
карым-қатынас орнатумен қатар, ағымдык сипатта да қатынас үстау 
керек. Әрбір кезең сайын жаңа турлар мен туристік бағдарламаларға 
зерттеу жүргізіліп отыруы қажет.

нарық жагдайын ескере отырып, турдың қүны мен оның 
анық бағасын есептеу.

маршрутты тур бойынша саяхаттаушы туристерді қажетті 
мэліметтерді жарнамалык-ақпараттық сипатта, арнайы қүрал- 
жабдықтар мен инвентармен қамтамасыз ету.

туристерге арналған маршрутты қүру мен дайындау, оны 
өткізу қызметтерін атқаратын жэне кызмет көрсету бағдарламасын 
бағдарлау, бақылаумен шүғылданатын кадрларды (гид-экскурсовод, 
инструктор, аниматор, методист т.б.) жинақтау.

түтынушыға өзінің туристік өнімін жылжытуға септігін 
гигізетін жарнамалык-ақпараттық кызмет.

турагенттік жүйе аркылы түтынушыларға турды жылжыту 
мен оны жүзеге асыру.

кызмет көрсетудің сапасы мен сенімділігіне бакылау жасау. 
қызмет көрсету барысында туындаған мэселелерді шешу 

мақсатында туристермен үнемі тығыз байланыс орнату.
Рецептивті туроператор қабылдаудағы турлардың қүрылуымен 

айналысады. Ынталы мамандандырылған туроператор өз кезегінде 
рецептивті туроператор турының бірнеше бөлімдерін жинактап, тур 
үйымдастырады. Мысал ретінде арнайы жалға алынған тасымал 
турларын алуға болады (теплоход арқылы круиздар, бірнеше калалар 
мен елдерге автобусты маршрутты турлар, теміржол турлары т.б.).
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Туроператор тапсырыс бойынша не инклюзив-тур (катаң, алдын 
ала анықталған, қызмет жинағын сатуда еш өзгермейтін) түрінде 
болуы мүмкін бағдарламалар мен пакт турды (пэкидж-тур) жинақтай 
алады. Сәйкесінше алғашкысы кызмет көрсету нүсқаларымен (эр түрлі 
конак үйлер мен таеымал түрлерін таңдау мүмкіндігі т.б.) сатылса, ал 
екіншісі -  еш нүскасыз, сату кезінде өзгермейтін кешенді қызмет 
көрсету жинағымен сатылады. Бүның барлығы да қабылдау мүмкіндігі 
мен саяхат маршрутына тәуелді болып келеді.

Туристік нарықтағы туроператор кызмет көрсетуді өндіруші 
мен түтынушы (туристер) арасындағы негізгі бағытты үстанады. Оның 
жүмысы болып жеке өндірушілердің кызметін кешенді туристік өнім 
түрінде, оның ішінде негізгі кызмет (пакет тур) жэне қосымша (белгілі 
орында көрсетілетін косымша қызметтер) қызметтерді түтынушыға 
дейін жылжыту.

Қоеымша қызметтер туроператор міндетіне жатпайды. 
Біріншіден, көптеген қосымша қызметтер -  бүл туристерді 
қызықтыратын (такырыптық саябақтар, ойын-сауык, косымша 
саяхаттар т.б.) бірден-бір себеп, екіншіден, тэжірибе көрсеткендей, 
туроператордың табысының көп бөлігін туристерге демалые орнында 
көрсетілетін қосымша қызметтен алынған табыс қүрайды.

Сол еебепті туроператордың 2 негізгі кэсіби міндеттерін 
келесідей бейнеде бөліп қарастыруға болады:

сапалы туристік өнімді жинақтау мақсатында еенімді 
ееріктестерді (жабдықгаушылар кызметі) таңдау;

өнімді жылжытудың тиімді арналарын, агенттік жүйені
күру.

Маңызды іскерлік серіктестерді таңдау тартымды туристік 
өнімді қүруды қамтамасыз етеді. Ол үшін әрине, қызмет көреету 
дәрежесін, қызмет көрсету күрамындағы тиімділікті ескеру қажет. 
Сонымен бірге жақсы деген серіктестердің өзімен маңызды келісім 
жасап, табысты (тиімді) келісім-шарт жасау керек.

Туристік қүжаттарды жасау мен визалық қүжаттарды 
(халықаралық маршруттармен жүмыс жасағанда) реттеуді орындау 
керек.

Өнімді жылжытудың тиімді арналарын кұру бірдей өнім мен 
нақты әрекет ететін өткізу желілерінің жасалуын қамтиды 
(серіктестерді таңдау, тек қана өткізу серіктестері -  туристік 
агенттіктер); агенттік келісіммен маңызды қорытынды жасау; 
жылжытудың жарнамалы, жарнамлы емес эдістерін тиімді қолдана 
білу; өткізуді ынталандыру. Түтынушылар үшін өздерінің 
каталогтарын түсінікті эрі ыңғайлы күрастырып, көрмелік қызметтерге 
қатысып түру кажет.
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Нарықтағы келесі артықшылықтар болып қызмет көрсету 
стратегиясы (бағдарламалык жолдар, аиимация, сапа); туристер 
қауіпсіздігінің кепілдігі; туриістік уйым қызметінің тиімді қаржьшық- 
экономикалық жолдары саналады.

Туроперейтинг менеджерлеріне бағытталған біліктілік пен 
талап етушілік те брі қызметке үлкен ықпалын тигізеді.

Туроператор цызметтерініц түрлері. Туристік өнім негізінен 
тасымалдау, түру жэне ойын-сауықтан түрады. Туристік өнімді 
авиация, теңіз, теміржол, автомобиль компаниялары, сонымен қатар 
қонақ үйлер мен басқа да орналастыру объектілері, мүражай жэне 
жскурсиялық бизнес, бүкаралық ойын-сауык орындары, спорт, 
ісурорттык үйымдар жэне т.б. шығарады.

Туризм өнімдерін өндірушілер - туроператорлар (ТО) өз 
өнімдерін тікелей сатып алушыға немесе жанама түрде туристік 
агенттер (ТА) арқылы сатады.

Туроператорлардың бизнесінің пайда болуы үзақ 
қашықтықтағы жаппай туризмнің калыптасуының жэне туристік 
онімнің күрделенуінің нэтижесі болды, нэтижесінде туристік 
комианиялардың кызметін мамандандыру процесі дамыды: 
кейбіреулері күштерін қызмет пакеттерін өндіруге шоғырландырды, 
жаңа аймақтарды игерді, туристік бағыттарды калыптастыратын жаңа 
туризм түрлерін жасады, баскалары басқалары Олар сатылымдарға 
назар аударды және туристік агенттіктер ретінде дамыды.

Турға барудың кажеттілігі конақүйлер мен мейрамханалар 
кызметтерінің, сонымен қатар ірі туристік жэне курорттық 
орталықтардың үсыныстары санының артуымен, тек түру мен 
тамақтанудан түратын тур сатып алған туристтің толық демалуға 
мүмкіндігі болмайтындығына байланысты. Туристердің демалысты 
үйымдастыруға қомақты қаражат жүмсайтыны анык. Сонымен қатар, 
олар спортпен шүғылдануға, косымша курорттық, түрмыстық жэне 
баска кызметтерді алуға қарсы емес.

Туристік кызмет корсету саласында қызмет көрсететін үйымдар, 
кэсіпорындар мен компаниялардың катысуы, сондай-ақ осы қызмет 
түрлерінен эртүрлі тақырыптық турларды біріктіру, мүның бэрі нақты 
бпзнес-турфирманы дамытуды қажет етті (туристік бағдарламаларды 
эзірлеу). Бүл туроператордың негізгі міндеттерінің бірі.

Туроператор - бүл туроператорлармен келісімшарт бойынша 
жэне туристердің қажеттіліктеріне сэйкес турлар жинауды жүзеге 
асыратын туристік компания (үйым).

Туроператор - туристік пакеттерді өндіруші. Ол туристік 
маршруттар мен туристік пакеттерді жасаумен айналысады; олардыц 
жүмыс істеуін қамтамасыз етеді, жарнаманы үйымдастырады, осы
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маршруттар бойынша турлардың бағасын есептейді, турларды тікелей 
туристерге немесе туристік агенттіктердің делдалдығы арқылы еатады.

Туроператор туристерге әртүрлі туристік қызметтерді ұсынады 
жэне сонымен бірге осы функцияларды қабылдай отырып, басқа 
калалар мен елді мекендердегі кызмет көрсету тэртібін жеңілдетеді.

Туризм индустрияеында туроператорлар ерекше рөл аткарады. 
Олар туристік өиімдерді (ұшақтардағы орындар, қонақ болмелері) 
сатып алады, туриетік қызметтер пакетін қалыптастырады жэне пайда 
табу үшін оларды тікелей немесе жанама түрде эртүрлі 
пайдаланушыларға (туристерге) сатады. Туроператор туристік 
қызметті бөлек сата алады. Бүл пайдаға байланысты немесе 
қажеттілікке байланысты жасалады.

Бірінші жағдайда, туроператор пакетті қалыптастырған кезде, 
ол туристік өнімді өндіруші ретінде әрекет етеді.

Екінші жағдайда, туроператор қызметтерді бөлек сатқан кезде, 
ол туристік қызметтердің кәтерме сатушысы ретінде эрекет етеді. Бүл 
туроператор туристік пакетті қалыптастыру үшін кажеттіден гөрі 
өндірушіден көбірек туристік қызметтерді сатып алуы мүмкін.

Сонымен қатар, бүгінде қызметтерді жаппай сатып алу 
нәтижесінде қонакүйлерден жэне басқа посттардан арнайы жеңілдік 
бағалары бар мамандандырылған кетерме туроператорлар бар. Бүған 
сонымен катар туроператордың ерекшелігі, яғни туристер үшін 
экономикалық түрғыдан тиімді туристік пакеттерді калыптастыру 
үшін қажетті қызметтер бағасының өзгеруінен сақтандыру мүмкіндігі 
кіреді.

Көтерме туроператордың бағасы эрдайым қонақ үйлердің 
бәлніек сауда бағасынан төмен. Осыған қарамастан, туроператорларды 
туристік енімдердің кең спектрін көтерме сауда ретінде емес, жаңа 
өнімдер ондірушісі ретінде карастырған жон. Бүл өте заңды, әйткені 
туроператордың негізгі қызметі турларды немесе кызмет пакеттерін 
(тур пакеттерін) қалыптастыру болып табылады.

Кейде, жоғарыда айтылғандай, олар қызметтерді бөлек сатуы 
мүмкін. Бүл косымша қызмет түрі немесе нарықтағы объективті 
кажетті қадам. Мысалы, туроператорлар рейстерге орындарды 
(чартерлік немесе түрақты, рейетер немесе агенттер ретінде) олар 
сатып алған орындардың қажетті санын томендетілген квотамен 
толтыру үшін сатады. Мүндай жағдайларда олар көтерме немесе 
делдал ретінде әрекет етеді.

Туроператор мен турагенттіц негізгі айырмашылыцтары:
а). Табыс жүйесі бойынша: Туроператор қандай да бір туристік 

өнімді сатып алады. Оның пайдасы сатып алу бағасы мен сату бағасы 
арасындағы айырмашылықтан қалыптасады. Көбінесе турөператор
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жеке қызметтерді сатып алады, содан кейін ол өзіндік баға механизмі 
бар интеграцияланған туристік өнімді құрайды.

Туристік агент болшек сауда қызметін аткарады, ал оның кірісі 
басқа біреудің туристік өнімін сатуға арналған комиссиядан алынады. 
Туристік агенттік туристік өнімді (жэне жеке қызметтер, мысалы, 
авиабилеттер, қонақүй бөлмелері) туроператорлар немесе қызмет 
ондірушілерінің нақты бағасымен сатады.

6) Туризм өнімі бойынша: Туроператорда эрқашан сатылатын 
туристік онімнің коры бар, ал турагенттік агент клиенттің мүддесін 
білдірген кезде ғана белгілі бір өнімді (қызметті) сүрайды.

Алайда, күнделікті тәжірибеде кейде туроператор мен 
турагенттің нақгы айырмашыпығын анықтау қиын, өйткені олар үқсас 
мэселелерді шеше алады.

Туристік үйым туристік агент те, туроператор да бола алады. 
Мысалы, компания туроператор ретінде маршруттарды әзірлейді жэне 
оларды сатады туристер жэне басқа агенттіктер; сонымен бірге бүл 
туристік компания турпстік агент ретінде басқа компаниялардан 
турлар алады және оларды туристерге сатады.

Туризм индустриясының карқынды дамуы, туристік нарықта 
бэсекелестіктің пайда болуы жэне күшеюі - мүның бэрі 
туроператорлардың қүрылымына әсер етіп, олардың эрі қарай 
мамандануын алдын-ала анықтады.

Туроператорлар түрлері бойыниіа бөлінеді:
Қызмет түрі бойынша:
1. Жаппай нарыц операторлары. Олар жаппай туризм 

орындарына чартерлік рейстерді қолдана отырып, демалыс 
топтамаларын сатады.

2. Мачандандырылган операторлар - белгілі бір тауар немесе 
нарық сегментіне мамандан-дырылған туроператорлар (белгілі бір 
елде, туризмнің белгілі бір түрінде жэне т.б.). Өз кезегінде олар:

а) ерекше қызығушылык тудыратын туроператорлар (мысалы, 
спорттық және приключение туризмі, Африкада сафари үйымдастыру 
жэне т.б.);

б) арнайы бағыттағы туроператорлар (мысалы, Англия, 
Францияға сапарлар жэне т.б.);

в) белгілі бір клиенттің туроператорлары (жастар, жүптар, 
кәсіпкерлер жэне т.б. үшін);

г) арнайы түру туроператорлары (демалыс үйлерінде, 
лагерьлерде жэне т.б);

д) көліктің белгілі бір түрін колданатын туроператорлар 
(моторлы кемелер, пойыздар жэне т.б).
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Жергілікті іс-әрекетіне байланысты:
1. Жергілікті (ішкі) туроператорлар. Олар тұрғылыкты ел 

ішіндегі маршруттармен бірге демалыс пакеттерін кұрайды.
2. Шыгатьін туроператорлар шет елдерге турнстік бағыттарды 

бағыттайды.
3. Қабылдаудагы туроператорлар. Олар тағайындалған елде 

орналасқан жэне келген турнстерге кызмет көрсетеді.
Сонымен катар, туроператорларды бастамашылық 

(инщиативті) жэне цабылдау (рецептивті) деп бөлу әдетке айналған.
Бастачашылъщ туроператорлар - туристерді қабылдау 

(қабылдау) операторлары немесе тікелей турнстік кэсіпорындармен 
келісім бойынша шетелге немесе басқа аймактарға жіберетін 
операторлар. Олардың тек шетелдік турларды сатумен айналысатын 
туриетік фирмалардан айырмашылығы, олар Дүниежүзілік Туризм 
¥йымының (ДС¥) стандарттарына сэйкее кем дегенде үш кызмет 
(туристерді орналаетыру, тасымалдау жэне басқа да байланысты емес) 
түратын туристік онімді жинақтаумен айналыеады. алғашқы екеуімен).

Классикалык бастамашыл туроператор күрделі маршруттық 
турларды калыптастырады, оларды эр түрлі сапарлардағы жергілікті 
маршруттар бойынша қызмет көрсетеді (маршрут бойымен), сапар 
басталған жерге жэне сол жерден сапар шегуді қамтамасыз етеді жэне 
маршрут ішінде маршруттық тасымалды ұйымдастырады.

Қабылдау туроператорлары дегеніміз - қызмет 
корсетушілермен (конақ үйлер, тамақтану орындары, демалыс жэне 
ойын-сауық мекемелері және т.б.) тікелей келісімдер негізінде туристік 
қабылдау жэне қызмет көрсету аймағында турлар мен сервистік 
бағдарламаларды аяктайтын туроператорлар. Бүл турдың таза түрі.

Алайда, қабылдау кезінде гастрольдік (рецептивті) Қазакстаида 
мүндай белсенді даму формалары жоқ.

Қызмет көрсету түрғыеынан ол бірнеше жағынан халықаралық 
етандарттардан артта қалады. Біріншіден, бүл сервистік 
бағдарламалардың элсіз дифференциациясы, үсынылатын қызмет 
түрлерінің болмауы, сондай-ақ көрсетілетін кызметтердің 
халықаралық деңгейінің артта қалуы.

Қазақстандағы бастамалы туризмнің жедел дамуына эсер ететін 
маңызды сэттер:

кайта күру кезеңінен кейінгі кезеңде ішкі туризмге 
сұранысының төмендеуі аясында шетелдік еапарларға үлкен 
сұраныстың пайда болуы;

Қазакстанның халықаралык туристік нарықта жылжуына 
мемлекет тарапынан материалдық қолдаудың жоктығы, сондай-ак
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мұндай жарнаманы каржыландыруға кабілетті ірі шоғырландырылған 
туроператорлардың болмауы.

Оған қоса, бастамашыл туроператорлардың қаркынды дамуы 
мен кұрылуы белгілі бір дэрежеде бұл жұмыстың батыс 
туроператорларының бірнеше жылдар бойы жумыс істеген 
сызбаларына жэне біздің туристердің демалыста және сол жерде 
саяхаттауына деген қолдауының негізінде жүзеге асырылғандығына 
байланысты мүмкін болды.

Кіріс жэне ішкі туризмді дамыту арқылы экономикамызды 
көтеруге көмектесу біздің туристік фирмаларымыз бен 
кэсіпкерлеріміздің міндеті. Сіз мүны тек қазіргі кәсіби білімнің жэне 
өз күшіңіздің көмегімен жеңе аласыз. Сондыктан нақты туристік 
онімнің негізгі ондірушісі ретіндегі реңептивті туроператорлық 
компанияның жүмысының мэселелері мен мәселелерін зерттеу озекті 
болып табылады.

Накты туристік кэсіпкерлікте туристік нарыкка тэн 
функңиялардың ең көп кездесетін жиынтығы. Кейбір өнімдеріне 
қатысты іуристік компания қабылдаушы ретінде де, бастамашыл 
туроператор ретінде де, кейбір жағдайларда басқа туроператор қүрған 
дайын турларды сатуда туристік агент ретінде кызмет ете алады.

Іс жүзінде коптеген фирмаларда проактивті жэне реңептивті 
туринг функңиялары жиі біріктіріледі.

Мысалы, Туроператор «КАШЧІОЫ» бір уақытта қазақстандық 
туристерді шетелге жіберу операторы жэне осы функңияларды 
біріктіретін шетелдік туристерді қабьшдау операторы ретінде қызмет 
етеді.

Ал «Натали Туре» компаниясы (Испаниядағы туроператор) өзін 
туроператор деп атайды, тек бастамапық функцияларды орындайды, 
турларды қалыптастырады. Испания испан туроператорларымен 
келісімдер бойынша басқа біркатар қызметтерді (эуе көлігі, автоколік 
жалдау, «демалыс, саяхат» жэне т.б. біріктірілген турлардың 
жиынтығы) қосады.

Бүл мәселені нақтылау үшін, неліктен туристерді шетелге 
жіберетін туристік фирма тағайындалған елдегі қабылдайтын 
туроператорлармен келісім бойынша туроператор болып 
табылатындығын қарастырамыз.

Бастамашылык туроператордың жүмыс сызбасынан (3 сурет) 
көруге болады, бүл турагенттік таза агенттік функцияларды 
орындайды: серіктес қалыптастырған туристік пакеттерді сатады, 
сапарларды сактандыру, виза қүжаттары мен авиакомпания билеттерін 
дайындайды, белгілі бір қызмет түрлерін комиссиялық еыйакыға 
сатады.
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Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес туристік ұйым 
өзінің туристік өнімін құратын жэне оған билетін беретін туроиератор 
болып саналады. Мұндай талаптарды мүндай компания орындайды. 
Бұл жағдайда билет туристермен жасалған келісім-шарттың ресми 
қосымшасы болғанына карамастан (қызмет көрсету орнында 
ұсынылған неғізгі құжат - ваучер), ол элі де шығарылады, өйткені 
Қазақстанда бұл туристік өнім бастапқы болып табылады және ол үшін 
өзінің өнімі болып табылады.

Туроператор бағдарламалар пакетін, эксклюзивті немесе 
сатылатын (сатылым кезінде өзгермейтін, катаң, алдын-ала 
аныкталған, туристік кызметтер жиынтығы бар) тур пакетін (ре-ку тур) 
аяқтайды. Тиісінше, біріншісі қызметтердің опцияларымен, екіншісі - 
қызметтердің кең спектрімен сатылады. Бұл қабылдау мүмкіндіктері 
мен сапар маршрутына байланысты.

Туристік нарықтағы туроператор кызмет көрсетушілер мен 
олардың тұтынушылары (туристер) арасында позицияны алады. Оның 
міндеті - негізгі өндірушілердің (тур пакеті) жэне қосымша (қолма-кол 
ақша үшін тұтынылатын), сонымен бірге, жеке өндірушілердің 
қызметтерінің тұтынушыларга интеграцияланған туриетік өнім 
түріндегі қызметтерін жылжыту.

Сурет 3 - Бастамашылык туроператордың жұмыс сызбасы
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Қосымша кызметтер тек бір қарағанда, туроператорды 
алаңдамайды. Біріншіден, көптеген косымша кызметтер туристерді 
іартудың негізгі қозғаушы күші болып табылады (тақырыптык 
иарктер, ойын-сауық мүмкіндіктері жэне косымша сапарлар жэне т.б.), 
екіншіден, тэжірибе туроператор табысының үлкен бөлігі дэл 
гуристерге қосымша қызмет көрсететіндігін көрсетеді. Туристік пакет 
қазірдің өзінде демалыс орнында.

Бақылау сүрактары
1. Туристік нарықга экскурсиялык бизнестің пайда болу себебі

неде?
2. Туроператор дегеніміз не?
3. Турагент пен туроператордың негізгі айырмашылықтары 

қандай?
4. Турдың кандай түрлерін білесіз?
5. Проактивті жэне рецептивті туру дегеніміз не?
6. Турдың негізгі функциялары қандай?

Практикалық тапсырмалар:
1. Туроператорлардың бұқаралық ақпарат қүралдарында (Ехіга- 

М, Уоуа§е, Тоигізга, ТитіпГо жэне т.б.) жарнамасы бойынша тэуелсіз 
зерттеу жүргізу жэне жарнама арасында бастамашыл жэне 
қабылдайтын туроператорлардың ұсыныстарын анықтау. Мұны 
қандай параметрлер бойынша анықгауға болады?

2. Жарнамалық ұсыныстардың ішінен эксклюзивті турларды 
гауып, оларды атаңыз жэне сипаттаңыз. Жеке турларды ұсынатын 
компаниялардың мысалдарын келтіріңіз. Соңғылардың жарнамасы 
инклюзивті турлардың жарнамасынан кандай айырмашылығы бар?

3. Туроператордың негізгі функциялары кандай?

4.2 Тартымды туристік өнім қүрастыру

Өнім - көлемді мазмұнды үғым. Ф. Котлер, АҚШ-тың Солтүстік
-  Батыс университетінің маркетингтен профессоры, оған келесідей 
аныктамалар береді:

«Өнім -  бұл нарықта тұтынушылар назарына сатып алу, қолдану 
немесе тұтыну үшін ұсынуға болатын, қажетсіну немесе тілектерді 
қанағаттандыруға қабілетті барлық нэрсенің жиынтығы».
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Туристтік өнім барынша күрделі әртекті элементтердің 
жиынтығын көрсетеді:

турнстің (жиһанкездін) кеңілін аударатын жэне оны сапар 
шегуге тартатын табиғат ресурстары (ауа, су, күн, ландшафт жэне 
басқалары), тарихи, мәдениет, архитектуралык назар аударарлық 
орындар;

өз бетінше сапар шегу уәждемелігіне ыкпал ететін фактор 
болмағанымен, бірак оның болмауынан сапар шегудің жүзеге асуына 
коптеген кедергілер пайда болатындар, жабдықтар (туристерді 
орналастыру қүралдары, мейрамханалар, демалыска, спортпен 
айналысуға арналған жабдықтар жэне т.б.);

туристермен колданылатын, белгілі бір шамада модаға 
тәуелді, көліктің эр алуан түрлерімен, қатынау мүмкіндіктері.

Мүндай мүмкіндіктер, бәрінен бүрын, қозғалу жылдамдығынан 
бүрын олардың экономикалық жеткіліктілігі тұғырынан бағаланады.

Көптеген жағдайларда туристік онім — бүл коп 
кәсіпорындардың күштену нэтижелері. Бүл жерге түтынушылардың 
тапсырыстарының жақеы канағаттануы мен үлкен пайда алу 
араеындағы ымыраны іздеу үшін қажетті, ақпараттық байланыстарда 
қосылады.

Көп жағдайда туристік өнімді екі бағытта қарастырады -  тар 
жэне кең мағынада.

Тар магынада туристік өнім -  бұл туристік индустрияның эрбір 
нақты секторының қызмет көрсетуі (конак үй, туроператордың, колік 
кәсіпорынының жэне т.б. онімі).

Кең магынада туристік өнім -  бүл туристік сапарды (турды) 
күрайтын немесе оған тікелей катысы бар қызмет көрсету кешені. Тур, 
айналым аясына шығарылған туристік онімнің біріншілікті сатылған 
бірлігі (тауарлык пішіні) болып табылады.

Тур деп аныкталған бір маршрутта және белгілі бір мерзім 
бойынша берілетін, сапар шегудің басты мақсаты базасында 
біріктірілген эртүрлі қызмет корсету кешені түсіндіріледі. Турлардан 
өзге, нарықта жеке туристік қызметтер үеынылады жэне тапсырыс 
табады.

Сонымен, туристік онімнін негізгі тұрі кешендік кызмет корсету 
болып табылады, яғни туристерге бір «пакетте» сатылатын қызметтің 
стандарттық жиынтығы. «Пакет» саңардың мақеаты мен 
тапсырыскердер сұранысына тэуелді қалыптастырылады.

Туристік онімнің кұрылымы мен кұрамы, кызмет корсету 
пішініне (топтық немесе дербес), туризм түріне (рекреаңиялық, 
ғылыми -  танымдық, істік, ғылыми, діни, этникалық), қызмет корсету 
сыныбына (люкс, бірінші, туристік, экономикалық), кызмет керсету
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жиынтығына (негізгі жэне косымша) тәуелді туристер қажетеінуіне 
сэйкестігі 'іұрғыеыпла қалыптастырылады. Осы кезде туристік 
і іарықатағы өтіп жаткан өзгерістерді ескеру кажет, оларды «таспалы» 
туристік өнімнен дифференциалданған туристік өнімге өту ретінде 
сипаттауға болады. Сұранымның мамандандырылуы жэне 
жекешендірілуі, кешендік қызмет көрсетуге енгізілген, кызметтің 
құрамынада, құрылымынада эсер етеді.

Туристік өнімді әзірлеу кезінде ескеруді қажет ететін жалпы 
беталыс, кешендік қызмет көрсетуге енгізілетін қызметтер жнынтыгын 
қысқарту болып табылады. Бір жағынан, бұған туристік кәсіпорынды 
бэсекелестік кұрес пен бәсекелестерге карағанда төменірек бағаны 
ұсынумен рынокқа шығуға ұмтылу итереді.

Кешендік қызмет көрсетуден бірнеше қызметті алып тастау 
есебінен арзан сапар шегу елесіне нақты кол жеткізуге болады. Кейбір 
кәсіпорындар, туристік онімді өндірушілерден жеңілдікті тарифтер 
алуға мұмкіндік беретін кызметтермен ғана құрайды: жолақысы, бұкіл 
маршрут бойына қонақ үйлерге орналастыру жэне әуезжайдан 
(нокзалдан) және кері трансфер. Қалған кажетті кызмет көрсетуді 
туристер сапар барысында қосымша ақыға алады.

Екінші жағынан, туристік енімді қалыптастыру кезінде 
туристтердің пеихологиясында ескеру кажет, олардың тұтынатын 
қызметті еркінше таңдауы маңызды фактор болады. Кешендік қызмет 
корсетуден жеке қызметтерді алып тастау осыған кажетті алғы 
шарттарды туғызады жэне сол арқылы сүранымды арттыруға ыкпал 
етеді. Туристік өнімге, материалдық пішіндегі тауардан қызметті 
ерекшелейтін торт снпаттама тэн: сезімсіздік, ондіріс пен тұтынудың 
тығыз байланысы, сапаның түрленбелігі, сақталуға қабілетсіздігі.

Туристік қызметтің сезімсіздігі немесе материалдық емес 
сипаты, оларды алғанга дейін корсетуге, көруге, сынауға немесе 
зерттеуге болмайтынын белгілейді. Осыған байланысты, ол жағынан 
сатушыға сенімділік пен үміт арту элементі міндетті түрде болады. 
Сонымен катар, кызметтің сезімсіздігі сатушының эрекетін 
күрделендіреді, оған кем дегенде екі проблема туады: біржағынан, 
тапсырыскерлерге оз тауарыңды корсету мейлінше кұрделі, ал екінші 
жағынан -  оларға не үшін ақша төлеп жатырғанын түсіндіру.

Туристік өнімнің маңызды ерекшелігі өндіріс пен қызметті 
түтынудың тығыз байланысы болып табылады. Қызметті тек қана оған 
тапсырыс түскенде корсетуге болады немесе оны сатып алуға тілек 
білдірген тапсырыскер пайда болған кезде. Бүл көзкарасты кейбір 
мамандар, ондіріс пен кызметті тұтынудың тығыз байланысы, қызметті 
шын мэнінде солай етіп көрсететін жэне оны материалдық пішіндегі
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тауардан айрықша ететін фактор деп есептейді. Осы тұрғыдан 
қарағанда өндіріс пен қызметті тутыну бөлінбейді.

Өндіріс пен қызметті тұтынудың тығыз байланысы 
маркетингтің жаңа функционалдық міндетін шарттайды: қызметті 
өндірушілер мен оны тұтынушылар арасындағы өзара әрекеттесу 
процесін зерттеу, құру, жарнамалау, рынокка шығару, сату жэне 
бағалау қажеттілігі.

Туристік қызметті өндіру мен түгыну процесіне сатып алушыны 
тарту, туристік кәсіпорынның не өндіріп жатқаны ғана емес, қалай 
өндіру керектігі туралы қамқорлык жасау керектігін көрсетеді. Ерекше 
маңыздысы екінші мәселе. Тек қана қызметті ондіру процесі, өзара 
қатынас маркетингі ұғымына не кіретінінің мазмұнын барынша 
колемді түрде көрсете алады.

Өндіріс пен қызметті тұтынудың тығыз байланысының еөзсіз 
салдары, кімнің, кайда жэне қай уақытта көрсетуіне тәуелді, кызмет 
сапасының түрленуі болып табылады. Туристік қызмет сапасының 
түрленбелігіне, факторлардың екі тобы өте маңызды ыкпал көрсетеді. 
Біріншісі, кэсіпорын қызметкерлерін іріктеу жэне жүмысын 
үйымдастырумен тікелей байланысты.

Мысалы, қызмет сапасының түрленбелігі қызметкерлердің 
кэсіпқойлығының томендігінен, олардың жаттығулары мен 
оқуларының әлсіздігінен, коммуникация мен ақпараттың 
жетімсіздігінен, қызметкерлер жүмысын қажетті деңгейде бақылаудың 
болмауынан тууы мүмкін. Қызмет сапасының түрленбелігінің екінші 
маңызды көзі -  сатып алушының өзі, оның бірегейлігі, бүл түтынушы 
талабына сәйкес кызметтің жекелендірілуінің жоғары дәрежесімен 
түеіндіріледі.

Сонымен қатар бүт түтынушының мінез -  күлқын үқыпты, жан- 
жакты және жүйелі зерттеу қажеттігін тудырады. Соның нәтижесінде 
туристтік кэсіпорында түтынушылардың беталысын басқару немесе ең 
болмағанда тапсырыскерлермен жүмыс істеу кезіндегі психологиялық 
аспектілерді тіркеу мүмкіндігі пайда болады.

Қызметтің түрленбелілігін төмендету үшін қызмет көрсету 
стандарттары әзірленеді -  тапсырыскерге қызмет көрсетуде барлық 
жүргізілетін операциялардың орнықтырылған сапалық деңгейін 
кепілдейтін, орындалуы міндетті ережелер кешені.

Туристік қызметтің сипатты ерекшелігі, оның сақталуға 
қабілетсіздігі болып табылады. Көліктік жеткізілімдер, орналасу 
қүралдарындағы түнемелер ары қарай сату үшін жиналына алмайды. 
Қызметтің сақталу қабілетсіздігі түрақты сүраным жағдайында ерекше 
проблема туғызбайды. Дегенмен, соңғысы коптегел туристік 
кызметтерде ауытқиды жэне жыл мезгіліне, апта күндеріне тәуелді
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озгереді. Егер сұраным ұсыныстан артып кетсе, онда жагдайды өзгерту 
мүмкін емес, мысалы, дүкенде қоймадан тауарды алған кездегідей. 
ІІкінші жагынан, егер қызмет көрсету қуаты оларға деген сүранымнан 
асып кететін болса, онда пайда жоғалады. Қызметтің сакталынбауы 
сүраным мен үсынысты теңестіру бойынша ерекше шаралар қолдану 
қажеттігін көрсетеді. Олардың қатарына жататындар: 

сараланған бағаны орнықтыру;
-  жеңілдіктер қолдану;

алдын -  ала тапсырыстар жүйесін енгізу; 
қызмет көрсету жылдамдығын арттыру; 
кызметкерлер қызметін кеңейту.

Турнзмдегі қызметтің карастырылған жалпы сипаттамалары 
(сезімсіздік, өндіріс пен түтынудың тығыз байланысы, сапаның 
і үрленбелігі, сақталуға қабілетсіздігі) сатып алу тәуекелдігін 
жоғарылатады жэне оны бағалауды киындатады.

Қызмет көрсету аясындағы тэуекелділікті зерттеу келесі 
жағдайды көрсетті: түтынушылар корсетілетін қызметтер өз
табиғатында барынша өзгермелі екендігін түсінеді, жәнеде, соған 
байланысты, оны алу, материалдық тауарды алуға қарағанда бірқатар 
тәуекелді.

Туристік кэсіпорын бүл тэуекелдіктерге көңіл аударуы керек, 
оларды азайту шараларын эзірлеуі кажет, бүл түрақты 
гапсырыскерлерді қалыптастырып қана коймай, сонымен қатар 
қосымша сатып алушылардыда тартады.

Туристік өнімге, қызметтердің жоғарыда көрсетілген жалпы 
өзіндік сипаттамаларымен қатар айрықша ерекшеліктерде тэн.

Біріншіден, эртүрлі компоненттер арасындағы озара 
қатынастың күрделі жүйесімен сипатталатын, қызмет корсету кешені.

Екіншіден, туристік қызметке сүраныс табыс деңгейі мен бағаға 
ғана тэуелді емес, сонымен қатар саяси жэне әлеуметтік жағдаштарғада 
гэуелді.

Үіиіншіден, қағида бойынша, түтынушы өнімді оны қолданғанға 
дейін көре алмайды, олар көп жағдайда туристік қызмет өндірісі 
орынында тікелей жүзеге асырылады.

Төртіншіден, түтынушы өзін өнімді түтыну орынынан 
алшақтататын ара қашықтықты жеңеді, ал керісінше емес.

Бесіншіден, туристік өнім кеңіетік пен уакыт сияқты 
ауыспалыларға тэуелді, оған сүранымның мерзімдік ауытқуы сипатты.

Алтыншыдан, туристік қызметті үсыну нкемсіз өндіріспен 
ерекшеленеді. Олар тікелей қызмет көрсету орынында қолданылады.
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Жетіниііден, туристік өнім, әркайсысының өзіндік жұмыс эдісі, 
айрыкшалыкты кажетсінуі және әртүрлі коммерциялык мақсаты бар, 
көптеген кәсіпорындардың күш салуымен жасалады.

Сегізіншіден, туристерге қызмет көрсету сондай үсақ -  
түйектерден түратын болғандықтан, мэнсіз кемшіліктер болған 
кездеде, туристік қызметтің жоғары сапасына қол жеткізу мүмкін емес.

Тогызыншыдан, туристік кызмет көрсетудің сапасын бағалау 
едэуір субъективтілікпен ерекшеленеді: түтынушының бағасына, 
алынған кызмет пакетіне тікелей катынасы жок түпғалар үлкен ыкпал 
етеді.

Ақырында, оныншыдан, туристік кызмет сапасына, форс -  
мажор (төтенше уақиға) еипаттағы сыртқы факторлар әсер етеді 
(табиғат жағдайлары, ауа райы, туризм саласындағы саясат, 
халықаралық жағдайлар және т.б.)

Туристік өнімнің бұл айрықшалықты ерекшеліктері туризм 
маркетингісіне едәуір ықпал етеді.

Маркетинг теориясында бекітілген онімнің атрибутивтік 
теориясынан шыға отырып (Т. Левит бойынша толық өнім 
түжырымдамасы), туристік өнімді үш деңгейге бөлу ұсынылады: 

ниетті онім;
нақты орындалатын өнім; 
қосымша күшті өнім.

Кез — келген туристік өнімнің негізінде қандайда бір қажетсінуді 
канағаттандыру қажеттігі жатады. Сондықтан өнімнің маңыздылық 
жағын ниет көрсетеді, яғни белгілі бір проблеманы шешудегі 
бағыттылык, нақты мұқтаждықгың канағаттануы. Шын мэнінде, 
турист касиеттердің аныкталған жиынтығы бар өнімді алмайды, ал 
оның кейбір кажетсінуді қанағаттандыратын қабілеттілігін алады. 
Демек, туристік кэсіпорын үшін, үлкен маңызды мәселе, онімнің 
касиетін көрсету жэне тарату емес, одан келетін нақты пайда мен 
тиімділікті көрсету болады.

Егер туристік өнімнің ниеті оның мазмұнды жағы ретінде 
көрінетін болса, онда пішіні бойынша туристік өнім накты 
орындалуда, осы ниетті іске асыруға мүмкіндік беретін, яғни 
тапсырыскер кажетсінуін канағаттандыратын, касиеттердің 
аныкталған жиынтығын көрсетеді.

Үшінші деңгей -  бұл қосымша күшті туристік өнім. Туристік 
кэсіпорынның қызметі тапсырыскермен достык қатынасты 
калыптастыруға, оған жан -  жақты көмек корсетуге, косымша жэне 
символикалық тиімділіктерді қалыитастыруға бағытталуы керек.

Бұл кызмет көрсетудің жылдамдығы мен сапасының жоғарғы 
деңгейі, кеңестер мен ақпараттар, ресми емес қарым-қатынас жэне т.б.
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жолдармен іске асады, туристік өнімді күшейту жоғары дәрежеде 
тапсырыскерлерді іздеуге жэне бекітуге әсерін тигізеді. Кешендегі 
кызмет көрсету жылдамдығы эрбір тапсырыскердің мерзімдермен 
канағаттану дэрежесін аныктайды: маршрутты таңдау; қажетті 
кұжаттарды рэсімдеу (паспорттарды, рұксатнамаларды, бнлеттерді 
жэне басқ.); анықтамалық ақпаратты алу.

Ақпараттық қызметтің тегін көрсетілуіне қарамастан, тек соның 
арқасында, туристік кэсіпорындар өзінің өнімінің өткізілімін мэнді 
дэрежеде қамтамасыз етеді. Ақпараттық материалдың болуы, туристік 
кэсіпорын қызметкерлерінің одан білімдар болуы жэне туристтің 
сұранымы бойынша оны еркін жеткізуі, туристік өнімді жасаудың 
жэне оның рынокта жемісті өткізілуінің міндетті талабы болып 
табылады.

Туристік өнімді қосымша күштеу идеясы тапсырыскердің, 
туристік өнімді алуы аркылы шешкісі келетін проблемасына келісін, 
беталыс жүйесіне қырағы қарауға мэжбүр етеді. Бэсекелестік 
түргысынан қарағанда бүл туристік кэсіпорынға өзінің тауарлық 
ұсынысын барынша тиімді эдістермен күшейтуге арналған 
мүмкіндіктерді айқындауға жол береді.

Туристік өнімді талдау кезінде келесі сұраққа анық жауап алу 
керек: «Шын мэнінде турист нені сатып алады?», өйткені белгілі бір 
уакытқа дейін туристік өнім түтынушы үшін ешқандайда қүндылықта 
болмайды. Адамдар рынокта тауар немесе көрсетілетін қызметті емес, 
олардың адамның анық қажетсінуін қанағаттандыратын 
функңионалдық қабілеттілігін алады. Тек қана, сол өнімнің қандайда 
бір кажетсінуді қанағаттандыру кабілеттілігін түсінгеннен соң, адам 
сатып алушы қатарына өтеді.

Маркетинг өзінің міндеті ретінде тура осы мәселені 
қарастырады, ол адамдарға қажетті тауарды анықталған жерге, алуға 
болатын бағамен бағыттайды.

Туристік кэсіпорынның өзінің тауарына деген рыноктық 
мүддені откізуі нарыққа үсынылатын өнімдер қүрьшысын талдаумен, 
олардың тіршіліктік ңиклының сатыларын зерттеумен, бәсекелестік 
кабілетінің жайғасымы мен бағалануымен байланысты маркетингілік 
зерттеулер жүргізу қажеттігін айқындайды.

4.3 Туроператорлар мен турагенттер арасындагы өзара 
әрекет ерекшеліктері

Туристік оператор - туристтік өнімдерді коммерциялык 
мақсатта жоспарлауға, жасауға, жылжытуға және өткізуге тікелей 
қатысатын туристтік нарықтың белсенді субъектісі.
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Бұл дегеніміз, туроператорлардың күшімен туристтерге 
олармен өкілетті агенттіктердің атынан алдын-ала алынған, төленген 
және белгіленген туристтік пакетті қүрайтын туристтік қызметтерді 
үсыну қамтамасыз етіледі.

Осылайша, оператор, туристтік индустрияның инфракұрылымы 
мен супракұрылымы кэсіпорындарымен (конакүйлер, 
тасымалдаушылар, сақтандыру компаниялары, банктер) тікелей 
карым-қатынаека түсу арқылы турды тұтынушыға жеткізудің күрделі 
жүйесіндегі соңғы буын- туристтерге сапалы жэне тиімді 
ұйымдастыру мақсатында (трансферлер, мекендеу, тамақтану, 
экскурсиялық бағдарламалар) қызметтерді тікелей орындаушылар 
болып табылады. Осыған байланысты кез-келген туристтік 
оператордың негізгі мақсаты алдағы турды жоспарлау болып 
табылады, яғни уақыт бойынша реттелген, турист үшін қажетті жэне 
бағалы кұрамы мен ұсыну кестесінің сапа сына жауап беретін 
қызметтерді жасау.

Турды накты жоспарлау турды іске асыру кезіндегі мүмкін 
болатын, яғни туристтік іе-шараларды ұйымдастыру уақыты бойынша 
сәйкес келмеушілік, тапсырыстағымен салыстырғанда кұрам мен 
жалпы кызмет санының озгеруі секілді үйлеспеулерді болдырмауға 
мүмкіндік береді.

Туристтік өнімді накты жоспарлауға туристтік оператордың 
кандай-да бір туристтік бағыттағы кэсіби сапасы мен жұмыс 
тәжірибесінің, олардың туристтік қызметтерді жеткізушілермен өзара 
қарым-катынаетарының ерекшеліктерінің, туристтік индустрия 
кэсіпорында-рьмен тиімді келісім-шарт базасының болуының, 
өкілетті агенттіктер мен потенциалды клиент-саяхатшыларга накты 
ақпарат беруінің арқасында кол жеткізуге болады.

Туристтік операторларға тэн туристтік нарықтағы бағаны 
қалыптастыру функциясының маңызы да өте зор. Баганы 
қалыптастыру саласындағы эрбір туристтік оиепратордың 
мүмкіншіліктері эртүрлі болып келеді жэне бірқатар субъективті жэне 
объективті факторлармен аныкталады. Алдымен, ол оператордың 
жұмыс көлемдері.

Операторлармен жиі жіберіп отыратын туристтердің саны 
соңғысына әуерейстеріндегі блоктарды көбейтуге, кейде тіпті жеке 
чертерлі тізбекті кұруға, туристтердің демалу орындарында жеке 
трансферлерді ұйымдас-тыруға, курортты орталыктарда жеке 
өкілдіктерді ашуға, олардың қонақүй кэсіпорындарында 
инвестицияларды іске асыруға, қабылдайтын жақтарға қысым 
көрсетуге жэне т.б. мүмкіндік береді.
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Келтірілген факторлар туриеттік өнімдерді кұраушы 
қызметтердің бағаеына тікелей эсер етеді. Бұл факторлардың 
корсетілу дэрежееіндегі айырмашылыктардың себебі бойынша 
гуристтік нарыктағы эртүрлі компаниялардың осындай турларының 
озіндік-күндарындағы айырмашы-лык турады айіуға болады.

Бәсекелі туристтік нарык жағдайында ірі туристтік 
операторлардағы сатылу бағасындағы ауыткулар «айыртығыны» 
кеңірек, оларға туристтік нарык белсенділігінің сагнаңиясы кезінде 
одан арнайы ұсыныстар ағымын «алып тастауға» жэне ашық демпингті 
үйымдастьфуға мүмкіндік береді. Осыдан, ірі туристтік операторлар 
кез-келген жагдайларда, туристтік нарыктағы бағаны 
калыптастырушьшар болып табылады.

Нақты бағытта бағаны қалыптастырудағы оператордың 
мүмкіншілік-терін аныктайтын тасымалдау колемдері еиякты 
факторларымен қатар, оларға өкілдікке деген нақты байланыетар мен 
гендесіз кұкықтарын, тасымалдаушылармен жеке келісім-шарттарды, 
операторлармен жұмыстың жаңа технологияларын колдануды, жабык 
акпарат көздерін колдануды, оператордағы ірі агенттік жүйенің 
болуын және т.б. жаткызуға болады.

Туроператорлар мен турагенттердің арасындағы негізгі 
айырмашы-лыктар төмендегідей болып келеді:

а)Табыс жүйесі бойынша. Туроператор бірнеше туристік өнімді 
сатып алады. Оның табысы сатып алу бағасы мен сату бағасының 
арасындағы айырмадан кұралады.

Туроператор көбінесе жеке кызметтерге ие болады, кейіннен 
озіндік баға белгілеу тетігі аркылы кешенді туристік өнім кұралады.

Турагент бөлшек саудагер ретінде әрекет етеді де, оның табысы 
басканың туристік өнімін делдалдық кызмет аркылы сатудан алынады.

Турагент қызметті өндіруші не туроператордың туристік өнімін 
(жеке қызметтер, мысалы, эуе билеттері, конақ үйлердегі нөмірлер) 
пақты багасымен іске асырады.

б) Туристік өнімніц тиесһігі бойынша. Туроператор эрқашан да 
сату үшін туристік өнімнің қорына ие болады, ал турагент накты өнімге 
(қызметке) тұтынушы сатып алуға қызығушылық білдіргенде ғана 
сұрау салады.

в) Зацдылъщ қагидачары бойынша. Туроператор үшін арнайы 
дайындалған жүмыскерлер санына міндетті ережелер турагентке 
карағанда артық болып келеді.Заңға байланысты штаттык кұрамға 
міндетті ережелерге тоқталсақ:

туроператорға (жүмыскерлердің 30%-дан кем емесі туризм 
саласы бойынша жоғары, орта маманданған не қосымша білімі бар 
немесе туризм саласында кемінде 5 жылдық жүмыс өтілі
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бар;басшылықтың жоғары не орта маманданған білімі жэне туризм 
салаеында кемінде 5 жыл жүмыс отілі бар болуы;

турагентке (жұмыскерлердің 20%-дан кем емесі туризм 
саласы бойынша жоғары, орта маманданған не косымша білімі бар 
немесе туризм саласында кемінде 3 жыл жүмыс өтілі бар; 
басшылықтың жоғары не орта маманданған білімі жэне туризм 
саласында кемінде 3 жыл жүмыс өтілі бар болуы.

Дегенмен күнделікті тәжірибеде туроператор мен турагент 
арасындағы нақгы айырмашылықты олардың үқсас міндеттерді 
орындай алуына байланысты түжырымдау қиынға соғады. Туристік 
үйым бір мезгілде турагент те, туроператор да бола алады.

Мысалы, кәсіпорын туроператор ретінде маршруттар жасап, 
оларды туристер мен басқа да агенттіктерге сатады; дэл сол уақытта 
аталған туристік үйым турагені ретінде басқа кәсіпорындардың 
турына ие болып, оларды туристерге сатады.

Туроператорда жэне турагентте азаматтык-кұкықтық жауапкер- 
шілігін міндетті сақтандырудың жарамды шарты болған кезде 
туроператорлық және турагенттік қызметті жүзеге асыруға жол 
беріледі.

Қазакстан Республикасының рұқсаттар және хабарламалар 
туралы заңнамасына сәйкес:

туроператорлык кызмет лицеизияланатын қызмет түрі 
болып табылады;

турагенттік қызмет, сондай-ақ гидтердің (гид- 
аудармашылардың), экскурсоводтардың жэне туризм 
нұскаушыларының қызметі хабарлама жасау тәртібімен жүзеге 
асырылады.

Туроператор туристерге дербес немесе туристер алдындагы 
оның міндеттемелерінің бір болігін немесе барлығын орындау 
жүктелетін үшінші тұлғаларды тарту арқылы туристік енімге кіретін 
барлык кызмет көрсетуді камтамасыз етеді.

Шығу туризмі саласындағы туроператор туристік өнімді 
ұсынуды жэне өткізуді тек турагенттер арқылы ғана жүзеге асырады. 
Туроператорлык кызметке берілетін лицензияның колданылуын 
тоқтата түру, бүрын жасалған шарттардан туындайтын 
міндеттемелерді коспаганда, туроператорлық қызмет көрсетуге тыйым 
салуға экеи еоғады.

Туроператорлық қызметке берілетін лицензияның қолданылуын 
тоқтата түру, туроператорлык қызметке берілетін лицензиядан айыру 
Қазақстан Республикасының экімшілік кұқық бұзушылық туралы 
заңнамасында көзделген тәртіппен жүзеге асырылады.



Турагенттің азаматтык-кұкыктық жауапкершілігін міндетті 
сақтан-дыру шартын жасасқан (қайта жасаскан) кезден бастап бес 
жұмыс күні ішінде турагент жасалған (қайта жасалған) шарт туралы 
ақпаратты облыстың, республикалык маңызы бар қаланың, астананың 
жергілікті атқарушы органына жіберуге міндетті.

Турагент Қазакстан Республикасының заңнамасына сэйкес 
күрылған, туроператор қалыптастырған туристік өнімді ғана 
іуристерге ұсынады жэне өткізеді.

Турагенттің туристік өнімді ұсынуы мен өткізуі туроператормен 
жазбаша нысанда жасалған, туристік енімді өткізуге арналған агенттік 
шарт негізінде жүзеге асырылады.

Туроператор мен турагент арасындағы туристік өнімді өткізуге 
арналған агенттік шартта туристік өнімді калыптастырған туроператор 
туралы, туроператор мен турагенттің азаматтық-құқықтық 
жауапкершілі-гін міндетті сактандыру шарттары туралы, туроператор 
мен турагенттің жауапкершілігі туралы, сондай-ақ туристік өнім 
гуралы ақпаратты ұсынбағаны немесе анық емес ақпарат ұсынғаны 
үшін, туристік онімді өткізу туралы шарт бойынша міндеттемелерді 
орындамағаны немесе тиісінше орындамағаны үшін тараптардың 
эркайсысының турнст алдын-дағы жауапкершілігі туралы мәліметтер, 
іурнстік маршруттың сипатта-маеы, туристік өнім туралы анык 
акпарат міндетті түрде қамтылуға тиіс.

4.4 Туроператорлардың шетелдік өкілдері

Гастрольдік сапардың маңызды жағы - шетелде бастамашылык 
туроператордың жүмысы, яғни оның шетелдік өкілдерінің жұмысы. 
Туроператордың шетелдік өкілдері - тағайындалған аймақта (елде) 
туристер туралы қамқорлық жасайтын адамдар. Оларға туристерді 
орналастыру, орналастыру, оларға жоспарлы жэне қосымша 
экскурсиялар мен басқа да қызметтерді ұсыну, сондай-ақ туристердің 
болуымен байланысты туындаған мэселелерді шешу функңиялары 
жүктелген.

Туристерге кызмет көрсету кобінесе олардың құзіреттілігіне, 
еңбексүйгіштікке жэне әдептілікке байланысты. Олар күнделікті 
техникалық кызмет көрсету мэселелерін шешеді.

Маусым бойы олар аптасына жеті күн жұмыс істейді жэне 
төтенше жағдайды шешу үшін күндіз немесе түннің кез келген 
уақытында телефонмен қоңырау шала алады. Сондықтан туроператор 
жиі сұрақ қояды: бұл лауазымға жалдау кезінде мен кімге таңдау керек
- межелі елдің тұрғыны немесе менің өкілі?

Шетелдік өкіл лауазымына үміткердің, бір жағынан,
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артықшылык-тары бар. Ол жергілікті тұрғындардың географиясымен, 
эдет-ғұрыптарымен жэне тұрмыс-іі ршілігімен танысады, баратын 
елдің немесе жергілікті диалектілердің тілін біледі, жергілікті 
өнеркәсіп өндіретін тауарларды, олардың сапасын біледі, 
дүкеншілермен, сатушылармен, қонақүйлердің иелерімен, 
қызметкерлерімен таныса алады, бүл мүмкіндік береді. шоппингке 
қатысты мәселелерді тезірек жэне сәтті шешіңіз.

Екінші жағыиан, мүндай өтініш беруші өз клиенттерінің 
мэдениетімен, әдеттерімен жэне тілімеи аз таныс болуы мүмкін, бүл 
оларға, эсіресе шетелге алғашкы сапарында теріс эсер етуі мүмкін.

Мұнда ең жаксы шешім - тағайындалған елде (аймақта) түрақты 
түратын, бірақ бірнеше жыл туристер шыққан елде шетелде түратын 
адамды жалдау. Сонда ол тиімді әрекет ете алады.

Кейбір елдерде шетелдіктердің жүмысқа орналасуына 
шектеулер койылғаныи есте үстаған жөн. Бүл тармақты өкілді 
жалдамас бүрын нақтылау керек.

Әдетте, туроператордың окілдері туралы ақпарат қонакүй 
фойееіндегі стендте жазылады, бірақ туроператор қонақтарды екі 
немесе одан да көп курорттық қонақ үйлерде орналастырған жағдайда, 
өкілдер күн сайын осы қонақ үйлерге барып, туристік жэне 
экскурсиялык мэселелерді шеше алады. Мүндай жағдайларда олар әр 
қонақүйге барудың күиделікті кестесін жаеайды.

Туроператордың шетелдік өкілдерінің негізгі функңиялары:
Тасымалдауды (беруді) қамтамасыз ету;
Туристерді қонақ үйге орналастыру және қызмет 

аяқталғаннан кейін босату;
Валюта айырбастау, сауда жэне т.б кеңестер;

Қонақүйдің тэртібін бақылау жэне конақтар күқығын 
қамтамасыз ету;

Экскурсияларды үйымдаетыру;
Қақтығыстардың, шағымдардың, жүктің жоғалуына, 

туристер-дің ауруына жэне т.б. байланысты мәселелерді шешу.
Егер туроператор курорттардағы туристік орталықтарға өз 

өкілдерін жібере алмаса, онда бүл функңиялардың барлығын 
жергілікті гидтер қабьшдайтын туроператормен келісім бойынша 
орындайды.

Бүл жағдайда хост-оператордың ережелері мен стандарттары 
ұлттық иарықта онімді сататын туроператордың бастамасын 
белгілейді. Ол үшіи маусымның қарсаңында туристік агенттіктер мен 
бастамашыл туроператорлар үшін өнімді, хост-тур операторына 
қойылатын талаптарды жэне т.б. мүқият зерттеу мақсатында бағдарлау 
туры өткізіледі.
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Болашақта мұндай сапардың эрбір қатысушысы қабылдау 
нұскаулыктарыныц қызметін бағалайтын сауалнаманы толтырады 
(туристермен қанша уақыт өткізген-дігі, демалыс орны, қандай турлар 
жэне кандай бағамен сатылғандығы туралы ақпарат бермеген 
жағдайлардық болған-болмағаны).

Туроператордың немесе бастамашыл туроператордың өкілі 
барлық сұрақтарға жауап бере отырып, болашақта сапалы туристік 
қызмет көрсетуге көмектеседі.

Бақылау сұрақтары
1. Бұл позиция кандай - туроператордың шетелдік окілі. Оның 

міндеттері қандай?
2. Туроператордың шетелдік өкілдерінің негізгі функциялары 

кандай?
3. Туроператордың шетелдік өкілінің менеджер-супервайзерінің 

міндеттері кандай?
4. Неліктен турагенттіктер мен бастамашыл туроператорлар 

үшін оқу турлары өткізіледі?
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V Тарау. ҚЫЗМЕТТЕРДІ ЖАБДЫҚТАУШЫЛАР ЖӘНЕ 
ТУРОПЕРЕЙТИНГТІК БАҒДАРЛАМАНЫ ДАЙЫНДАУ

5.1 Қызметгерді жабдықтаушылар түсінігі, туристік 
нарықта алатын орны

Саяхат уакытында туристерге қызмет көрсетуде көптеген түрлі 
үйымдар мен кәсіпорындар катысады. Оларга орналастыру күралдарын 
үсынатын:

кәсіпорындар (конақ үйлер, турбазалар, мотельдер жэне т.
б.); тамактандыру кәсіпорындары;

экскурсиялык фирмалар;
көліктік компаниялар жэне кәсіпорындар;
спорттык үйымдар;
рекреациялык кәсіпорындар;
түрмыстык фирмалар;
сауда үйымдары жэне т. б. кіреді.

Турды өту уақытында туристке кешенді түрде қызмет көрсетуге 
қатыскан барлык кэсіпорындар мен үйымдардытуристік тэжірибеде 
кызмет-тердіжабдықтаушылардеп атау қалыптасқан.

Туроператордың қорытынды үйымдастыру-жинақтаушы 
рөлінде жэне туристік өнімнің жылжуындагы маңыздылыгында 
қызметтерді жабдықтау-шылардың алатын орнын багаламауга 
болмайды.

Тур кезінде туристермен негізгі байланыс қызмет көрсету 
деңгейінде анықталады, ягни турист турды сапалы онім ретінде 
қабылдау, эрбір кызметтің жеке сапасына, турист кажеттілігін 
канагаттандыруға тэуелді болып келеді. Сондықтан турдың 
бағдарламасын кұру кезінде кызметтерді жабдықтаушыларға ерекше 
көңіл бөлінеді.

Қызметтерді жабдыктаушы-лармен жүмыс кезінде маңызды 
аспектілер:

серіктес үсынатын қызметтердің еапасын катаң қадағалау, 
сонымен қатар туристік нарықта кызметтердіжабдықтаушылардың 
басқа да серіктес-тердің арасындағы абыройын есепке алу;

тур бағытталған туризм түрі мен түтынушылардың 
әлеуметтік сегментіне байланысты қонақ үй типі мен деңгейінің, 
тамактандыру орындарының, транспорттық кызметтің сэйкестілігін 
анықтау;

серіктестік туралы келісім-шарт қүжаттарын жасау кезінде 
мүқият жэне кэсіби келу, ол болашақта фирманың абыройына әсер етуі 
мүмкін. Себебі клиент алдында серіктестер үшін туроператор жауапты.
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Болашақ серіктестерді іздеу белгілі бір елде тіркелген көптеген 
іуристік кэсіпорындардан бірге жұмыс істеуге кызығушылық тудырган 
сонымен қатар туристке кызмет корсетуде сіздің талаптарға сэйкес 
іздеу қажет.

Оларды Интернет, аныктамалар жэне басқа да байланыс 
күралдары арқылы іздеуге болады. Коп жағдайда арнайы кормелер мен 
жәрмеңкелерде қызметтері жеткізушілермен байланыс орнатылады. 
Әрбір көрсетілетін кызметтіңең жақсы мүмкіндіктерін таңдау 
маңызды.

Қонақ үй жэне транспорттык кызмет көрсетуде серіктестерді 
таңдағанда, тек бір серіктеспен жүмыс істеу қажетсіздігін есте сақтаған 
жон.

Демалу жэне саяхат ету аймағында бірнеше қонақ үй мен 
тасымалдаушылардың болуы таңдау мүмкіндігін кеңейте түсумен 
қатар, конфликті жағдайлар кезінде альтернатива болып қызмет етеді. 
Бүл мэселенәі басқа да қызметтерді жеткізушілерге қатысы бар,

Қызметтерді жеткізушілер аймактық кызығушылык, туризм 
гүрі, қызмет корсету бағдарламасының мазмүны, сонымен катар 
түтынушьшар-дың жас ерекшелігі, элеуметтік жэне экономикалық 
сегменттеріне байланысты іріктелінеді. Олардың іскерлік қабілеті мен 
нарықтағы абыройы маңызды рөл атқарады.

Дайындык жүмыстары 2 жыл бүрын басталып, туристердің жаңа 
маршрут бойынша, жаңа бағдарлама бойынша немесе жаңа елге алғаш 
жібергенге дейін жалғасады. Кестеде жаңа жазғы туроперейтингтік 
бағдарламаның уакыт шкаласы берілген (кесте 4).

Кесте 4 - Жаңа жазгы туроперейтингтік бағдарламаның уақыт 
шкаласы

Әрекет 
ету түрі

Жылдар Мерзім Нақты атқаратын жүмыс 
түрі

Жоспарла
У Д Ы Ң

ғлыми-
зерттеу-
шілік
жүмысы

1-ші жыл 
(турды 
кіргізуге 
дейінгі 2 
жыл бүрын)

Маусым-
тамыз

Қыркүйе
к-
желтокса
н

Маркетингтік зерттеулер. 
Тур пакеттердің болашак 
дамуына әсер ететін 
экономикалық фаторларды 
зерттеу.

Қабылдау орны мүмкін 
болатын жерлерді анықтау.

Жоспарла
у -
келіссөзде 
р жүргізу

2-ші жыл Қаңтар
акпан-
наурыз

Маркетингтің екінші 
кезеңі-жан жақты салыстыру, 
таңдау. Маусым басталуы, 
жіберу уақыты, конақ үйлер,

139



Сәуір-
мамыр

олардың сыйымдылығы, тур 
үзақтығы туралы шешім 
қабылдау.

Брошюралар мен 
буклеттерге конкурс 
жариялау. Әуе 
компанияларымен чартерлік 
рейстер туралы, қонак 
үйлермен, экскурсиондық 
операторлармен келіссөздер 
жүргізу.

Персонал
мен
буклеттер
ді
дайындау
жүмысы

Маусым
шілде-
тамыз

Қыркүйе
к-казан

Қонақ үйлер, эуе 
компанияларымен, экскурсия, 
трансфер бойынша серсистік 
қызметпен келісім-шарт 
дайындау. Брошюра буклет 
дайындап, басып шығару.

Студияны дайындау. 
Каталог жасау. Валюта курсы 
және инфляңияны есепке алып 
турдың сату бағасын бағалау. 
Броньдау бойынша 
кызметкерлерді дайындау

Туристік фирма турды жаңа орында ұйымдастыру туралы шешім 
қабылдау алдында маркетингтік зерттеулер жүргізеді. 
Түтынушылардың кажеттілігін, сүраныс тенденцияларын аньщтау 
қажет.

Бүл турпакетті туристердің кажеттілігін толык канағаттандыру 
негізіне калыптастыруға көмектеседі. Сонымен қатар зерттеулер 
қызметтерді жеткізушілермен келісім-шарт жасауға жэне турды 
жоспарлауда дүрыс бағдар беруге септігін тигізеді.

5.2 Туроператорлардың туристтік кызметтерді 
жабдықтаушылармен келіссөздерді жүргізу тактикасы

Келіссөздер өзара пікірлер алмасуға негізделген (эр түрлі 
үсыныстар түрінде шепгуге койылған мэселені талқылау), оның барлык 
қатыеушыларын қанағаттандыратын екіжақтың көздеген мүддесіне 
жауап беретін келісім мен нәтижелерге жетуге бағытталады.
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Келіссөздер сөз сөйлеуден жэне жауапты сөз сөйлеуден, 
сұрактар жэне жауаптардан, келіспеушілік жэне дэлелдеулерден 
гұрады. Келіссөздер жеңіл немесе кысыммен өтуі мүмкін, серіктестер 
езара еш киындықсыз келісуі немесе келісімге келу қиындыққа 
соқтыруы мүмкін, сондыктан кажет болған жағдайда арнайы тактика 
мен келіссөздер жүргізу техникасын эзірлеп қолдану қажет.

Шетелдік фирмалармен коммерциялык келісім жасасудағы 
іскерлік келіссөздер екі эдіспен жүзеге асырылады:

а) почта-телеграф жазбалары аркылы, мұнда бір жақ өз 
үсынысының мүддесі жайлы хатта толық көрсетеді, соңында өзара 
келісімге келеді, олардың қорытындысы хаттарда немесе кол қойылған 
келісімшарттарда тіркеледі. Бұл эдістің кемшілігі келіссөздер үзақ 
уакытка созылады немесе корреспонденциядан өту келіссөзге қол 
жеткізу уакытын аныктайды. Сондыктан хат жазылу аркылы 
жүргізілетін келіссөздер көлемі аз операцияларды жүзеге асырғанда 
колданылады, мысалы бірреттік топтар мен жеке түлғаларды қабылдау;

э) шетелдік фирмалардың өкілдерімен ауызша келіссөздер 
жүрғізу арқылы. Бұл эдіс осы кездесу кезінде негізгі жэне сүрақтарды 
талқылап, нақты бір келісімге келуге мүмкіндік береді жэне көп 
жағдайда келісімшарт жасалады.

Шетелдік фирмалармен туристік қызметтерді сату жэне сатып 
алу жөніндегі ауқымды келіссоздер негізінен ауызша өтеді. Мұндай 
келіссөздер шетелдік фирмалардың делегациялары ҚР-ға барғанда 
жэне ҚР туристік ұйымы делегациясы шет елге іссапарларға шыкканда 
жүргізіледі.

Туроператорлык кызметтің негіздері:
сенімділігі (каталогта келтірілген акпарат шындыкка сай 

болуы тиіс);
анықтылығы (каталог туристік терминология мен 

мағыналарды көп қамтымауы тиіс);
пайдаланудың колайлығы (ол үшін міндетті түрде беттер 

мен мазмұнының нөмірленуі болуы тиіс, кейде каталогтың беттерін 
түрлі түске бояу колданылады);

стильдің біркелкілігі (іұтас каталог каріптердің, 
рэсімделудің, мэтіннің, суреттердің бетте орналасуының бір ғана 
стилін қамтуы тиіс);

беріктілік (каталог үзақ мерзімдік пайдалануға есептелуі 
тиіс, каталог беттері, бастысы олардың біріктірілуі барынша мыкты 
болуы тиіс).

Каталогтың аяғында міндетті түрде туроператордың 
аймақтық агенттеріне сілтеме болуы тиіс (мысалы, «Біздің
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турларымызды қаланың агенттіктерінен талап етіңіз» немесе 
«Алматыдағы өкілетті фнрма»).

Каталогтар арнайы мамандандырылған (мысалы, «Кавказдық 
Қара теңіз жағалауында демалыс» немесе «Түркия-2021») жэне 
оператор жүмысының барлық бағыттарына ассортиментті қамтушы 
жалпылама (мысалы, «Туроператормен бірге жаз»).

Туроператордың каталогы келесідей акпаратты камтуы тиіс: 
ел, келу курорты туралы (әдетте, осы курортка орналасу 

кұралдары туралы акпараттың алдына қойылады) -  елдің аты, оның 
мемлекеттік және аумақтық кұрылымы, мемлекеттік тіл жэне діні, 
географиялык жэне температуралық карталар, сағаттык белдеуі;

негізгі мәдени орталықтар, эуежайлар, визалық жэне 
кедендік режимдердің ерекшеліктері, телефон кодтары, электр 
коздеріндегі кернеу, елшіліктер мен сауда өкілдерінің мекен- 
жайлары мен телефондары, банктердің, дүкендердің жұмыс істеу 
уақыттары, ұлттық мейрамдар мен демалыс күндері туралы 
мәліметтер;

өмірге, денсаулыққа, туристердің мүлкіне келуі мүмкін 
кауіптер (мысалы, кұбырлардан су ішу, қараңғы түскен уакытта 
қыдыру ұсынылмайды);

курортта ұсынылатын орналасу кұралдары туралы.
Әдетте конақүйлердің сипаты атактылығы жэне кұны ең 

жоғары санаггағы қонакүйлерден басталады.
Суреттермен коса (эдетте, бұл конақұйдің жалпы көрінісі, 

сыртының, нөмірлерінің, мейрамханаының суреттері) конақүйдің 
аты беріледі жэне оның санаты көрсетіледі (мысалы, «Ма\-і 
Ноіеі* ***»).

Ары қарай қонакұй туралы ақпарат жүреді: конақүйдің
мекен-жайы, телефоны, электрондың мекен-жайы; қонакүйдің 
орналасу жерінің сипаты (қала, курорттық елді-мекен, әуежайдан, 
теңіз жағасынан/таушаңғы көтергіші-нен/туристік танымал 
жерлерден/билік органдарынан қашыктық, сонымен қатар, конакүйдің 
нөмірлік қоры); стандартгық нөмірдің сипаттамасы (нөмірдің ауданы, 
нөмірде бар коммуналдық, санитарлык-гигиеналык жэне техникалык 
күралдардың тізбесі); тамактану қызметінің сипаттамасы (барлардың, 
мейрамхана-лардың саны, олардағы қызмет корсету типтері); 
қонакүйдің косымша кызметін сипаттау (тегін жэне ақылы қосымша 
кызметтерді жеке көрсету. Мысалы, «Тегін: ашық бассейн, балалар 
бассейні, анимация, тренажерлік зал, үстел теннисі, бильярд, 
балаларға арналған ойын бөлмесі, ТВ-салон, аэробика.
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Акылы кызметтер:
сауна, массаж, рецепциядағы сейф, судағы спорт түрлері, 

кір жуу, дәрігер, дүкендер»);
үсынылатын саяхаттардың баратын жерлердің суреттерін 

коса, сипаттамасы (саяхаттың аты, оның үзактығы, кұны);
туроператордың каталогтары азғана таралыммен (1000 

данаға дейін) асылады және агенттіктердің талаптары бойынша, 
туроператор қатысатын көрмелер арқылы тікелей клиенттерге 
таратылады.

Туроператордың бағалық қосымшасы тек қана агенттіктерге 
каталогтарға косымша ретінде таралады.

Бірінші кезекте, агенттердің жүмысын жеңілдету үшін 
арналған, сондьщтан жүмсақ қаптамалы қарапайым қағазда 
жасалады, жарнамалык ақпаратты қамтымайды.

Бағалық косымшаға койылатын негізгі талаптарға мыналар 
жатады: косымшада берілген қонакүйлер мен турлардың
каталогтағыларға сай келуі (бұл жағдайда агент туристке каталогтағы 
ақпарат бойынша қонақүйді оңай сипаттайды жэне бағалық 
қосымшадан турдың қүнын мәлімдейді); косымшадагы бағалар эдетте 
гур-пакет үшін көрсетіледі, онда белгілі бір қонакүйдің нөмірлерінде 
түрудан болек, үшу, тасымадау, саяхаттык қызмет көрсету де 
біріктіріледі; косымшаньщ жүйелілігі (қонақүйлер санаттар бойынша 
топталады, олардың санаттары курорттар бойынша, курорттар елдер 
бойынша топталады); кызметтердің міндетті түрде сипатталуы, 
олардың қүны көрсетілген бағаға біріктірілген; агенттерге 
комиссиялық сыйақы мөлшерінің көрсетілуі міндетті (әр қонақүйге 
жеке немесе барльщ қонақүйлер мен қосымшадағы турлар бойынша 
ортақ).

Қосымшадагы бағалар нақты орналасу қүралына қатысты 
немесе жалпы турдың өзіне қатысты (круиздар мен автотурларға тэн) 
көрсетіледі.

Қонақүйлер бойынша тур-пакеттердің бағалары орналасудың 
эрбір қүралында жеке беріледі, олар мыналарға байланысты эртүрлі 
болады: нөмірдің санаты; немірдің арнайы ерекшеліктері (теңіз, жасыл 
шөп көрінісі); мезгілі; негізгі немесе қосымша орында орналасу түрі; 
қосымша қызметтер қүрамы (әдетте, тамақтану); түрушының түлғасы 
(қосымша орындағы бала, ересек).

143



5.3. Іскерлік келіссөздердің психологиясы. Халыкаралық 
және ұлттык дәрежедегі туроперейтингтегі келісім-шарт

Қонакүйлер бойынша багалык косымшаның бірінші ігұскасы 
«жердегі қызметтің» шартынан тэуелді тур-пакеттің толык құныи 
көрсету (кесте 5).

Кесте 5 - КИПР. АЙА-НАПА. Үшу «Континенталды 
эуежолдармен» Огесіап Вау 5*, Таңғы ас, бағасы бір адамға

Кіру
уақыты

БВЬ 8СЬ БВЬ сіісі 
ЕВ, 2-12
жыл

БВЫ У
асШЕВ

А 4 А. А 4 а а 4 а а 4 а
Күні, айы, 
жылы

83 85 74 266 45 98 09 37

Күні, айы, 
жылы

63 06 54 287 25 99 89 47

Күні, айы, 
жылы

49 46 39 327 05 06 65 64

Күні, айы, 
жылы

03 000 94 381 32 33 05 04

Күні, айы, 
жылы

23 020 14 401 52 53 25
4

Күні, айы, 
жылы

33 030 24 411 52 53 35
4

Күні, айы, 
жылы

43 040 34 421 62 63 45
4

Күні, айы, 
жылы

43 86 34 367 62 36 45
4

Күні, айы, 
жылы

89 91 79 272 35 89 05
2

Күні, айы, 
жылы

48 50 39 231 15 68 74
2

Күні, айы, 
жылы

58 42 49 322 25 19 84
3

Күні, айы, 
жылы

40 037 30 418 66 67 45
4

Күні, айы, 
жылы

68 065 59 446 82 83 70
9
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Қосымша төлеу: НВ - 16,5 у.е. бір адам/тәулік, 88У - 7 ш.б. бір 
адам/тәулік, 8У —  14 ш.б. бір адам/тэулік.

Бағасына кіретін: ушу Алматы-Ларнака-Алматы, топтык 
трансфер аэропорт - қонақ үй - аэропорт, орналасу + тамактану 
(таңдалған категория), сақтандыру, турфнрмаға комиссия - 10 %. 
Мысалы,

Берілген бағалык қосымшада Алматыдан Кипрге ***** 
қонақүйлер санатындағы Айа-Нап қонақүйіндегі түрумен 
пакеттердің қүны көрсетілген.

Бағалар үшу уакытына, тандалатын нөмірлердің санатына 
(2,3-баған-дарда: екіорынды, бірорынды нөмірлерге орналастыру), 
демалушының мэртебесіне (4,5 - бағандарда: 2-ден 12 жас
аралығындағы балаларды қосымша орынға -  ехіга Ье<1 орналастыру), 
демалысты болу мерзіміне (7,14 күн) байланысты эртүрлі болады.

Кестеден томенде жартылай пансиондарға төлемдер -  тэулігіне 
адам басына 16,5$, теңізге бүйірінен көрінісі бар нөмірге (88У) 
жэне теңізге тікелей көрінісі бар нөмірге (8У) төлемдер көрсетілген 
жэне қүны бағалар кестесіне біріктірілген кызметтер тізбесі берілген.

Қонақүйлер бойынша бағалык косымшаның екінші нүсқасы -  
негізгі турдың қүнын, оған кіретін кызметтер тізбесін, тур-пакеттің 
і үрленуінің төлемдерінің тізбесін анықтау.

Бағдарлама бойынша экскурсиялық қызметтер (кесте 6) 
берілген.

Кесте 6 -  «Алматыдан Классикалық Италияға» 595 ш.б. бастап 
Тур бағасына кіреді: үшу Алматы-Рим-Алматы, отель ***, 

ВВ орналастыру, трансферлер

Кіру Күнде Базал 8 Ш Ь 8 Бала үшін НВ ҒВ Ко
уакыт Р ык үшін V косымша қосы қос мис
ы саны тариф Қосым Ү төлем (екі м-ша ым- -

-ша ші үлкен төлем ша сия
төлем н адаммен) төл

ко ем
сы 0-6 6-14
м- жас жас
ш
а
тө
ле
м
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Күні,
айы, 7 595 120 65 330 420 35 67 35
жылы

Бағалық қосымшаның бұл нұсқасында негізгі тур-пакетке 
кіретін қызметтер тізбесі келітіріледі, ары карай кестеде негізгі 
турдың түрленуіне төлемдер мөлшері беріледі (біздің жағдайымызда 
бүл бірорындык орналасуға, терезеден теңіз көрінісіне, екі ерееек алып 
жүрген балаға (6 жаска дейінгі және 6-дан 14 жаска дейінгі), жартылай 
пансион жэне толық пансион тамактануына қосымша төлем). Соньгмен 
катар, кестеде агенттіктер үшін комиесюшық еыйақы мөлшері де 
анықталады. Бағалық қоеымшаның үшінші нұсқасы түрлі 
қонақүйлерде түнеуді қарастыратын күрделі турларға пайдаланылады 
(кеете 7). Мысал,

Кесте 7 - ТАИЛАНД: БАНГКОК + ПАТТАЙЯ Алматыдан «Аіг
Акгапамен»
_____ _______ _______ АҚШ  доллары

Бангко
к

отельде
рі

Паттайа
отельдері

Екі
оры

н-
Д Ы Қ

Бір
орын-
дык

Үш
орын-
дық

3-і бала 
( 2 - 1 2 )  

қосымша 
кереует

\¥һі1е Веуегіу 1’1а/а 
3*

752 830 745 569

Раіасе
3*

Ваіуоке Раііауа
з*

756 856 754 571

Ыаші Уіе^ү 3* 776 892 768 609

Ваіуоке 
Зиііе 3*

Моипіаіп Веасһ
3*

787 916 766 569

Огапіі .Іотііеп
3*+

805 940 793 614

Іотйеп Тһапі
з*

813 942 797 608

Раііауа Рагк
3*+

838 1005 821 619

АтЬахкасІог
Ш 3 * +

888 1069 862 695

%
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Азіа 
Вкк 3*+

Ахіа РаИауа
3*+

840 981 828 655

Ртіпсе
Раіасе

АтЬаззасІог 
0 \¥  4*

934 1141 898 698

4* Оагдеп Веасһ 4 982 1272 965 762
(іагсіеп 8еа 
Уіе^ү 4*

970 1194 934 552

Оагсіеп 8еа 
Уіелу 4*

903 1063 934 559

Іотііеп Р аіт
4*

929 1141 903 702

Атагі Огсһій
4*

944 1196 941 750

8 іат  Ваузһоге
4*

997 1248 993 842

8 іат 
Сііу 5*

Коуаі СІіІТ 
Маіп 5* тіпі- 
зиііе

1337 1806 1292 631

КоуаІ СІіІГ 
Огапё 5* 
ехесиііү

1344 1940 1297 631

Бір адамға турдың қүны АҚШ долларында:
«Қазакстан эуе жолдары» Алматы -  Бангкок -  Ташкент -  

Алматы әуе тасымалдары; барлық бағыттар бойынша тасымалдар;
Бангкок қонақүйінде (2 күн) түру жэне Паттайи конақүйінде 

таңғы асымен 11 күн түру; барлық салықтар; саяхаттық бағдарлама:
Бангкокта: Бангкоктағы патша сарайы жэне храмдар (Жауһар 

Будданың храмы, Атқан Күннің храмы), зергерлік фабрика.
Паттайда: «Нонг-Нуч» Орхидея паркі жэне пілдер шоуы. 
Турдың қүнына кірмейтіндер: тай визасы 8$ (Бангкок

эуежайында толенеді), әуежай баждары -12$ (туристерге эуежайда үшу 
кезінде төленеді), сақтандыру.

Агенттіктерге сыйақылар (бір ересек дам үшін): 3*- 40$, 3*- 50$, 
4*-60$, 5*-70$.

Аталган бағалык косымшада барлық турдың сипаттамасы 
беріледі (Бангкок пен Паттайдағы түндер саны, тасымалдар, 
саяхаттар тізбесі) жэне Бангкок пен Паттайдағы түрлі санаттағы 
қонақүйлерде түру шарттарынан қалыптасқан тур-пакеттердің
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бағалары (аталған мысалда Банғкоктағы бір конакүйғе орта есеппен 
курорттағы үш конакүй келеді).

Сонымен қатар, пакеттерғе бағалардың түрленуі нөмірдің 
санатына байланысты (бір, екі, үш орындык) жэне түрушының 
түлғасына (балаларға жеңілдіктер) байланысты беріледі.

Алғашқы екі нүскаға үқсас төменде қызметтер тізбесі, 
келтіріледі, олардың бағасы пакеттің қүнына кірген, соынмен қатар, 
қосымша төленетін агенттіктердің қызметінің сыйақысы беріледі.

Бағалық кестелерге косымшалар ретінде әдетте мыналар 
орналасты-рылады:

кірулердің тұрақгылығы (турлардың үзактығының 
мерзімдері мен нұскалары.

Апта сайын жүма күндері (кесте 8).

Кесте 8 - Алматы-БАНГКОК-Алматы кіру, ұшу кестесі

Күн Маршрут № рейса ¥ш у Қону Тип вс

1 2 3 4 5 6
Жұма Алматы - 

Ташкент * (эрі 
карай Банғкокге 
үшу)

НҮ638 20:15 іп
30+1*

ТУ-154

Сенбі Ташкент-
Бангкок

НҮ533 12:05 19:50 А-310

Жұма Бангкок-
Ташкент
(Алматыға
қайту)

НҮ532 07:50 12:35 А-310

Жұма Ташкент-
Алматы

НҮ637 16:30 18:15 ТУ-154

*+1 - келесі күні үшу

Мысалы:
виза алу шарттары (қажетті кұжаттарды беру мерзімі),

мысалы:
Құжаттар:
сапардың аяқгалуынан кейінгі мерзімнен бастап, 

қосымша үш айға жарамды шетелге шығу паспорты;
отандық паспорт, 3x4 см бір дана сурет;
18 жаскадейінгі балалардың туу туралы куәлігі;
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14-тен 18 жаска дейінгі балаларға туу туралы куэлік және 
ресейлік паспорт;

ата-анасынсыз немесе ата-анасының бірімен жолға шықкан 
18 жасқа дейінгі балалар үшін аударма жасауға лицензиясы бар үйым 
аркылы аударылып, нотариалды куэландырылған сенімхат; 

үлгі бойынша сауалнама.
Су астындағы тіршілік иелерін, жануарлар дүниесін суретке 

түсіру, олардың өмірімен танысу максатын көздейтін су асты спорттық 
туризмі эйгілі болып келеді.

Балық жэне аң аулау туризмі де барлығымызға таныс. Туризмнің 
сурет, кино, аң аулау түрлері оның танымалдык түріне жатады. Шетел 
туризмінің ішіндегі ең сұранысқа ие қымбат түрі -  аң аулау туризмі.

Сапардың ұзақтығына қарай туризм қыска жэне ұзак мерзімді 
болып бөлінеді. Адамдардың үш тэулікке дейін саяхатка келуін кысқа 
мерзімді турнзм дейді. Қысқа мерзімді сапар -  туризмнің бұқаралық 
түрі болып саналады. Үзак мерзімді туризм (үш тәуліктен артык) 
каникул немесе ұзақ мерзімді демалыспен байланысты.

Саяхаттың ара қашықтығына қарай туризм жакын жэне алыс 
болып бөлінеді. Жақын саяхат өз елімізге, алыс сапар шетелдерге бару 
деген сөз.

Туристік ағындардын, ритмі бойынша туризм жылдық жэне 
маусымдык болып бөлінеді. Жылдык дегеніміз жыл бойы турнстік 
аудандарға саяхатқа, демалуға адамдардың барып тұруын айтады. 
Маусымдық -  ондай туристік жерге жылдың бір кезеңінде ғана баруы.

Туристік саяхатқа қатысушылардың жасына қарай туризм былай 
болінеді:

а) балалар мен жасөспірімдер туризмі;
ә) жастар туризмі;
б) ересектер туризмі.
Туристердің сапар желісінде орналасуы бойынша туризмді 

төмендегідей бөлуге болады:
а) қонақ үй типті;
б) қонақ үй типті емес.
Туристік саяхаттың көрсетілген мақсатына қарай туризм 

келесідей болінеді:
а) рекреаңиялық;
э) экскурсиялык;
б) арнайы туризм.
Рекреациялыц туризмге -  емделу жэне сауықтыру үшін саяхат 

кіреді. Экскурсиялық туризм -табиғаты мен элеуметтік-экономикалык 
тұрғыдан қызыкты орындармен танысу мақсатымен саяхат, бұп бөтен
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аудандарға немесе елдерге саяхат жасау. Арнайы туризм -  арнайы 
бағдарлама жэне маршрут бойынша саяхат.

Көлік цызметінің түріне қарай туризм автомобильмен, 
автобуспен, темір жолмен, теплоходпен саяхаттау больга бөлінеді. 
Дүние жүзіндегі жолаушыларды тасудың басым бөлігі автомобиль 
көлігінің үлесіне тиеді. Батыс Еуропада туристердің 70%-ы оз 
көліктерімен саяхаттайды. АҚШ-та бұл көрсеткіш 90% күрайды.

Соңғы 20 жылда круизді іуризм шапшаң дамуда. Круиз -  бүл 
теңіз саяхаты, жабык бір шеңбермен, белгілі бір маршрутпен көрікті, 
көңіл толарлык жерлерге токтап саяхат жасау. Круиздік саяхатта 
бірінші орында -  Ныо-Йорк порты. Круиздік туризммен айналысатын 
елдер -  Англия, Норвегия, Грекия, Италия, Франция, АҚШ.

Алғашьгада барлык туристік іс-әрекет коммерциялык түрде 
болса, онан түсетін кіріс туристік мекемелердің жүмысының басты 
нәтижесі болды. Бірте-бірте коммерциялык туризмге қарсы әлеуметтік 
туризм деген түсінік пайда болды.

Әлеуметтік туризм жүйесі түтынушыларға ғана емес, туристік 
мекемелерге де өте тиімді. Сонымен, әлеуметтік туризм -  бүл 
элеуметтік жағдайлары төмен адамдардың пайдаланатын туризмі, 
оларды мемлекет жэне мемлекетке жатпайтын қүрылымдар қолдайды, 
қаржылан дырады.

Экологиялык туризм (экотуризм) -  жакында ғана «жасыл» 
козғалыс толқынында пайда болды жэне елдің тұракты даму 
концепциясына байланысты ол батыста кең дами бастады.

Экотуризмді көпшілік туризмнің баламасы ретінде қарайды, 
сондықтан да оның қалыптасқан туризмнен айырмашылыктары бар. 
Олар төмендегідей негізгі белгілер:

экотуризмнің басты нысаны болатын ерекше табиғаты 
көрікті, козтартарлыктай жерлердің болуы;

туризм индустриясының жоспарлы дамуының негізінде 
қолданғанмен, тозбайтындай табиғи жэне мәдени элеуетті аумактың 
болуы;

баскаларға қарағанда томен капиталды, материалды жэне 
энергия сыйымдылығының болуы;

экотуризмнің ең күрделі максаттарының бірі — экологиялық 
білім беру жэне экологиялык тэрбиені қалыптастыру;

бүтіндей мемлекетті немесе жеке аудандардың элеуметтік 
экономикасын котеретіндей дэрежеде болуы.

Қысқа уақыттык табиғатта уик-эндте демалудан бастап табиғи 
жаратылыс тақырыбына ғылыми зерттеулер жүргізуге дейін 
экологиялык туризм туристік ағымдарды эр түрлі максаттармен қамти 
береді.
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Діни туризм бүгінгі күні айтарлыктай аукымды көлемге жетіп 
отыр. Мүсылмандардың ең басты касиетті кажылық орталығы -  Сауд 
Аравиясындағы Мекке каласы. Қүдайға табынушы католиктер папа 
1’имскийгс Ватиканға барады. Туристік діни маршругтарды 
анықтайтын эр елде өзінің үлттык діни орталықтары бар.

Туризм жіктемесінің ғылыми және практикалық маңызы бар, ол 
білгеніңді реттеуге жэне дүннежүзілік туризм козғалысын терең біліп- 
түсінуге әсерін тигізеді.

Қазіргі отандык жэне шетелдік эдебиеттерді «Туризм» 
анықтамасына жан-жақты көзкарас калыптасты, олар эр түрлі 
белгілерге негізделді жэне бірнеше топка біріктірілді:

туризм -  адаМдардың уакытша орын ауыстыруы ретінде 
олардың тұрғылыкты өмір сүру ортасынан тыс шығуы, туристік 
кызығушылық туғызатын нысанда уақытша болуы;

туризм -  күрделі элеуметтік-экономикалық жүйе ретінде 
оның негізін көпсалалы туристік нндустрия деп аталатын өнеркэсіптік 
кешен қүрады;

туризм нарықтық экономика сегменті ретінде онда түрлі 
шаруашылық кешеніндегі кэсіпорындар өнімді үсыну мақсатында 
туристік қызығушылықты қанағаттандыру үшін озара байланыста 
болады;

туризм -  экономика саласы, бизнес, кэсіпкерлік, таным, 
спорт жэне демалыс.

«Туризм» үғымының соңғы анықтамасы барынша толық деп 
есептеледі, себебі туризмді саяхаттан ерекшеліктендіретін барлық 
белгілер ескерілген туристік козгалыстан негізгі белгісі адамның бос 
уакыты. Туризмдегі бос уақыт дегеніміз еңбек демалысының уақыты 
каникул, демалыс жэне мейрам күндері, еңбек демалысына шыкканнан 
кейінгі уақыт.

Екінші маңызды белгі -  козғалыс мақсаты. Анықтамада 
максаттар накты берілген: сауактыру, танымдылық, кэсіптік, спорттық, 
діни, іскерлік, білім алу.

Үшінші белгіні туристік индустрия экономикасы үшін өте 
маңыздылығы.

Төртінші белгі -  уақытша келген жерінде ақылы іс-әрекетпен 
айналысу мүмкіндігіңіздің аздыгы. Сондыктан турнстік бос уақыттан 
басқа, бос қаржы көлемі болуы керек, оны турист демалу жэне ағзасын 
калыпқа келтіру максатына жүмсай алады [39].

Қазіргі туризм -  бір жағынан жас қүбылыс, себебі екінші 
дүниежүзілік соғыстан кейін ғана көпшілік түрде дамыды, екінші 
жағынан туризмнің өте тереңге кеткен тамырлары бар, себебі 
саяхаттану адамзатқа ежелгі замандардан белгілі
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Туризмді жіктеудің кең таралған түрі оны типтерге, 
категорияларға, түрлер мен формаларға жіктеу.

Туризм түрлерін кызметіне қарай жіктеу мынадай максаттар 
бойынша анықталады: рекреациялык; емдік; танымдылық; іскерлік; 
спорттык; этникалык; діни, т.б.

Осылардың ішінде барынша кең таралғаны рекреациялық жэне 
танымдылық туризм.

Рекреациялык туризм көптүрлігімен ерекшеленеді және көңіл 
көтеру бағдарламалары, аңшылық, балык аулау, музыка жэне 
көркемсурет, шығармашылығы, спорттык шараларға көрермен ретінде 
қатысуды камтиды.

Емдік-сауыктыру туризм түрлі ауру түрлерін емдеу мен аурудан 
кейін ағзаны сауақтыруға бағытталған. Мүнда негізінен емдік турлар 
туралы айтылады

Танымдык туризм -  экскурсиялық -  табиғи, тарихи-мәдени 
нысандар, мүражайлар, театрлар мен үлттардың салт-дәстүрлерімен 
танысу мақсатында жүргізіледі. Саяхат танымдылык жэне 
рекреациялык мақсаттарды бірмезгіл атқара алады.

Іскерлік туризм -  іскерлік жэне кәсіптік мақсаттағы барған 
жерінен айлык алмайтын саяхаттарды қамтиды. Х Т¥ туризмінің бұл 
түріне съездерге ғылыми конгрестер мен конференцияларға,
жиындарға семинарларға, жәрмеңке, кормелерге, баруды, келіссөздер 
мен келісімшарт жасау, кондырғыларды жөндеу мен кұру
мақсатындағы сапарларды жатқызады. Іскерлік туризмде бизнес- 
саиарлар, конгрестік-көрмелік туризм, интенсив турлар кіреді. 
Интенсив-турфирма басшыларының қызметкерлеріне жаксы жұмыс 
көрсетушілер үшін марапаттауға берілетін мүмкіндік. Интенсив турлар 
жүйедегі сапалы кызмет көрсетуді («барлығы кірістірілген»)
қарастырады. Халыкаралық туристік көлемде іскерлік туризм 10-20 % 
алады.

Спорттыц туризм шараларға қатысу үшін басқа аймақтарға, 
елдерғе баруды қамтиды. Оны өз кезегінде кэсіптік жэне қызығушылық 
деп жіктейді. Сонымен бірге спорттык туризмді сулы жэне эуе, шөлді 
аймаққа жэне тау туризм деп те ажыратады.

Этникалыц туризм -  туған жер мен отбасының қалыптасқан 
жерлеріне тума туыстарға бару мақсатын камтиды. Туризмнің бүл 
түрін «өткенді еске алу» деп те атайды.

Мұндай туризм түрлері әсіресе диаспоралар көп елде дамыған. 
Мысалы, Германия туристері үшін Волга маңына, Фииляндия 
туристері үшін Карель жеріне, Ладога көліне бару. Финдер, 500 мыңға 
жуық адам 1939-1945 жылдардағы соғыс кимылдары кезеңінде осы
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жерден кетуге мэжбүр болды. Қытайлықтарда да осы туризм түрі 
дамыған, олардың диаспорасы әлем бойынша 60 млн-дай адам.

Діни туризм түрлі конфессия адамдарының діни 
қажеттіліктеріне негізделген. Бүл туризмді екі бағытта қарастыруға 
болады: мінажат ету максаттардагы жэне діни танымдылык туризм.

¥йымдастыру ерекшеліктері бойынша үйымдастырылған жэне 
өз бетімен үйымдастырылған туризм деп ажыратылады. 
Үйымдастырылған туризм алдын турист немесе туристер үшін туристік 
фирманың жасақтаған сүранысы бойынша жэне бюджет бойынша 
саяхаттың бағдарламасын қамтиды. Туристік фирма туристтік қызмет 
гүрлерінің маршрут бойынша алдын ала брондап, қаржыландырады, 
қажетті қүжаттарды дайындайды.

Өз бетімен үйымдастырылған туризмде туристер саяхатты 
туристік фирмалардың қатысуынсыз өздері үйымдастырады, өз 
беттерінше маршруттар таңдайды, экскурсиялық нысандарды 
анықтайды, қону орындарын жоспарлап, қүжаттарды дайындайды, т.б. 
Туризмнің бүл түрі дүние жүзінде кеңінен танымал. Әсіресе визасыз 
саяхаттауға мүмкіндік беретін елдерде (мысалы, Шенген келісімі 
елдері арасында). Жақын арақашықтық дамыған көлік желісі шекараны 
қиындыксыз кесіп өту мүмкіндігі. Экскурсиялық нысандардың көп 
болуы, т.б. маңызды факторлар. Осы туризмнің Еуропадағы үлесі 80%- 
ға дейін көтерілді.

Үзактығы бойынша туризмнің мынадай түрлері:
қысқа мерзімді (демалыс күнгі турлар, 7 күнге дейін); 
орташа үзақтығы саяхат 9-12 күн; 
үзақмерзімді 15-30 күн.

Саяхатта пайдаланатын көлік түрлеріне карай туризмнің 
мынадай түрлері ажыратылады: теміржолмен, эуе көлігімен,
автомобильмен, кемемен (өзен, теңіз), автобуспен, велосипедпен, басқа 
да қозғалыс қүралдарын пайдалану.

Туризмнің қарқынды дамыған мезгілдеріне карай түрақты жэне 
маусымдық деп жіктейді.

Тұрақгы туризм деп -  аймақ пен нысанға жыл бойы туристердің 
бірқалыпты келуін айтамыз.

Маусымдық туризмге климаттық жағдайға байланысты турист 
ағынының каркындылығын өзгеруін айтамыз. Маусымдық турнзмге 
рекреацияльщ, конгрестік-көрмелік туризмді жатқызамыз. Жоғары, 
орташа, төмен маусымдарды ажыратады.

Жоғары маусым туристік ресурстарды толық пайдалану 
мүмкінідігімен сипатталады. Туризм түрлерінің маусымдылығына 
табиғи-климаттық факторлар, жалпы үлттық діни мерекелер,
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каникулдар, көпшілік шаралар әсер етеді. Мәселен, Қазақстандағы 
наурыз мерекесі туристердің келуіне өте қолайлы.

Туристердің жас ерекшеліктеріне байланысты мынадай туризм 
түрлері ажыратылады: балалар, жастар, орта жастағылар, үшінші жас 
өкілдері

Халъщартъщ туристік үйым жасы бойынша туристердің 
мынадай градаңиясын үсынады:

ата-аналармен бірге саяхатқа шығатын балалар (15 жаска 
дейін), жастар (15-24 жас);

экономикалық белсенді туристер (24-44 жас); 
орта жастағы экономикалык белсенді туристер (45-64 жас); 
үшінші жас деңгейінің өкілдері (64 жастан жоғары). 
Тәжірибеде туристік индустрия кәсіпорындарының 

жүмысында статистикалық мынадай жастық категорияларға бөлінеді:
0-2 жас инфант (нәрестелер)
3-12 жае -  сэби, бала 
14-18 жас -  оқушы 
18-25 жас -  (студенттер)
26-45 жас -  ересектер
46-65 жас жэне одан жоғары -  зейнеткерлер 

Қаржыландыру көзіне байланысты туризмді коммерциялық 
жэне элеуметтік типтерге бөледі.

Коммерциялъщ туризм -  туристік фирмалардың пайда табуына 
бағытталған, қызмет корсету өндірістерінің дамуына бағытталған. 
Барынша көп пайда табуға талпынып туристік фирмалар үнемі нақты 
бағамен сату бағасы арасындағы айырмашылықтардың тиімдігін 
қадағалап отырады. Олардың көрсететін негізгі кызмет түрлері орта 
жэне жоғарғы табыстағы адамдарға бағытталады.

Арнаулы туризм түрлеріне мына белгілері бар турларды да 
жаткызуға болады:

кепшілікке арналмаған, сирек кездесетін туризм түрлері, 
соңғы өнімді калыптастыруға кеп еңбекті қажет ететін 

туризм түрлері;
қаржыны көп қажет етпейтін туризм түрлері; 
эр түрлі туризм түрлерінің белгілерін қамтитын турлар; 
адамның қажеттілігінен туған жаңа туризм түрлері; 
дәстүрлі емес қаржы көздерін пайдаланып 

үйымдастырылатын туризм түрлері.
Арнаулы, кең тараған, аталған талаптарға сай туризм түрлеріне 

мыналар жатады: діни туризм, іскерлік туризм, конгрестік-көрмелік, 
емдеу туризмі, экологиялық туризм, окиғалық туризм, таушаңғы 
туризмі, экстремальды туризм, круиздік туризм, т.б.
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Туристердің кажеттілігі мен сұраныстарының үнемі өзгеріп 
отыруға жаңа турнзм түрлерінің пайда болып дамуының алғышарты 
болып табылады.

Соңғы жылдары Қазақстанның танылуы әлем картасында айқын 
байкалды. Мүны растау үшін бірқатар ірі шетелдік ақпараттық 
басылымдар біздің елімізді саяхаттаудың ең жақсы бағыттарының бірі 
деп таныды. Туризм индустриясында жаһандық өзгерістер болып 
жатқаны, республиканың экономикалык осуіне ыкпал ететін дамудың 
жаңа перспективалары пайда болатыны сөзсіз.

Жаңа заңның артықшылықтары 2021 жылғы 30 Сэуірде саланы 
дамытудағы маңызды кезеңғе айналған туристік қызмет туралы жаңа 
заң қабылданды. Енді оның қүқыктык базасында мемлекеттік колдау 
шаралары бар.

Туристік сектордың инфракүрылымы инженерлік- 
коммуникаңнялық және ілеспе инфрақүрылымды жетілдіру дамуда 
Қазақстан Республикасының турнстік саласын дамытудың 2025 жылға 
дейінғі түжырымдамасына сәйкес жүзеге асырылуда.



VI БӨЛІМ. ТУРОПЕРЕЙТИНГТЕГІ БАГА БЕЛГІЛЕУ

6.1 Туристтік қызметтер кешендеріне баға анықтау. 
Турдьщ бағасына ықпал ететін шарттар

Туризм индустриясындағы баға саясаты эртүрлі факторлармен 
аныкталады, сондыктан колданылатын әдістерді таңдау ауқымы кең. 
Әрбір баға әдісі, баға стратеғиясы, сондай-ақ жанама шығындарды 
бөлу әдісі өзінің артықшылықтары мен кемшіліктеріне ие. Барлык 
факторларды, нақты қаржылык-экономикалық жағдайдың 
ерекшеліктерін ескере отырып, әркімнің мүмкіндіктерін біле отырып, 
эр туристік ағенттік өзі дүрыс басқару шешімдерін қабылдауы керек, 
яғни оған сәйкес келетін баға саясатын таңдауы керек.

Баға күру әдістері. Қазіргі экономика мен маркетингте 
нарықгық-бағаны бекітудің үш тэсілін бөліп көрсетеді, бүл 
туроператорлардың арасында да өзекті болып табылады.

Ең біріншіден бүл тур - өнімге баға қоюдың шығындық немесе 
бухгалтерлік тэсілі, оның негізінде жеткізушілердің кызмет көрсету 
кұнының сомасы жатыр, бүл сома туристік онімнің күрамына кіреді 
немесе турпоератордың пайда нормасы коммерңиялык мүдделеріне 
сай келеді.

Мысалы, егер тур-пакеттерді кұрайтын жеткізушілер қызметі 
құнының сомасы 300$ болса, оператордың коммерциялық мүддесін 
35% пайда нормасы канағаттандырса, онда турдың сатылым бағасы 
405$ болады. Мұндай баға қүру әдісінің артықшылықтарына оның 
турдың өзіндік қүнымен, оепратордың пайда нормасымен нақты 
бекітілуі болып табылады.

Алайда, басқа жағынан, баға кұрудың бухгалтерлік әдісі 
туристердің осы турды субъективті бағалауын, бэсекелік 
ұсыныстардың басымдықгарын есепке алмайды.

Турдың шекті пайдалылығы эдісі -  оператордың элеуетті 
тұтынушылардың қандай да бір курортқа бару үшін белгілі бір ақша 
сомасын төлеуге дайын екендігін субъективті бағалауын білдіреді.

Бұл баға күрудың бүл әдісі жаңа турларды (аймақтың 
туристік нарығында ұқсастығы жоқ немесе болмаған) жасау үшін, 
егер нарық икемсіз (тұтынушылар өздерінің таңдауларын нарықтық 
баға өзгерісінде қиындыкпен өзгертеді) жэне бәсекелестердің осыған 
ұқсас ұсыныстары болмаса жэне егер оператордың атақты жэне 
түрақты жұмыс жасаушы имиджі болғанын, әсіресе өзекті болуы 
кажет.

Баға кұрудың мұндай тэсілі өзінің тұтынушыларғрі'. максималды 
түрде бағытталуымен алда тұрады, бірак оның тиімділігі
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туроператор-дың еубъективті бағалауынан тэуелді болады (накты 
бағаны орнату үшін аймактык туристік нарыкта үзак уакыт жүмыс 
жасау қажет).

Көбінесе, оператор бағаны коя отырып, нақты өзіндік кұнға 
нсгізделмейді, қателік жіберудің ыктималдылығы жотары (турды 
тиісінше бағаламау немесе асыра бағалау).

Соңында, казіргі қазақстандағы туристік нарыкта әрекет етуші 
жэне жиі пайдаланылатын баға қүру тэсілі -  бәсекелестердің 
үсынысын талдау негізінде баға құру.

Жасалынып жатқан турға баға бэсекелестердегі дэл осындай 
гурларға қойылған бағадан, туроператордың коммерңиялық 
мүдделеріне қайшы болсада, жоғары болмауы тиіс. Баға құрудың 
иэтижесі турөнімге баға болып табылады. Туризмдегі бағалардың 
түрлері:

Нетто және брутто багалар. Нетто баға акша сомасы 
көлемінің сипаты болып табылады, ол туроператорға міндетті 
төлеуге жатады. Брутто бағаға турагенттерге коммисиялык сыйақы 
да қосылады.

Пакеттік (инкчюзив) бага және туроператордыц 
тарифтері. Пакеттік баға толык жиынтықталған тур-пакетке 
(барлық туристік кызметтерді, кету жэне жету орындарында қызмет 
көрсетуді біріктіретін) койылады. Туроператорлардың тарифтері 
гуристік кызмет корсетушілердің нақты қызметтеріне 
туроператордың коммерцнялық мүдделерін жэне агенттерге 
коммисияларды біріктіре отырып, бекітіледі;

Топтыц және жеке багачар. Топтык баға бірнеше 
адамнға туристік кызмет көрсетуге бекітіледі (мысалы, 20 адамдык 
топ үшін +1 адам тегін -  134 500 тенге), жеке баға эрьір накты туристке 
қатысты бектіледі;

Кемсітушілік бага. Азаматтардың тек белгілі бір 
контингентіне қойылатын баға: мысалы, 6 жастан 12 жасқа дейінгі 
пемесе 0 жастан 6 жасқа дейінгі балалар үшін, зейнеткерлерге, 
студент-терге, 10 адамнан асатын топтарға.

Бұдан бөлек, түрлі бағалар турдың түрленулеріне байланысты -  
гасымалдаушылар сыныбы, қонақүйдің санаты, тамақтану жүйесі 
(кесте 7) берілген.



Кесте 7 - Анталияға апталык тур
тенге

Қонақ үй 81ЧСЬ о в ь ТКРЬ

НВ ғв нв ғв нв ғв
«Сгапсі Іпсекит»** 1900 2000 1600 3500 1400 1600

«СагеПа ВеШіЬі»*** 2100 2300 2000 2100 1800 2000

«О іет Ноіеі»**** 2500 2700 2200 2600 3600 2100

Турдың мерзімі мен мезгіліне (шыңы, жоғары, мезгіл емес) 
байланысты, сондай-ак азаматтардың түрлі санаттарына байланысты 
(балалар, қосымша орындағы ересектер жэне т.б.). Мысалы (кесте 8),

Кесте 8 - «Изумруд» «Адлер» пансионатының коттедждері.

Номер типі Мамыр Мау-
сым

Шілде Тамыз Қыр-
күйек

Нег.орынға

балалар

Қос.орынға
балалар

2-орынды 
(коттедж Б)

3500 3700 4500 5000 3800 4-10 жас-жеңілдік 

50%  

10-14 жас-жеңілдік 

30%

3-орынды 

(коттедж А)

3800 4000 4600 5500 4500 4-10 жас -  
жеңілдік

50%

10-14 жас -

жеңілдік
30%

4-10 жас-жеңілдік 

50%

10-14 жас-жеңілдік 

30%

6.2 Турпакет кұнынын негізгі кұраушылары

Баға стратегиясы туристік агенттіктің максаттарымен тікелей 
байланысты. Стратегия максималды кіріс алуды, төмен бағалар 
аркылы тұракты клиенттердің шеңберін қалыптастыруды, 
бәсекелестерді ығыстыруды, нарыкка енуді жэне қызметтерді 
тұтынушылар нарығының жеткілікті үлесін алуды камтиды.

%
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Жаңа туристік өнімді нарықта өңдеу жэне енгізу тәуекел 
тлементтерінен түрады. Мамандардың есептеуінше, коммерңиялык 
игеру стадиясында жаңа турөнімдердің 18%-ға дейін шығынға 
үшырайды Соның ішінде сәтсіздіктің негізгі себептері болып мыналар 
табылады:

тұтыншының кажеттілігін дұрыс анықтамау немесе 
қандай да бір жаңа өнім жасаудағы қателер;

нарық сыйымдылығын дұрыс бағаламау; 
нарықта жаңа өнімді лұрыс бағыттамау; 
жоғары баға;
сәтсіздік өтімділік жүйесі;
нашар ұйымдастырылған жарнама;
бэсекелестердің мүмкіндіктерін дұрыс бағаламау;

Кез келген енгізу яғни жаңа туристік өнімді нарыққа шығару 
парықтың толык аныкталмаған деңгейінің жоғарылығымен 
түсінідіріледі. Американдық маркетолог Т. Левиттің пікірі бойынша ең 
керемет деген үмтылыс пен жаңа тауарды жасау бағдарламасы 
«ешкандай үлкен уакыт пен ақшаны керек етпейді, кедергілер мен 
кақпандар жолда енді кездеспейді, үлкен келеңсіздік жағдайларды 
калыптастырмайды жэне мансапты бұза алмайды».

Жаңашылдықпен байланысты тәуекелділік жоғары, бірак 
материал-дык пайдамен байланысты тәуекелділік одан да жоғары. 
Нарықтык экономиканың логикасы мынадай, жаңашылдык енгізуді 
кім тез игеріп, оны тұтынушыларға ұсынса бэсеклестікте жеңіп 
шығады.

Міне, сондықтан жаңа туристік өнімді өңдеу кешенді жүйелі 
талдауды қажет ететін айтарлықтай күрделі жэне жан-жақты үрдіс.

Жоғарғы тәуекелділікті төмендету үшін туристік өнімді 
өңдеудің кезеңдерін өтізуғе үлкен жауапкершілікпен аткара отырып, 
оны практикаға енгізу керек [40].

Біріншіден, үсынылатын субьектінің тұгыну туралы толык 
көрініс жэне әлеуетті тұтыну сүранысы туралы дэл акпараттармен 
каатамасыз етуі керек .Бүл нарықта кұрамдас боліктерінің 
сипаттамалары үшін туристің саяхат максаты туралы, олардың жасы, 
элеуметтік жағдайы, әдеттері, табыс деңгейі жэне т.с.с. туралы 
мәліметтер болуы кажет.

Әлеуетті сұранысты 3 негізгі көрсеткіштер көмегімен бағалауға 
болады:

1. күніне, айына, жылына мүмкін болатын тұтынушылардың
саны;
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2. оның табыс деңгейімен жэне шығындар құрылымына 
байланысты ұсынылатын түристік өнімнің элементіне туристің төлеу 
мүмкіндігі бар акша мөлшері;

3. болжанатын тұтынушылар мен олардың мүмкін болатын 
шығындарын есептей отырып, туристік өнімді сатудан түсетін табыс 
колемінің мөлшері.

Екіншіден, туристік онімнің түрін формасын жэне элементін, 
сонымен катар олардың көріну уакытын міндетті түрде ескерту керек.

Үшіншіден, туристі өнімнің вербальды (сипаттау) үлгісін оңдеу 
кезеңі оның түтыну сапасын шынайы шығындарды болашакта 
багалаумен катар, эрі қарай оңдеу мен сатуды анықтаудан түры тиіс.

Шығындардың бір тобы -  туристік өнімді шығару бойынша 
материалдық -  техникалык жағдайларды жасауға кажетті шығындар 
болса, екінші тобы туристік өнімді эсплуатациялау жэне сатумен 
тығыз байланысты.

Төртіншіден, туристік өнімді өңдеуге болжанатын шығындарды 
жэне мүмкін болатын табыстарды бағалай отырып, олардың 
эномикалық тиімділігін жэне мақсатқа сай бағыттылығын есептеуге 
мүмкіндік береді.

Тур өнімді тұтыну кезінде түтынушының табыс деңгейі нарық 
сегментінің негізгі критерийі болып табылады, онда бұндай жағдай үш 
максаттылык нарығын бөлуге болады:

1-ші нарык, -  отбасының табыс деңгейі өте жоғары 
тұтынушылар, олар үшін ең бастысы фирма мәртебесі жэне 
қолайлылық деңгейі, турдың бағасына мэн бермейді, мүндай реттегі 
түтыншылар кымбат тұратын турларды алуға ұмтылады. Оның бағасы 
10 күн саяхатта 2200$ асып түсуі мүмкін, тэртіп бойынша олар толық 
қызмет жиынтығынан тұратын ірі, эйгілі туроператоры бар 5- 
жұлдызды отельдерге тапсырыс береді. (Нева, Ривьера, Прима)

2-ші наръщ -  жоғарғы табысты жанұядан шыкқан тұтынушылар, 
олар үшін фирма беделі маңызды болып табылады, бірақ ол бірінші 
деңғейлі көрсеткіш емес, сапар максатының мэніне үлкен көңіл бөледі, 
бүл нарыкты пайдаланушылар толық кызмет жиынтығынан түратын 3- 
4 жұлдызды отельдерде кымбат бағалы турларға тапсырыс береді, тур 
бағасы 1000-нан 1700$ дейін ауытқиды.

3-ші наръщ -  табыс деңгейі орташа тұтынушылар, мұндай 
жағдайда олар бірінші жоспарға сапардың бағасы мен мотивін кояды, 
бұл нарықты пайдаланушылар жолдамадағы тур қүны 600-1000$ 
тұратын 7-10 күні турларды сатып алады жэн олар міндетті тұрде 3 
жүпдызды отельдерге тоқтайды.

Туристік қызмет бағасына біренеше факторлар катары әсер
етеді:
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қызмет көрсету класы (қолайлылық деңгейі);
нарық коньюктурасы;
кызметті ұстаудың маусымдық сипаты;
сапар географиясы
жолдамаға кіретін қызмет кұны
турдың жэне т.б. узактнғм

Тур өнімнің есептік кұны нормативтік калькуляция арқылы 
қызмет құнының анықталуына емес, оның сатылу негізінде 
шығырылады.

Тур кызметінің бағасы сүраныска сай келеді. Сонымен катар тур 
өнімді орта түтынушыларға емес, аныкталған типтік топтарға мақсатқа 
сай бейімдеу. Қолдану типологиясы коммерциялық фирма қызметінің 
эффективті жоғарылауының негізі болып табылады. Бірақ та, туризм 
сферасының кызметінің қүны тек қана сұраныстан емес, тур 
жарнамасының бағасы мен фирма имиджі де ықпал етеді.

Мүндай ықпал ерешелігі төмендегідей ескертіледі:
тур өнімді қолдану, кағида бойынша жұмыстан тыс 

уақыт, тұтынушылының еркін бағалауы бойынша жүзеге асады;
осыдан ерекше талғау, жоғарғы талап және сапасын 

сезіну мен демалу кұны;
кейде турист жолдамадан оның бағасы жоғары бірақта 

қызмет сапасы темен болғандықтан бас тарту жағдайлары кездесуі 
мүмкін;

жолдама сатып алу уақытымен жэне қолдану 
қызметінің арасында уақыт айырмасы болады;

сондай-ак жолдама саяхат басталардан бірнеше ай 
бұрын жиірек сатылады; бүл құн саясатында өз көрінісін табады, жэне 
маусымдық жеңілдіктер кеңінен колданылады.

6.3 Турдың өзіндік күны, туроператордың тұрақты және 
ауыспалы шығындар

Дамушы нарықгық кайта құру жағдайында кэсіпорындардағы 
еліміздің есептеу жүйесінің теориясы мен практикасы жетілдіруді 
қажет етеді. Туристік өнімнің өзіндік құнына шығындарды 
топтастырудың жэне қосудың бірінші, дэстүрлі әдісін карастырыңыз.

Кез келғен туристік оператордың қызметінде өз қызметіне 
бұрын бектіліген бағадан ауыткыға тура келетін қиын жағдайлар 
болуы мүмкін (оларды азайту немесе арттыру).

Турдың кұнын есептеу турды дамытудағы маңызды жэне соңғы 
кезең болып табылады. Турдың құнын есептеу арнайы формулалар 
бойынша жүзеге асырылады. Турдың кұнын есептеу кезінде
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туроператор турдың өзіндік құнын, бағасын, жылдық кірістер мен 
шығындарды, салыктар мен таза пайданы есептейді.

Турдың құны тур бағдарламасына кіретін кызметтерден, 
сондай-ак виза, сактандыру жэне т.б. сиякты қосымша қызметтерден 
қалыптасады. Айнымалылар-бұл топтағы эр адамға есептелетін 
кызметтер. Тұрақты қызметтер-топқа есептеледі жэне топтағы адамдар 
санына байланысты емес.

Туроператордың бағасының төмендеуі оның кызметінің ұзақ 
уақыт бір орында тұрып қалуынан жэне сатылымның азаюынан, 
оның нарықтық елеулі бөлігін жоғалтуынан, бэсекелік күрестің 
күшеюінен, мезғілдің аяқталуынан, жүмыста шығындардың азаюынан 
немесе оның туристік қызмет көрсетушілермен эріптестіғінің жаңа 
сызбасының пайда болуынан орын алады.

Бағаның артуына карағанда, оның төмендеуі- оператор мен 
түтынушы үшін ауыртпалығы жок рэсім, оған негізделе отырып, жеке 
жарнама науқанын да жасауға болады.

Алайда, тур-пакеттерге түракты түрде бағаның төмендеуінің 
артуы бірнеше жағымсыз салдарға алып келуі мүмкін:

тұгынушылар арзандаған турға сапасы төмен ретінде 
карауы мүмкін, бұл қалталы клиенттердің оны сатып алудан 
алыстатады;

бағаны төмендетуші оператордың қызметіне жиі 
саяхаттай алмайтын пайдасы азырақ сегменттердің өкілдері жүгіне 
бастайды. кез келген туроператорды ең бірінші кезекте жиі 
демалысқа шыға алатын клиентгер (мүмкіндігінше, мезгілдер 
арасында) қызыктырады;

сатылым бағасын тұрақты түрде төмендету сұраныстың 
артуына алып келмейді, себебі клиенттер тур бағасының ары қарай 
төмендеуін күтеді;

бүкіл мезгіл ішіндегі демпингтік шаралар тұтынушының 
«еркелеуіне» алып келуі мүмкін, ол кейін турды қымбатырақ бағаға 
сатып алудан бас тартуы мүмкін. сондықтан, жиі демпинг жасайтын 
туроператорлар өз әріптестерінің арасында құрметке ие болмайды, 
себебі өзінің бір сәттік мақсатына қол жеткізе отырып (мысалы, 
уакыты әтіп бара жатқан жолдамаларды сатып немесе топ 
құрастырып), олар нарықтағы жақын болашақтағы баға тепе-теңдігін 
бұзды.

Осы себептерге байланысты кэсіби туроперторлар өз 
турларына бағаны елеусіз жэне біртіндеп түсіреді, эрі мына шараларды 
орындайды:

өз агенттеріне комиссияны ұлғайту;
%
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турда көрсетілетін қызмет сапасын арттыру (мысалы, 
адамдарды біршама қымбат қонақүйге орналастыру немес клиенттерге 
жеке трансфер үсыну);

тур кұнына жаңа косымша кызметтерді қосу (мысалы, 
гамақтану немесе косымша экскурсия);

өз агенттеріне немесе клиенттеріне жаңа бонустык 
багдарламалар енгізу.

Бағаның өсуі туристерге де, туоператорларға да тиімсіз болыи 
табылады, себебі бүл олардың бәсекеге кабілеттілігін азайтады жэне 
түрғындардың кең аясына тур-пакеттердің қол жетімділігіне нүксан 
келтіреді.

Бағалардың өсуі үсынылатын тур-саяхатка сүраныстың 
шектен тыс өсуінен, туроператордың шығындарының артуынаи, 
оператордың жеке пайдасын арттыруға үмтылуымен, салык 
заңнамасының өзгеруінен немесе елдегі экономикалық жагдайдың 
түрленуінен (инфляңия, үлттык валюта курсы, қайта каржыландыру 
мөлшерлемесі) пайда болуы мүмкін.

Түсінікті себептер бойынша кез келген оператор 
гүтынушыларга мүмкіндігінше елеусіз жэне ауыртпалыксыз тур- 
гіакеттерге бағаны осіруге тырысады.

Бүған мынадай жолдармен қол жеткізіледі:
іурда көрсетілетін қызметті одан сапасы азына ауыстыру 

(тасымалдаушы, қонақүй, саяхаттар);
инклюзив-турлардағы қызмет санын азайту (мысалы, тур- 

пакеттен немесе саяхаттан тамақтану ды алып тастау);
үсынылатын турлардың ассортиментін қысқарту 

(туроператордың түракты жэне айнымалы шығындарын төмендету 
тэсілі ретінде);

турдың мерзімін қыскарту (мысалы, демалыс орнынан 
ертерек шығу тағы бір тэулікке ақы төлеуді болдырмайды); 

агенттіктерге комиссия көлемін азайту; 
азаматтардың эртүрлі санаттарына жеңілдіктер саны мен 

келемін азайту.
Туроператордың баға қоюының нәтижесі болып оның 

ассортиментті түпкілікті бекітілуі табылады. Оператордың 
ассортименті барлық үсынылатын турлар немесе қызметтердің 
келесідей реквизиттері корсетілетін тізбесі:

турдың атауы (кеңінен тараған атау «Анталияға 
Алматыдан» немесе «Парижге терезе», «Римдік каникулдар» 
фирмалык атаулары);

түнеу және түру орындарын көрсете отырып, турдың 
маршруты (круиздар немесе автотурлар үшін);
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бағалык ұсыныс (тур үшін бағалардың барлык нүскалары
- конақүйлерге, орналастыру санатына, кіру мерзіміне, 

тамактану нүсқаларына байланысты);
сапарды жүзеге асыру мерзімдері (турдың уакыты жэне 

рейстердің түрактылығы, мысалы, «15 шілдеден бастып эр апта 
жексенбі сайын»);

күнына кіретін кызметтері тізімі (мысалы, «жалпы күнға 
кіретіндер: Алматы-Даламан-Алматы үшуы, таңдалған санаттағы 
қонакүйде түру жэне тамактану, эуежай-қонақүй-эуежау 
тасымалы...», «қосымша төленетіндер: виза (келіп жету әуежайында)
-  адам басына 10$, саяхаттық қызмет көрсету, сақтандыру -  адам 
басына - 7$»).

Көпсалалы туроператорлардың турлар ассортименті 
(агенттердің жүмысын жеңілдету жэне түтынушыларға анық болу 
максатында) жүйеленген болуы тиіс.

Әдетте, операторлар үсынатын эуетурлары біріншіден 
географиялық бағыттары бойынша, соңынан үсынылатын 
қонакүйлер санаты бойынша жүйеленеді (эдетте қонақүйлердің азаю 
тәртібімен). Мысалы, Нүр - Сүлтаннан әуетурлары Түркияға, Кипрге, 
БАӘ-не, Италияға, Испанияға эуетурлары болып жіктеледі.

Ары қарай, Алматыдан Түркияға әуетурлары Анталняға, 
Даламанға, Стамбүлға деп жіктелуі мүмкін. Анталняға турлар өз 
кезегінде 5*, 4*, 3* конақүйлерде түру қүнының ақпараттарын 
қамтиды.

Автобустык немесе теміржол турларының ассортименті 
географиялық бағыттары бойынша (Парижге, Римге, Мюнхенге 
автотурлар) немесе олардың жүзеге асу мерзімдері бойынша («Брест - 
Прага -  Нюрнберг -  Париж (5 күн) -  Брюссель -  Берлин -  Варшава -  
Брест»; «Брест -  Прага -  Карловы-Вары - Брест») жіктелуі мүмкін.

Круиздердің ассортиментін қалыптастыру жағдайында 
алғашында барлык круиздер олар үйымдастырылатын кемеге 
байланысты жіктеледі, соңынан олардың үйымдастырылу мерзіміне 
байланысты жіктеледі (Каспий теңізі, Қара теңіз теплоходтарында 
круиз, эры қарай басқа теплоходына уакыты бойынша)

Оиератордың жүмыс істеу саласына байланысты оның 
ассортн-менті кең (түрлі географиялык бағыттарда түрлі турлар 
үсынушы, мысалы, автотурлар/әуетурлары/круиздар) немесе тар, 
терең (турлардың түрленулерін үсынушы: қонақүйлердің үлкен 
таңдауы, косымша саяхаттар, тамақтану нүсқалары) немес үсақ 
болуы мүмкін.

Туроператордың ассортименті негізгі, кеңінен тараған үш
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пысанда ұсынылады: оператордың каталогтары, каталогтарға
бағалык ұсыныстар, туроператордың тарифтері.

Туроператордың каталогы -  оның жұмысына кажетті аксессуар. 
Варлық көшбасшы туроператорлар әр мезгілдің алдында (әдетте, 
жазғы жэне кысқы) өз ұсыныстарының каталогын дайындауға жэне 
басып шығаруға міндетті түрде қатысады.

Каталогтар қарапайым туристерге де, туристік агенттіктердің 
жұмыстарына да бағытталган, сондықтан келесідей кызметтерді 
аткырады:

жарнамалык (каталог міндетті түрде туроператор мен оның 
парықгағы қызметінің ерекшеліктерін камтитын кіріспе макаладан 
тұрады);

ақпараттық (каталог аркылы оператор ұсынатын турлар, 
оларда қолданылатын орналастыру құралдары, ұйымдастырылатын 
саяхаттар туралы ақпарат таратылады, сонымен қатар, каталог -  бұл 
турлар ұсынылатын елдер туралы акпарат көзі);

козғаушы (каталог оқырманды пемесе қолданушыны дэл 
осы елде, дэл осы туроператормен демалу керектігіне сендіру кажет).

Алайда, эдетте, каталог багалар, комиссиялық сыйакыны 
анықтау, жеңілдіктер жэне т.б. туралы мэліметті камтымайды.

Каталогтың жоғарыда аталған қызметтеріне байланысты оған 
келесідей талаптар қойылады:

мәнерлілігі, бейнелілігі, мұнымен қоса, тек сәтті, 
кайталанбас суреттер пайдаланылады (конақүйлердің, курорттардың 
бейнелері);

ақпараттьшығы (орналастыру құралы мен курортты 
таңдау үшін жэне саяхат жасау үшін қажет барынша пайдалы 
ақпаратты қамтуы тиіс).

Туристік өнімді өндіру жэне туристік қызмет көрсету белгілі бір 
еңбек жэне материалдык шығындарды талап етеді. Бұл шығындар 
туроператордың өндірістік шығындарын білдіреді-туристік өнімді 
(кызметті) өндіруге жэне сатуға жүмсалған жэне ақшалай түрде 
көрсетілген тірі жэне материалдық еңбек шығындарын көрсететін 
экономикалық санат.

Өндіріс шығындары іуристік кэсіпорынның оз функңияларын 
орындауын қамтамасыз ететін элеуметтік қажетті еңбек шығындарын 
білдіреді. туроператордың шығасыларын мынадай топтастыру 
белгілері: шығындардың экономикалық элементтері; туристік өнімнің 
өзіндік кұиына жатқызу тәсілі; өзіндік кұи баптары; пайда болу 
мерзімділігі; жоспармен қамту мүмкіндігі; жүмсау орындылығы; 
турнстік онімді өндірудегі рөлі; өнім көлеміне тэуелділігі бойынша 
жіктеу кабылданды.
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VII БӨЛІМ. ТУРОПЕРЕЙТИНГТЕГІ ҚЫЗМЕТ 
КӨРСЕТУ САПАСЫН БАСҚАРУ

7.1 Туроператор іс әрекетін ұйымдастырудағы тәсілдердің 
маімүны мен маңызы

Туроператор іс әрекетін ұйымдастырудағы жаңа тәсілдер 
мыналардан түрады:

1. Офис козғалысы көп көшелер мен орындарда жэне 
орталыктаорналасуы тиіс. Ең маңыздысы халық көзіне жиі 
ұшырасатын фирма келбеті әркашанда жоғары болуы кажет.

2. Фирма бірінші кабатта бөлек кіру есігі бар эйнекті 
кұрылысғимараты мен заманауи ұлкен терезелерден тұратын жерде 
орналасуы тиіс.

3. Машиналарға қолайлылығы үшін немесе автотұрақ 
касынажақын орналасуы керек.

4. офис екі кабинеттен тұруы тиіс - ол сіздің ағенттігіңіз 
үшінқолайлы аудан. Үлкен кабинет сату залы ретінде қолданылса, ал 
екінші кіші зал сіздің кабинетіңіз ретінде колдануға болады.

5. Фирма кем дегенде үш телефон номері болуы керек. Бір 
номерақпарат алуда қоңырау ретінде қолданылса, екіншісі факе 
ретінде, ал үшіншісі күтуші ретінде тұтынушылар үшін жұмыс 
істейді.

6. Фирмада аса қажетті заттармен жабдықгалуы тиіс, 
еңалдымен ұйымдастыру техникасы. Фнксимильді аппарат, 
компьютер, телефон аппараты, көшірме, бейне.

7. Жұмсак дивандардың болуы. Ол әсемдік үшін емес, 
істіңпайдалылығына арналуы қажет.

8. Қосымша сұраныс кезінде міндетті түрде
косымша кызметтерді енгізу: бейне-көрсетілімдер, соңғы

баспажурналдары, күту уакытын жеңілдетуде ұсынылатын кофелер.
9. Фирмада міндетті болу керек: директор, каржылық 

менеджер,аға менеджер, менеджер, туроиератормен байланысы 
бойынша менеджер, сонымен қатар уакытша кейбір тапсырмаларды 
орындайтын кызметкерлер, тазалықшы, аудитор, заңгер, жарнамалық 
агент.

10. Қызметкерлер бірыңғай форма киюі тиіс.
11. Фирмалар қызметкерлерін калыптастыру

түтынушыларғакызмет көрсету сапасын жоғарлатуға, кэсіби 
шеберліктің өсуіне, сонымен катар эртүрлі бағыттау бойынша
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туристік кәсіпорынның іс эрекетіне үлесін және үсынысын қосуда 
мадактауға, жеке қызметті жетілдіру

12. Өтімділікті тұрактандыру шаралары тұтынушыларға 
бағытталады:

13. Неғізгі сапарға бірнеше күн ағымында қосымша 
қызметтерді ұсыну

14. Конкурс, ұтыс ойындары, викториналарды өткізу (жеңімпаз 
тур жолддаманы тегін алу).

7.2 Қызмет көрсету сапасын басқару

Туристік үйымдардың инновациясы. Инновациясы (жаңа 
енгізілім) -  туристік айналымга жаңа иемесе жетілдірілген 
технологиялық үрдістің енгізілген жаңа немесе жетілдірілген 
өнімнің (тауар, қызмет) түрінде енген новаторлык кызметтің 
ақырғы нэтижесі. Коммерциялык түргыда инновация -  бүл 
нарыктың кажеттіліктері арқылы танылған экономикалық 
қажеттілік. Инновацияныц ерекше мазмұны озгерістер болып 
табылады.

Инновациялык идея -  бұл нағыз (керемет) тауарлар мен 
қызметтердің өндірісінің қолданыстағы шынайы мүмкіндік немесе 
ендірілетін тауарлар мен қызметтердің модификациясы.

Инновациялык қызметі -  бұл ғылыми -  техникалық 
ндеяларды, онертабыстарды, жаңа ұйымдық жэне басқарушылық 
дайындамаларды практикалык қолдануда нэтижелерғе дейін 
жеткізу қызметі.

Толық колемде инноваңиялык қызмет ғылыми -  техникалық 
қызметтің барлық түрлерін, жобалық -  констркуторлык, 
технологиялық, тэжірибелік -  сынамалық әрекеттерді жэне қызмет 
көрсетуде, ондірісте жэне тұтынуда жаңалықтарды меңгеру 
бойынша қызметтердің басқа да түрлерін қамтиды. Экономикалық 
категория ретінде инновациялық қызмет экономикалык дамудың 
негізі болып табылады.

Кәсіпкер жаңалыктарды жасай отыра, езінің бәсекелестерін 
басып озуға жэне қандай да керемет, жаңаны ендіруге ұмтылады. 
Нарыктық жағдайда басқа қызметтер секілді инновациялық кызмет 
циклдік сипатқа ие.

Туристік ұйымныц инновациялык кызметтіц иегізгі 
бағыттары болып мыналар табылады:
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1) дәстүрлі кызметтерді көрсетуде жаңа техникаларды жэне 
технологияларды қолдану;

2) жаңа ерекшеліктері бар жаңа кызметтерді ендіру;
3) бұрын соңды колданылмаған жаңа туристік ресурстарды 

колдану;
4) өндірісті ұйымдастыруда жэне дэстүрлі туристік кзметтерді 

тұтынуда өзгерістер;
5) туристік кызметтерді жэне тауарларды өткізудің жаңа 

нарығын анықтау жэне колдану.
Жаңа техника мен технологияны цолдану. Қазақстанда 

барлық жетекші туристік фирмалары іс жүргізу, бухгалтерлік 
есепті жэне клиенттермен жэне серіктермен технологиялық 
операңияларды жүргізу үшін компьютерлік техниканы жэне 
мамандандырылған компьютерлік техно-логияларды қолданады.

Мэселен, мамандандырылған бағдарламалық кешен Уоуа§е 
ОШсе Рго операцияларды орындаудың уақытын, сонымен катар 
туристік өнімнің өндірістік өзіндік күнын күрт қыскартады. Бүл 
бағдарлама келесі тэртіпте жүмыс істеуге мүмкінжік береді:

-  турды және кызметтер пакетін таңдауда клиентпен жүмыс 
жасау, жеке турларды есептеу, қызметтерді броидау, келісім -  
шарттарды жэне басқа да қүжаттарды жасасу жэне жүргізу, 
кызметті төлеу есебі;

-  қызметті сатып алу жөнінде серіктермен жүмыс істеу 
(қонақ үй, колік кызметі жэне т.б.), фирма -  агенттерге кызметтер 
пакетін сату бойынша, стандартты жэне жеке қызмет пакетін 
дайындау, сонымен қатар агенттермен түскен отініштер мен 
төлемдердің түсуін бакылау бойынша кызметтерді 
аткарушылармен келісімнің шарттары негізінде прайс -  қағазды
күру;

-  есеп, талдау, есептеулер, күжаттарды толтыру жэне
т .б .

кезде колданылатын деректер базасын калыптастыру;
-  турларды оларды іске асырудың барлық ерекшеліктерін 

ескеруімен калькуляциялау;
-  фирма жүмыстары нәтижесі туралы талдау деректерін алу 

(толтырылуы, рейстердің пайдалылығы, бағыттар бойынша фирма 
жүмысының тиімділігі және т.б.).

Туризм үшін жаңа техника саласында келешекті 
инноваңияның мысалы аз меңгерілген жэне аз кол Жетімді 
аймактарда экскурсия үшін «термоплан» секілді керемет
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пайдаланбалы жэне колайлы жағдайдары бар ұшатын 
аппараттарды құру бойынша жұмыстар болып табылады.
Олардың пайдаланудың тиімділігі автокөлікпен салыстыру 
бойынша 2-2,5 есе жоғары.

Жаңа туристік кызметтерді ендіру калаулы ғана емес, 
сонымен қатар туристік фирмалар араеында бэсекелестік күресте 
аман қалу жағдайы ретінде қажет.

Жаңа туристік ресурстарды цолдану. Туристік ресурстарға 
табнғи -  климаттық шарттар, тарихи, элеуметтік -  мэдени жэне баска 
да объектілер (парктер, қорықтар, сэулетті құрылыстар, тарих 
жэне мэдениет ескерткіштері) жатады.

Өспелі еұранысқа діни ескерткіштер ие: сарайлар, қорғандар, 
мешіттер, культті мұражайлар жэне рухани орталыктар.

Бұл ресурстарға еұраныс Қазақстанда діни туризмнің 
дамуына себін тигізеді. Діни жэне қажылық турларды ұйымдастыру 
бойынша туристік фирмалар, сонымен қатар шіркеу, монастрь 
жэне басқа да діни ұйымдарда кажылық қызметтер де туындайды.

Жаңа туристік ресурстардың тартылуына дэстүрлі 
кызметтері бар туристік маршруттардың географиясының кеңеюі 
себін тигізеді. Коп жағдайда туристерге бастапқыда өзге мақсаттар 
үшіи жасалынған, бірак, бұл аудан үшіи мақтан тұтанарлықтай 
болған эртүрлі объектілер көрсетілед.

Өндірісті ұйымдастырудагы жэне туристік қызметтерді 
тұтынудағы өзгерістер Туриетік фирманы ұйымдастырудағы 
елеулі өзтерістердің бірі қызметтің масштабтарының кеңеюі мен 
нығаюына бағытталғандык болып табылады. Нысаны жэне 
монополия бойынша туристік фирма -  гигант (корпораңия), 
трансұлттық фирмалар бар.

Олардың кұрылуы еркін негізде кызметке үлестік қатысу 
немесе жұту жолымен, шағын жэне ірі фирма -  операторлардың 
жэне туристік агенттіктердің бірігуі жагдайында жүзеге асады.

Туристік қызметтерді көрсетумен қатар, фирма -  гиганттар 
өзінің кызметін басқа ілеспелі облыстарда кеңейтеді. Олар көлік 
кәсіпорнының, тамақтану кэсіпорнының, дүкендер желісінің, 
банктердің, сактандыру қоғамдарының жэне т.б. иелері болады.

Туризм сферасында ұйымдық өзгерістердің басқа бір 
мысалы туроператорлармен келісілген турөнімді тұтынушыға 
жылжыту бойынша бірыңғай саясатты іске асыратын қонақ үй 
тізбегі болып табылады. Туристік қызметтерді өткізудің жаңа 
нарығын аныктау жэне пайдаланылады.
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Турөнімді өткізудің екі тәсілі бар: туроператормен жэне 
тұтынушы арасындағы тікелей байланысты орнатуды білдіретін 
тікелей тэсіл; делдалдарды пайдалануды білдіретін жанама эдіс.

Туроператорлардың көпшілігі өзінің кызметтерін нарықка 
туаргенттіктер аркылы ұсынады (яғни, жанама әдісті қолданады), 
себебі делдалдарды тарту оларға белгілі бір пайда алып келеді, 
соның ішінде негізгі бизнестен акша каражаттарын тартпайды.

Делдалдарда туркызметтердің кең кол жетімділігін жэне 
оларды тұтынушыға дейін жеткізуді қамтамасыз ету 
туроператорларға карағанда тиімділігі жоғары. Бірак ірі 
туроператорлар оларға жататын турагенттіктерден өзінің өткізу 
желісін ұйымдасгырады.

Мұндай стратегия жаңа нарықтарды игеруді білдіреді жэне 
тікелей маркетинг атауын алды. Бұл туроператорға біркатар 
косымша функңиялар жүйктейді (әлеуетті тұтынушыларды 
айжкындау, өткізу шараларын дайындау, косымша ақпараттық 
жүйелерді кұру жэне т.б.), сондай-ак косымша шығындарға алып 
келеді.

Өткізудің тікелей немесе жанама эдісін таңдау «не арзан» 
экономикалық крнтерий бойынша шешіледі: өзіндік агенттіктер 
желісінің болуы ма әлде комиссиялық төлемдерде делдал -
турагенттіктердің қызметін қолданған арзан ба? «Қазіргі уакытта» 
коммерңиялык табыска бағдарланған экономикалық критерий 
жалғыз жэне эмбеба болып табылмайды.

«Болашактағы» фирма -  туроператордың коммерңиялық 
тұрактылығы -  бұл турөнімді өткізудің әдісін тандау критерийі. 
Бұл критерий тұрактылықты камтамасыз ететін тұрақты 
клиентураның болуына бағдарланған. Осы жерден 
туроператорлардың өзіндік турагенттік желілерінің кеңеюіне
немесе делдалдардың функңиясымен өзіндік функңияларды
қиюластыруына қаркын туындайды. Жаңа техника мен
технологиялар осындай киюластыруды жүзеге асыруға мүмкіндік 
береді.

Мэселен, заманауи коммутатор рөлін атқаратын телефон 
қоңырауларын өңдеу бойынша орталықтарды пайдалану, ал бұл 
«жоғары маусымда» телефондык келіссөздердің барынша санын 
жасауға жэне осы жұмыска шығындарды азайтуға мүмкіндік береді.
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7.3 Кәсіби біліктілік, персонал білімі мен қойылатын 
талаптар

Туроператорлар мен турагенттердің персоналын аткараіын 
функциялары мен лауазымдык міндеттеріне қарай үш топқа бөледі:

1) үйымдардың, департаменттердің, бөлімдердің, 
бөлімшелердің басшылары жэне олардың орынбасарлары;

2) мамандар, менеджерлер, кеңесшілер, референттер, 
заңгерлер;

3) агенттер, операторлар, туристік топтардың басшылары, 
экскурсоводтар (гидтер), нүскаушылар, нұскаушы-жолсеріктер, 
эдіскерлер, гид-аудармашылар, алып жүрушілер, тағылымгерлер, 
курьерлер, ассистенттер жэие т. б.

Турагент кызметін осы стандарттың, "туризм саласындағы 
үйымдар кызметкерлері лауазымдарының біліктілік сипаттамалары" 
басшылары, мамандары, кызметшілері лауазымдарының бірыңғай 
біліктілік анықтамалығының жэне баска да нормативтік 
күжаттардың талаптарына сәйкес жүзеге асыруға кабілетті кэсіби 
даярлықтан откен персоналмен жасақталуға тиіс.

Заманауи кәсіпорынның көптеген мэселелерінің шешілуі 
өндірісті камтамасыз етумен қатар білікті белсенді мамандарды 
баскару.

Егер кэсіби біліктілік сүрағы арнайы туристік білімі немесе 
еңбек отімі бар кадрларды іріктеу жолымен шешуге, белеенділік, 
жауапкершілік түлғаның жүмыска деген шығармашылык тэсілі 
фирма ішінде басқару жолымен шешіледі. Бірақ та, персонал 
біліктілігі анықтаушы фактор болып табылмайды. Түлғаның 
сапасына койылатын талаптар:

-  аналитикалық кабілеттері, ойлау қабілеті;
-  үйымдастырушының қабілеті, шығармашылыққа

бейімділігі, жаңашылдыққа кызығушылыгы, сонымен қатар басқару, 
бақылау, каржымен жүмыс істеу кабілеттілігі;

-  байланысы, сыпайылығы, кәсіби келбеті.
-  Турнстік кэсіпорынның персоналы келесі талаптарға жауап 

беруі тиіс:
-  Қазакстан Республикасындағы туризм саласындағы

заңнамаеының негізгі қүжаттарын жэне туристік
кызметтерін түтынушыларды білу;

-  Қазакстан Республикасындағы туризм сферасындағы
халыкаралык келісімдер;
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-  Туризм сферасындағы халықаралық құжаттар, 
халықаралық талаптар жүйесі;

-  туристік маршруттар қауіисіздігін анықтайгын нормативті 
қүжаттар;

-  Орындалатын жүмыс сәйкестігімен шетел тілін білу;
-  Басқару эдістерін;
-  Тұтынушы үшін қажетті акпаратты игеру.

Турагенттің қызметкерлері кызмет керсету процесінде 
туындайтын эдеттегі жэне төтенше жағдайларда туристердің 
қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі іс-эрекеттерге кэсіби 
даярлықтан өтуі жэне оқытылуы тиіс.
Персоналдың төтенше жағдайлардағы іс-кимылдарға даярлығы 

үшін турагенттік басшысы жауапты болады.
Қызметкерлерді іріктеу, орналастыру, тағайындау жэне 

ауыстыру кезінде ескерілуі керек персоналды бағалаудың неғізті 
критерийлері:

-  туризм саласында кэсіптік білімінің жэне (немесе) қосымша 
даярлығының болуы;

-  Туризм индустриясы саласындағы практикалык тэжірибе;
-  туризм саласындағы Ресей Федерациясының 

заңнамасының, туристік қызметке қатысты басқа да
нормативтік актілердің талаптарын білу жэне сақтау;

-  туристік кызметтеғі жэне туризм саласындағы практикалық 
жұмыстағы кұзыреттілік;

-  туризм саласындағы білімді жетілдіруге жэне тереңдетуге, 
біліктілікті арттыруға ұмтылу;

-  жұмыска шығармашылык көзқарас;
-  туроператордың/турагенттің лауазымдық нүсқаулықтарын, 

жұмыс стандарттарын, ішкі еңбек тэртібі ережелерін білу жэне сақтау;
-  этикалык мінез-құлық нормалары мен іскерлік имидж 

негіздерін білу жэне сақтау;
-  жеке қасиеттер (ұкыптылық, жауапкершілік, өзін-өзі 

тэрбиелеу, эдептілік, ізгілік, сыпайылык жэне т.б.).
Басшыларды, мамандарды жэне менеджерлерді бағалаудың 

қосымша критерийлері: ұйымдастырушылык қабілеті; міндеттерді 
бөліи, дэрежесін аныктай білу; қызметкерлердің жауапкершіліғі; 
қызметкерлерді ынталандыру жүйесін құру эдістемелерін меңгеру, 
ынталандыру жэне оларды ағымдағы жүмыста қолдана білу; 
кызметкерлердің жұмыс сапасын бакылауды ұйымдастыру жэне
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жүзеге асыру жэне орындалуын тексеру; Туризм индустриясы 
саласындағы практикалык тәжірибе; эртүрлі деңгейдегі туризм 
саласының баска катысушыларымен өзара іс-кимьш тэжірибесі; 
Туризмдегі түрлі жобаларды әзірлеу жэне іске асыру тәжірибесі; 
бағдарламалык камтамасыз етумен, оның ішінде компьютердің 
перифериялык күрылғыларымен, «Интернет» желісінде, 
операңиялык жүйеде, электрондык поштамен, мэтіндік редактормен, 
деректер базасымен жүмыс істей білу.
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VIII Тарау. ТУРОПЕРЕЙТИНГТЕГІМАРКЕТИНГТІК НЕГІЗГІ
ТӘСІЛДЕРІ

8.1 Сұранысты бағалау көрсеткіштері

Турды нарыкка жылжыту (жылжыту кұралдары] -
жарнама (каталогтар, брошюралар, сырткы жарнама, БАҚ-тағы 
жарнама, сату бекетінде):

-  сатуды ынталандыру (тікелей пошта үшін эртүрлі
материалдар, нақты бағыттар бойынша даңғылдар -  қолдау әдісі);

-  қоғаммен байланыс (баспасөз хабарламаларды ресімдеу
жэне жарияланымдарды ақпарттық қызметтерге, комитеттерге
беру);

-  баспасөз конференциялары жэне баспасөз көрсетілімдер; 
сипаттамасы бар көрнекі эңгімелер -  имиджтік макала;

-  презентаңиялар; таныстыру турлары; көрме, жәрмеңкелер, 
ғылыми -  практикалык конференциялар; әртүрлі бейне-фильмдер.

Жолдамаларды іске асыру сатысы (агенттік
тізбекті калыптастыру). Турөнімнің сапасы -  тур кызметтер 

ерекшеліктері мен туристердің шартталған немесе
үсынылатын қажеттіліктерін қанағаттандыру бойынша 

қызмет көрсету үрдістерінің жиынтығы.
Турөнім сапасы кызмет сапасы мен қызмет корсету 

мэдениетімен сипатталады. Туризм сферасының ерекшелігі 
өндірілетін өнім толығымен немесе бөлшектей сезілмейтіндігінде, 
қызмет көрсету эсері түтынушымен туристтің субъективті 
сипаттамасы секілді темендегідей көптеген факторлардың санына 
байланысты белгілі бір көңіл - күй жағдайында бағаланады:

а) тәрбиелеудің ерекшеліктері;
б) жасы;
в) өкілі турист болып табылатын халықтың мэдеии салттар;
г) жайлылық туралы түсінік;
д) әдеттер;
е) қызметті алу сэтінде озіндік күйі немесе психологиялық 

жағдайы;
ж) ағзаның физиологиялық ерекшеліктері жэне т.б.
Осылардың барлығы турөнімді сапасын кабылдауын көп

жағдайда әрбір туристің жеке сипаттамаларына байланысты 
болатын субъективті етіп жасайды.

174



Сонымен катар, едәуір деңгейде еапалы турөнімді күрута 
эсер ететін ерекше факторлар бар:

1. Туркызметтерді өндірудің дискреттілігі (кідірмелілігі) 
жэне оларды түтынудың түтастылығы. Қонақжайлылык -  үсақ -  
түйектердің өнері. Қонак үйдегі, мейрамханадагы, турфирмадағы 
эрбір қызметкердің жұмысы бірдей деңгейде маңызды. 
Туронімнің сапасын қамтамасыз етуде барынша басыты немесе 
барынша төмен деңгейдегі басты кызметті ерекшелеу мүмкін емес
-  олардың барлығы бірдей нақты жэне сапалы жұмыс жасауы керек.

2. Бірдей жогар деңгейде туркызметті кайта өндірудің 
мүмкіндігі, немесе сапа ұзақтылығы. Бұл мэселенің шешімі 
турөнімді өндіретін коптеген өндірушілер үшін аса ауыр бола 
бастауда. Оның себептері: қызметшінің еңбек қүралының сапасы, 
жұмыс орындардың эргономикалыктың жетіспеушілігі, 
жұмысшылардың заманауи мотивациясының кемшілігі немесе 
кәсіпорынның жұмысшылары араеында өзара эрекет етуінің барлық 
жүйесінің реттелгендігінің болмауы.

3. Кәсіпорын қызметшісінде қателікті түзетуге мүмкіндік
жоқ, салдары ретінде қонакты қайтаруға мүмкіндік жоқ. Қонак 
демалыстың басқа орнын таңдай отыра, қалғандарына да солай 
істеуіне кеңес береді. Негативті акпарат позитивті акпаратқа 
қарағанда тез таралады. Қызмет көрсету кызметіне көңіл 
толмауышылық білдірген 100 клиенттен төртеуі көрсетілген 
кызмет үнағандармен алып келгендерге қарағанда үш есе
элеуетті клиентті оз артынан алып кетеді.

Турөнім сапасына міндетті талаптар: 
омір мен денсаулык қауіпсіздіғі; -  жолдама сәйкес қызметті 

корсетудің кепілі; -  туристердің мүліктерінің сақталынуы.
Сапа критерийі туристерге кызмет көрсету бойынша 
қызметтердің эртүрлі түрлерін корсететін корсеткіштердің жүйесі 
аркылы орын алады.
Туркызмет көрсетудің сапасына келесідей факторлар эсер етеді: 

табиғи -  климаттық; мэдени -  тарихи құндылықтар; 
психологиялық; туристердің ерекше кажеттіліктері; -  

еңбек мэдениеті жэне кызметкерлердің тэртібі; -  кэсіпорын 
имиджі.

Туристік кэсіпорында сапалы кызмет көрсетуді кұрудың 
жағдайлары:
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1. Туризм сферасы үшін замаиауи сервистің барынша маңызды 
жэне негізгі принциптерін сактау:
а) үсынылатын кызмеггердіц түтынушы мен түтыну сипат- 
тамалары талаптарына максималды сэйкес келуі; б) маркетингмен 
үздіксіз байланыс; 
в) сервис икемділігі.
2. Қызметші үшін кажетті жагдайларды кұру:
-  жүмыс орындарының эргономикалылыгы;
-  ережелердің накты түжырымдамасы;
-  эрбір жүмысшы жүмысының сапасын бағалаудың накты 
жүйесі;
-  қызметшінің мотивациясы; кызметшіиің біліктілігін арттыру 
жүйесі.
3. Туркызметті көрсететін кэсіпорынды баскарудың 
ұйымдыккұрылымын оңтайландыру.
Тапсырыстың өту тізбегі ұзын болған сайын, кателік жасаудың 
ықтималдылыгы жогары болады. Онда элементтердің саны шекті 
болатын мүндай баскарудың ұйымдық құрылымы оңтайлы болып 
табылады.
4. Келесілерді білдіретін сервис сапасына жан -  жакты, толық, 
объективті жэне үздіксіз бақылау:
а) конақтың сапаны багалауга жэне оны бақылауга катысу;
б) стандартты талаптардың істердің нақты жағдайымен 
арақатынасын белгілеуге мүмкіндік беретін эдістер мен 
критеришіерді кұру;
в) қызметшінің өзіндік бақылау жүйесін кұру;
г) саиа тобымен тұракты жұмыс;
д)ұсынылатын кызметтер сапасының накты тұжырымдалған 
сандық критерийлерінің қолданылуы;
е) кызметшінің сапа критерийлері мен жүйелерін құруга 
катысуы;
ж) сапаға бақьшаудың техникалық құралдарын колдану;
з) дирекңия, қаржы бөлімнің, кадрлық қызмет, қауіпсіздік жэне т.б. 
өкілдері кіретін бақылау қызметтерін кұру.
Қызмет көрсету сапасы көп жағдайда мыналарды аныктайды: 1)
туризм саласындағы саясат;
2) инфрақұрылымның дамуына капиталды салымдардың 
деңгейі;
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3) тур кәсіпорын қызметшінің кұзыреттілігі; 4) басқару 
жүйесінің нкемділігі.
Турөнім сапасының маңызды көрсеткіштері кауіпсіздік кепілі жэне 
алдын ала төленген қызметтерін ұсыну болып табылады.
Тур қызмет көрсету сапасының стандарттары стандарттау мен 
сертификаттау жүйесімен аныкталынады.
Жаңа туристік өнімді нарыкта өңдеу жэне енгізу тәуекел 
элементтерінен тұрады. Мамандардың есептеуінше, коммерңиялық 
игеру стадиясында жаңа турөнімдердің 18%-ға дейін шығынға 
ұшырайды. Соның ішінде сәтсіздіктің негізгі себептері болып 
мыналар табылады.
- тұтыншының қажеттілігін дұрыс анықтамау немесе қандай да бір 
жаңа өнім жасаудағы кателер;
- нарық сыйымдылығын дұрыс бағаламау;
- нарықта жаңа өнімді дұрыс бағыттамау;
- жоғары баға;
- сәтсіздік өтімділік жүйесі;
- нашар ұйымдастырылған жарнама;
- бэсекелестердің мүмкіндіктерін дұрыс бағаламау.

Кез келген енгізу яғни жаңа туристік өнімді нарыкка шығару 
нарықтың толық аныкталмаған деңгейінің 

жоғарылығымен түсінідіріледі.
Американдық маркетолог Т. Левиттің пікірі бойынша ең 

керемет деген ұмтылыс пен жаңа тауарды жасау бағдарламасы 
«ешқандай үлкен уақыт пен акшаны керек етпейді, кедерғілер мен 
кақпандар жолда енді кездеспейді, үлкен келеңсіздік жағдайларды 
қалыптастырмайды жэне мансапты бұза алмайды».

Жаңашылдықпен байланысты тәуекелділік жоғары, бірак 
материалдық пайдамен байланысты тәуекелділік одан да жоғары. 
Нарыктық экономиканың логикасы мынадай, жаңашылдык енгізуді 
кім тез игеріп, оны тұтынушыларға ұсынса бэсеклестікте жеңіп 
шығады.

Міне, сондыктан жаңа туристік өнімді өңдеу кешенді жүйелі 
талдауды кажет ететін айтарлыктай күрделі жэне жан-жақты үрдіс.

Жоғарғы тәуекелділікті төмендету үшін туристік өнімді 
өңдеудің кезеңдерін өтізуге үлкен жауапкершілікпен атқара отырып, 
оны практикаға енгізу керек.
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Бірітиіден, ұсынылатын субьектінің тұтыну туралы толық 
көрініс жэне әлеуетті тұтыну сұранысы туралы дәл ақпараттармен 
каатамасыз етуі керек.

Бұл нарьщта кұрамдас бөліктерінің сипаттамалары үшін 
туристің саяхат максаты туралы, олардың жасы, элеуметтік жағдайы, 
эдеттері, табыс деңгейі жэне т.с.с. туралы мэліметтер болуы қажет.

Әлеуетті сұранысты 3 негізгі көрсеткіштер көмегімен бағалауға 
болады:

1. күніне, айына, жылына мүмкін болатын түтынушылардың
саны;

2. оның табыс деңгейімен жэне шығындар кұрылымына 
байланысты ұсынылатын түристік өнімнің элементіне туристің төлеу 
мүмкіндігі бар акша мөлшері;

3. болжанатын түтынушылар мен олардың мүмкін болатын 
шығындарын есептей отырып, туристік өнімді сатудан түсетін табыс 
көлемінің мөлшері.

Екініиіден, туристік онімиің түрін формасын және элементін, 
сонымен катар олардың көріну уакытын міндетті түрде ескерту керек.

Үшіншіден, туристі өнімнің вербальды (сипаттау) үлгісін 
өңдеу кезеңі оның түтыну сапасын шынайы шығындарды болашакта 
бағалаумен катар, эрі карай оңдеу мен сатуды анықтаудан түры тиіс.

Шығындардың бір тобы -  туристік онімді шығару бойынша 
материалдық -  техникалық жағдайпарды жасауға қажетті шығындар 
болса, екінші тобы туристік өнімді эсплуатаңиялау жэне сатумен 
тығыз байланысты.

Төртітиіден, туристік өнімді өңдеуге болжанатын 
шығындарды жэне мүмкін болатын табыстарды бағалай отырып, 
олардың эномикалык тиімділігін жэне максатқа сай бағыттылығын 
есептеуге мүмкіндік береді.

Тур өнімді тұтыну кезінде тұтынушының табыс деңгейі нарык 
сегментінің негізгі критерийі болып табылады, онда бұндай жағдай 
үш мақсаттылық нарығын бөлуге болады:

1-ші нарыц -  отбасының табыс деңгейі өте жоғары 
түтынушылар, олар үшін ең бастысы фирма мэртебесі жэне 
қолайлылық деңгейі, турдың бағасына мэн бермейді, мүндай реттегі 
тұтыншылар қымбат тұратын турларды алуға ұмтылады. Оның 
бағасы 10 күн саяхатта 2200$ асып түсуі мүмкін, тәртіп бойынша 
олар толық қызмет жиынтығынан түратын ірі, эйгілі туроператоры 
бар 5жұлдызды отельдерге тапсырыс береді. (Нева, Ривьера, Прима)
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2-ші наръщ -  жоғарғы табысты жанұядан шыкқан 
тұтынушылар, олар үшін фирма беделі маңызды болып табылады, 
бірак ол бірінші деңгейлі корсеткіш емес, сапар максатының мэніне 
үлкен көңіл бөледі, бүл нарықты пайдалану-шылар толық қызмет 
жиынтығынан түратын 3-4 жүлдызды отельдерде қымбат бағалы 
турларға тапсырыс береді, тур бағасы 1000-нан 1700$ дейін 
ауыткиды.

3-ші наръщ -  табыс деңгейі орташа түтынушылар, мүндай 
жағдайда олар бірінші жоспарға сапардың бағасы мен мотивін 
қояды, бүл нарықты пайдаланушылар жолдамадағы тур қүны 600- 
1000$ түратын 7-10 күні турларды сатып алады жэн олар міндетті 
түрде 3 жүлдызды отельдерге тоқтайды.

Туристік кызмет бағасына біренеше факторлар қатары әсер
етеді:

қызмет көрсету класы (қолайлылық деңгейі);
нарық коньюктурасы;
қызметті үстаудың маусымдық сипаты;
сапар географиясы
жолдамаға кіретін қызмет қүны
турдың жэне т.б. ұзактығы

Тур өнімнің есептік кұны нормативтік калькуляция арқылы 
кызмет құнының анықталуына емес, оның сатылу негізінде 
шығырылады.

Тур кызметінің бағасы сүранысқа сай келеді. Сонымен катар 
тур өнімді орта тұтынушыларға емес, анықталған типтік топтарға 
мақсатка сай бейімдеу.

Қолдану типологиясы коммерңиялык фирма қызметінің 
эффективті жоғарылауының негізі болып табылады. Бірақ та, туризм 
сферасының қызметінің құны тек кана сұраныстан емес, тур 
жарнамасының бағасы мен фирма имиджі де ықпал етеді. Мұндай 
ықпал ерешелігі төмендегідей ескертіледі:

тур өнімді қолдану, қағида бойынша жұмыстан тыс 
уақыт, тұтынушылының еркін бағалауы бойынша жүзеге асады;

осыдан ерекше талғау, жоғарғы талап жэне сапасын 
сезіну мен демалу құны;

кейде турист жолдамадан оның бағасы жоғары біракта 
қызмет сапасы томен болғандыктан бас тарту жағдайлары кездесуі 
мүмкін;

жолдама сатып алу уакытымен жэне колдану 
қызметінің арасында уакыт айырмасы болады;
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сондай-ақ жолдама саяхат басталардан бірнеше ай 
бұрын жиірек сатылады;

бұл кұн саясатында өз көрінісін табады, және 
маусымдық жеңілдіктер кеңінен қолданылады.

8.2 Сұранысты қалыптастыру және өтімді ынталандыру

Тұтынушыларды ынталандыру. Агенттіктердің
ынталандыруынан басқа, туристік бизнес мамандарынан 
тұтынушыларды ынталандыру адресті шаралар эрбір тұрақты 
потенциалдық немесе нақты клиентке бағытталады.

Тұтынушыларды ынталандырудың аралық мақсаты туристік 
қызметті барынша қаркынды тұтынуын мадактау (эсіресе, туризм 
маусымдылық факторында ерекшеленеді), алдыңғы бісекелес 
фирма қызметтерімен тұтынушы клиенттерді тарту, тұракты 
тұтынушыларды ұстап қалу жатады.

Жоғарыда айтылғандай, турды жарнамалық жолмен 
жылжытудан басқа, тұтынушыларды ынталандыру адресті шаралары 
сэйкесінше, эр жеке нақты клиентке менеджер атынан 
туроператорлар жеке қарым қатынаста болады.

Демек, тұтынушыларды ынталандыру кұралдары таңдаулы 
(яғни, эр бір клиентті қызықтырыи, ұстап қалу үшін ) жэне жалпы 
(яғни, барлык клиенттер үшін, олардың дэрежелері бойынша 
бөлмейді) болады.

Түтынушыларды ынталандыру құралдарына жатқызуға болады: 
тұракты клиенттерге бонысты жинау жүйесі -  клиентттің 

материалдык игілігтеріне арналған (тегін қызметтер немесе 
жеңілдіктер), егерде белгілі бір шарттарды орындаған жағдайда 
(мысалы, 5000$ үлкен соммадағы жолдаманы алу). Әрине, бұл 
бағдарламаның тиімділігі максималды болады, егер 
туроператорлардың жеке немесе тұракты клиенттері бар екендігі, 
саны мэлім болса. Барлык іур жолдамаларды сатып алған 
клиентттерге фирмалық символикасы бар жүлделер сыйға 
береіледі (ең көп таралған сыйлықтар майкалар, қаламдар, 
күнтізбелер, қойын кітапшалар, бір ретті фотоаппараттар);

қосымша кызметтердің құнына қосынды (мысалы, 
тұракты эрдайым жолдаманы сатып алатын клиенттерге косымша 
бір түн қонак үйде немесе косымша экскурсия сыйға тартуға 
болады);



тұрақты клиенттерте ықыласты қатынас, олар туралы 
мәліметті клиенттер базасына еңгізуге, эрқашан қарым қатынаста 
болып, туған күн, мерекелерімен кұттыктау;

түракты клиенттер арасында жарыстар, викториналар 
жэне лотериялар өткізу, бұның тиімділігі клиенттерге бұл шаралар 
туралы мәлімет беру, сонымен қатар оны откізуінде эділдік пен 
адалдыктың маңызы көп.

Тұтынушыларды ынталандыру таңдау құралдарына 
қарағанда, жалпы тұтыну нарығына бағытталған, негізгі мақсаты 
бұрында бәсекелес фирма кызметтерін тұтынған клиенттерді тарту. 
Оларға кең жарнама жасалатын маусымды жеңілдіктер жэне арнайы 
ұсыныстарды жатқызуға болады; жарыстар, викториналарды 
өткізу, лотерея; тегін қызметтерді ұсыну; эрбір 100, 1000, 10000 
клиентті кұттықтау және тағы баскалар.

Жоғарыда айтылған кұралдырдардың Барлық төрт, 
туристтік өнімнің басты ерекшеліктерін кесте түрінде келтіруге 
болады (кесте 9).

Кесте 9 -  Туристтік онімнің басты ерекшеліктері

Жарнама
Агенттіктерді

Ынталандыру РК -  акция
Түтыиушылард
ы

Ынталандыру

Қарым 
катына 
с түрі

Жеке емес Жеке (белгілі 
бір агентікке) 
немесе жеке 
емес (барлык 
агенттіктерге)

Жеке емес Жеке
(ынталанды- 
руды таңдауда) 
жэне жеке емес 
(жалпы
ындаландыруда
)

Үндеу
сипаты

Ақылы Шартты акылы (туроператор өз пайдасынын бір 
бөлігін жоғалтуы мүмкін жэне косымша толеуі 
мүмкін

Әсер ету 
бағыты

Тұтынушы 
сезімі жэне 
мотивтер

Агенттің
жеке беделдік 
сезімі

Түтынушылар 
дың жалпы көз 
карасы жэне 
туристік бизнес 
өкілдігі

Агенттің жеке 
беделдік сезімі

Міндет
-тер

Түтынушылард 
ы акпараттанд 
ыру, сатып 
алута шакыру, 
бәсекелестерме

Агенттіктерді 
ң бірлес 
жүмыс 
жасауға 
шакыру, жана

Туроператорд 
ың жоғарғы 
дэрежесін жэне 
максималды 
жағымды

Клиенттердің 
көп мөлшерде 
жэне жаңа 
турларды 
сатып алуға
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н салыс- тыру, 
мезгілара- 
лықтарды еске 
түсіру

агентерді
тарту,
агенттердің
жұмысын
ынталан-
дыру

имиджін
қалыптастыру

шақыру, жаңа
клиенттерді
тарту

Соңғы
мақсаттар
ы

Сату көлемінің өсуі, туристік нарық бөлігінің көтерілуі

8.3 Брэнд және брэндннгті заманауи тур рейтингта 
қолдану

Еуропалык мамандардың айтуы бойынша, жалпы сана ойлауы 
белгілі бір құбылыс жүйесіне тэуелді, сондыктан өидіруші өз 
пайдасына карай тауарды өткізу немесе жылжыту кезінде 
түтынушыны белгілі бір багыт бойынша жүргізіле алады.

Туристік нарық дамуы туристік қызмет атауына (сауда 
маркасы) түтынушының талғамының пайда болуына әкеледі, бүл 
түтынушы ортасында белгілі. Сауда маркасы бірнеше 
философиялық түрғыдан қарастырғанда маркетингтік коммуникаңия 
ортасығда фирма атауын бслгіл’ бір шаралар арқылы еңгізеді, бүл 
ақпарат барлық түтынушыларға таратылады, түтынушылар 
талғамында жэне элеуметтік корапшаларда көрсетіледі.

Брэнд -  белгілі бір қүбылысты, атауды, өз алдыға қызметтерді 
жасау және жылжыту технологиясы. Брэндты пайдалану бағытталған:

1. Туристік нарықта қалған үсыныстардан басқа сауда 
маркасы бар түтынушы сәйкес қызметінің қүрастырылуы;

2. Түтынушы нарығының сегментінде брэнд 
бойынша аймақтарда тарату, бэсекелес фирмалар үсыныстарын

бағалай алмайтын жерлерде ашуға мүмкіндік береді.
3. Бэсекелестік артықшылықтары тэн барлық брэндке 

үлестіріліп (болатын үқсас саудалык маркалар), үсынылатын 
кызметтер ассорти-ментін кеңейтуге мүмкіндігі коп;

4. Саудалык маркалардың арасындағы бэсекелестік -  
бағалық бәсекеден қарқынды өтіп, жоғарғы деңгейге котеріледі.

5. Корпоративтік имиджін жэне нарық позиңияларын 
күшейту;

6. Егер бүрыннан танымал брэндке қосылса, онда 
маркетингтік жэне жаңа қыхметті жылжыту шығындары аз болады.

XX ғасыр соңынан бастап брэнд тарату түсіндіріледі:
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туристік кызметттерді көрсете алмауы. Туроператорлар 
турды жылжыту мәселесін карастыра отырып, саяхатта көрсетілетін 
қі.ізметтер кундылығын көрсете алмайды. Әлі күнге дейін туристік 
онімді тек визуалдык түрде көрсетеді, не конақ үй мүмкіндіктерін 
(курорт түрлері, конак үйлер, табиғат), немесе демалған адамдардың 
жағымды эсерлері болып қалады;

-  туристік нарыкта бэсекелестің өсуі бағалық бэсекеден 
корсетілетін туристік кызметтердің сапалық көрсеткішіне дейін 
жүреді. Қазіргі туристік нарық шартында нарық мүмкіндіктері 
дамыған бағытка карағанда, бэсекелес брэнды бар туроператордың 
мозициясы куштірек болады;

-  турларды эрдайым түрлендіріп түру қажет (туристік 
парықта бэсекелес өскен сайын). Жаңа немесе қазіргі турды 
түрлендіруді өңдеу, олардың алға басуына көп шығындарды талап 
етеді. Бірақ турды жасау технологиясына брэндты косу, бүл 
шығындарды азайтады, яғни эйгілі брэнд жүйесіне жаңа тур қосылады. 
Жаңа тур жасап оған түтынушылар жинағаннан гөрі тиімді болып 
келеді;

-  агенттік желілі рөлінің күшеюі. Постиндустриялдык 
туризмді агенттер жасайды деген дүрыс түжырым. Агенттіктерді 
эйгілі брэнд түтынушыларына кіретін турларды сатуымен анағүрльім 
көп қызықтырады.

-  сонымен, туризмге бүгінгі күні брэндты пайдалану, 
ертеңгі күнннің болашағы болып табылады. Туроператорға 
карағанда сауда маркасы көбәрек өмір сүреді.

-  негативті экзогендік факторлар әсерін оншада тигізе 
қоймайды жэне жалпы сана сезімінде копке дейін сақталады (мысалы, 
«Спутник» жэне «Интурист» брэндтары туристік нарық та соңғы 10 
жылда ерекше орынды алмасада, оны кобінесе орта жас шамасы 
іүтынушылары жақсы біледі). Туроператорда менеджементтің 
ауыеуы, жүмыс істейтін қызыметшілердің толық ауысуы, кеңсе 
иемесе даму стратигиясын ауыстыру сауда маркаеының 
бірдегенннен котерілуіне себеп болмайды. Одан басқа, сауда 
маркасымен жүмыс жасап жаткан иесіне тағы бір жағымды 
перспектива үсынады, ол саудалық марканы немесе коммерциялық 
концессияны сатуға меншік қүқығы болады.

Қазіргі заман белгілі маркетологтың анықтауларына 
сәйкес, «Брэнд - бүл үйым міндеттемесінің қасиеттері жэне 
артықшылықтарын, нактылы сэйкес келетін қызметті түтьінушыға
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беру» дейді Ф.Котлер. Ол брэнд үғымыныц алты ерекшеліктерін 
ерекшелейді:

атрибуттар - брэндты қабілеттілік, демек туристік қызмет 
айырмашылық қасиеттері туралы түтынушы сатып алуы үшін 
санасына эсер ету;

артыкшылықтар және пайдасы, брэндтың атрибуттары 
формасында болуы керек;

брэнд серіктестігінің күндылықтары (мысалға, сапа үшін 
күресі, бірлескен ортаны жэне тағы басқалар);

үйымдастыру мэдениеті (клиенттері, эріптестерімен, 
жабдыктау-шы-лармен, бәсекешілерімен катынас);

даралық (мысалға, бүл авиакомпания үкімет
жэне

Президентке қызмет корсетеді);
түтынушы. (түтынушы нарығының нақтылы сегментіне 

саудалық марканың бағытталуы).
Саудалық марканың алға басуын негізгі себебі -  саудалық 

марканы дамыту туралы түгынушының жагымды көз қарасының 
қалыптасуы. Брэндты жылжыту түтынушы нарық сегментіне сауда 
белгісінің, маркалар, жарнамалык дәлелдемелер, шаралар жэне 
мэліметтерді ынталдыруы, кызметтті сату орындарының рэсімделуі, 
сонымен катар жарнамалық сферадағы басқада элементтер мен 
акңиялар эсер етуінен байкалады

Жарнамалық іс әрекет ортасында жалпы бір жарнамалық 
оймен байланысқан, бэсекелер арасында ерекшелейтін қызмет, оның 
қүрылымын көрсетеді, жекелік пен дэрежесін ерекшелейді.

иімді жэне бәсекеге түсе алатын брэндты күрастыруда келесі 
кағидаларды есепке алуға керек:

қажеттілік санасына эсер ететін түтынушьшардың тіл 
жэне мэдени дәстүрлерін есепке алу керек;

брэнд болашак клиенттердің кажеітіктері, олардың 
элеуметтік, демографиялык, мэдени, экономикалық мэртебесіне жауап 
беруі керек (орташа фокус- топтарына түсінікті жэне қол жетімді 
болуы керек);

брэнд оңай жатталынып жэне жеңіл айтылуы керек 
(брэндті фирмалык белгіде электронды түрдеде, фирмалык 
бланктерде де колданылуы керек);
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брэнд фирма туралы ақпарат беріп тұруы қажет 
(қызметі, абыройы, имидж, үсынылатын қызметтердің

бәсекелестік артыкшылыктары).
Туризмде көп колдаиылатыи брэидинг стратегиясы: 
жеке брэндты накты турға немесе топтык турларда 

қолдану (мысалы, шетелдік туроператорлардан «Парижға терезе» 
пемесе «Скандинавиялык сага» брэнды).

Мұндай стратегияның болу ерекшелігі компанияның жоғарғы 
емес дэрежесіиде брэндты пайдалану (туроператорды дәрежесіне 
байланысты таңдамайды), тұтынушының нарық сегментіне
бағытталған бірнеше брэндты нарыққа бірден жылжытуға мүмкіндік 
береді. Бірақ осындай стратегияға маркетингтік қаражат керек 
болады, себебі әр брэндты жылжыту үшін;

корпоративті брэнд стратигиясы, яғни туроператор сауда 
маркасының барлық ассортиментінің бірдей жылжуы. Бір туроператор 
ұсынған турлар бір брэндке біріккен, бұл иесіне өз танымалдығын 
пайдааланып сату көлемін осіруғе алып келеді, сонымен қатар жаңа 
гурларды тарату маркетингтік шығындарын азайтады (әрине, бүл 
аймактық туристік нарықта белгілі фирма арқылы жүзеге асса ғана).

Мысалы, корпоративтік брэнд нарығында танымал («Инна- 
тур»* немесе «Ланта-тур» болсын) мекемеге жаңа бағыттағы турды 
өткізу немесе бір сауда маркасында сату жеңілге түседі. Дегенмен, 
еңгізіліи жатқан брэнд жаңа турларды нарық сегментімен 
сэйкестіндіру керек, былтырғы жьшғы нарык кош басшысының 
промоушн іс әрекеті бағытталуы бойынша.

Мысалы, «Ланта-тур» компания бәрине белгілі шетелдік 
авиарейстармен айналысады, осындай брэндпен Еуропада арзан 
автобустық тур ұсынса, әрине клиент жауаптары жоқ болады;

басқа брэндке қосылу стратегиясы көбінесе өзінің мықты 
брэнды болмаған туроператорларда байкалады, бірақ оның 
артықшылығы танымал сауда маркалы маманданған 
серіктестіктермен жұмыс жасауында.

Мысалы, туроператор өз жарнамасында танымал қонақ 
үй брэндын (Кас1І53оп-8А8 немесе Ноіісіау Іпп), авиакомпанияларды, 
шееі: компанияларды т.б. қолдана алады.

Бірақ ұмытпайтын жайт, өз жарнамасында баска сауда 
маркасын пайдалану катаң түрде заң жүзінде үарастырылады жэне 
брэнд иесімен келісім шартка отыруы керек. Жағымды жағы 
минималды шығын кетіре отырып, максималды танымал жарнамалык
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акпарат таратады (я,ни басты қағидасы өз тауарын жылжыту емес, 
брэнд атын пайдалану). Кемшіліктері баска сауда маркалы компания 
атын алу тұтынушыға сенімсіздік тудырады, туроператордың 
имиджінің болмауы, мұндай сауда маркасын пайдалану эрдайым 
ақылы түрде жүзеге асады.

Туроператордің нарыктаңы мақсатына қарай брэндинг 
стратегиясын келесідей классификаңиялауға болады:

Ассоиртименттің кеңейуі, яғни брэндтын жаңа турларға 
таралуы, бір ассортимент негізінде жаңа қасиетке ие болуы. Туризмдегі 
кез келген брэндинг жаңа багыт немесе серуендеу түріне байланысты 
бір сауда маркасына біріккен, бұл туроператор жылжыту және 
жарнамаға кететін шығынды азайтады.

Төмен карай созу стратегиясы өзіне төмен бағадағы 
турларды қосып алады, яғни, орта жэне орташадан төмен жағдайлы 
түтынушылар үшін. Бүл стратегия сату көлемін үлғайтып, жаға 
клиенттерді табу үшін қолданылады.

Алдағы стратегияға қарама карсы төбеге қарай тарту, 
керісінше кымбат бағадағы турлар жатады. Берілген стратегия өзінің 
абыройын көтеретін туроператорлар үшін тиімді.

Брэнд шекарасының кеңейуі - төбеде айтылған 
стратегияларға карағанда тауар немес қызмет, туризмге қатысты, не 
қатысы жоқ орталар кіреді (мысалы, туроператор өз сауда маркасы 
атынан автомобиль немесе жылжымайтын мүлік агенттігін ашады):

Мульти брэндинг стратегиясы бірнеше брэндты нарыққа 
жылжытуымен де, түтынушы топтарды қамтамасыз етуңмен де 
айналысады (мысалы, бірдей уақыттағы қымбат емес жэне 
таңдаулы турлар брэндингі). Бэсекеге қабілетті брэнд -  бүл күшті 
брэнд, оның мықтылығы байпанысты: түтынушылардың брэндке 
деген көз қарасы, танымалдығы, акпаратпеи камтамасыз етілуі, 
түтынушыларға әсері, эсер ету қабілеттілігі жэне т.б.

Маркетологтар түтынушылардың брэндты пайдалану бес 
деңгейлерін ерекшелейді:

1. Түтынушы баға бойынша бағалайды жэне кез келген
саудалық марканың өнімін алады, оның брэндты пайдалануы туралы
мәліметі болмайды.

2. Саудалық маркалар қатаң бағалы бәсекеде үйымдарға 
нақтылы қорғаушылықты қамтамасыз етеді.

3. Түтынушы саудалык маркалы өнімдеріне толык 
канағаттанды-рылған болады, басқа сауда маркасын қажет етпейді.
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4. Тұтынушы баска саудалық марка шығарылатын өнімді 
шіудан шығынға ұптырайды.

5. Тұтынушыларды ң сенімі айтарлықтай брэндты кеңейту 
стратеғиясы жеңілдетіледі.

Сэйкесінше, бесінші баспалдак накты брэнд тұтынушылардың 
сң жоғары дәрежесін қамтып көрсетеді, жэне туроператор жасаған 
брэндинғ стратеғиясының максималды тиімділіғі туралы 
куэландырады.

Туристік брэндтер категориялы деңгейде болуы мүмкін: 
мемлекет деңгейіндегі брэнд, бірлескен брэнд, жабдықтаушының 
брэнді жэне жеке тур брэнды.

Егер соңғы үш брэнд түрі косымша түсіндірулерде 
кажетсінбесе (олардың мағынасы жэне мазмұндары жоғарыда 
сипатталған), брэндтердің алғашкы екі түрітуризмде жақында пайда 
болды (мемлекет немесе курорт деңгейінде), бірак мықты 
ганмалдылықты ие болып, улкен курорттың, тіпті мемлекетті 
ажырамас атрибуты болып калыптасты. Түркияның туристік брэнды -  
«Туркияның өмір ыргагың сезіңіз» слоганы басқа мелекетерде түрік 
такиясы жэне жұлдызы, жартыайы бар кызыл байракка карағанда 
кобірек белгілі.

XX ғасыр аяғында мемлекеттердің туристік брэндтері пайда 
болды. Әр адам эр елді өздігінше көреді. Сонымен қоса бұл тек 
адамның жұмыс орнымен немесе біліміне байланысты емес, сол 
мемлекет туралы мэлімет деңгейімен де анықталады.

Мысалы, кайыкшы үшін Түркия үлкен базарлар, қоймалармен, 
арзан өніммен, арзан конак үйлер жэне тар көшелермен байланысады.

Саудалық кеменің экипаж мүшесі үшін - Түркия - бұл 
кеденшілердің үлкен порттары, бюрократия жэне сыбайлас 
жемкорлық, кішімейрам-ханалардағы арзан тағам мен ішімдік. 
Түркия тарихшылар үшін - бұл ежелгі шайқастар, бұрын белгілі 
азиялык өркениеттер жэне тағы басқа орындар.

XX ғасыр соңында эр түрлі елдерде, шетелдік туристер көптеп 
келе бастағаннан кейін, халықаралық туристік нарыкка белгілі бір 
белгі ретінде еңғізуді үйғарды, ол елдің тарихы, экономикасы, 
әлеуметтік жағдайына т.б. байланысты болмай, елдің туристік 
ресурстармен байланысты болды. «Түркиядағы өмір ырғағын сезіну» 
деген сөзді естігенде ешкім түрік көтерме коймалары немесе лас 
порттары туралы, немесе түрік курдтерінің ғаріптігі туралы 
ойламайды (қазіргі Түркияның негізгі проблемалары), кайта эр
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Түркияға келген туристер естеріне керемет конак үйлерін, эдемі 
курорттарын, кызықты өмірі мен мәдени бағдарламалары түседі.

Сондықтан брэндтардың бастапқы максаты мемелекеттік 
деңгейде пайдалану - бүл мемлекеттегі негізгі туристік ресурстар 
мен демалу мүмкіндігі туралы түтынушылардың қауымдастыгы.

Халықаралық туристік нарықта туристік ресурстың мақсатты 
стратегия бойынша жылжуы, елдегі туристік ресурстары мен 
демалуға бағытталған қызмет көрсетуі мемлекет атауымен 
байланысады.

Демек, егер шетелдіктердің түсінуіндегі Қазақстан дегенде, 
Нүр-Сүлтан, Алматы, Түркістан, Тараз, Ақтау және басқа қалалардың 
көркемділігі, ерекшелендіріп түрган ғимараттар: «Астана - опера» 
театрі, «Бәйтерек-Астша» монументі, «Пирамида» бейбітшілік жэне 
келісім сарайы, «Бурабай» шипажайы, «Медеу» мүз айдыны, «Қожа 
Ахмет Яссауи» кесенесі, «Арьістанбаба» кесенесі жэне т.б.

Туристік брэндтын мемлекетте немесе аймақга танымал
болуы туристік кызметті жасау жэне туристік өнімді жылжыту
машақатты жэне үзак шара болып табыдады, сонымен катар сауда 
маркасының танымалдығынан басқа сол аумақтағы демалу орын 
дәлелдейтін визуалдык немесе дыбыстык түрлердің болуы 
ескеріледі.

Мысалы, турік курорттарының жарнамасы тек туристік
ресурс жэне конақ үй суреттерімен жасалынбайды, оны түрік 
музыкасымен сүйемелдейді.

Бүл жарнамалык катынастың есте қалатындығына ғана емес, 
сонымен қоса жекелікті көрсетеді, Греңия немесе Кипр емес,
Түркияның өзіне сай әдімілікті ерекшелейді.

Әрине, кез келген Түркиядағыдай секілді жарнамалык ролик 
түрік қонақ үйінің улкен форматта туристік логотип жэне слоганға 
байланысты аяқталады.

Жарнамадағы бүл тактикалар түрік туристік корларының 
мүмкіндіктері туралы потенциалдық саяхатшыларды бір уақытта 
ақпараттандырады жэне елдің туристтік брэндін таратады. Уақыт 
өте келе Түрік курорттарының жарнамасы мүлдем жойылып, жақсы 
танымалдыкка ие болған брэнды қалады.

Мемлекет немесе аймақ туристік брэнды бірінші орынға 
туристік патенциалды жылжыту аркылы тек халықаралык 
түтынушыларды ғана өзгертпейді, онымен қоса брэндке үқсас жай 
турларды немесе туроператорлық кызметтерді атқарады, мысалы 
нарықта турды барынша еңгізу мүмкіндігі (қымбат орындарда



курорт немесе қонақ үй жайлы ақпарат беріп, жарнама жасағаннан 
горі, жай ғана туристік брэндтын логотипін немесе слоганды еңгізе 
алады), слоган немесе саудалық марканың суреті кең жарнамалануы 
қоғамдық мүлікке айналады жэне бүл қоғам арасында курорт немсе 
дсмалу орны туралы жақсы пікір қалыптастырады.

Елдердің барынша тиімді туристік брэнд болу үшін міндетті: 
ңарстайым сурет жасау. Брэндті күрделі геометриялық 

иішіндер немесе суреттермен эсемдеуге болмайды. Қайта керісінше, 
брэнд суретінде теріс фигуралардан немесе сынған сызықтардын 
гүрса, брэнд ұтады. Мұндай саудалық маркасының геометриясы оны 
жеңіл жасауға мүмкіндік береді, кез келген жарнамада қолдануға 
болады (қымбат журналдардан арзан газеттерге дейін);

жарцын, белгілі, жекелік болу. Мемлекеттің немесе 
аймақтың кейпіи бейнелейтін үлттық түстерден тұрады (мысалы, 
Германиядағы туристік брэнды қызғылт сары - кара тондарда, 
Ресей - сәйкесінше - триколормен ресімделген, Испания - қызғылт 
сары-қызыл);

саудачъщ маркадагы сурет мемлекет немес аймац 
турачы ерекше.чінуі керек. Мысалға, Түркия саудалық маркасы - 
нақтылы сорты болып табылған кызғалдак - елдің ұлттық нышаны, 
Австралия -  кенгуру жэне т.б.;

кез келген туристтік логотип міндетті түрде слоганмен 
жүруі керек.

Мемлекет немесе елдің туристік брэндтің алға басу 
деңгейінде кез келген басқа саудалык марка немесе брэндті жылжыту 
эдістері аркылы іске асады. Негізгі эдістер болып жарнама (туристтік 
брэндтің ілесетін немесе бітетін демонстраңиялары), брэндтың 
суреттерін эр түрлі көрме немесе экспозиңиялық материалдар, 
стендтер, майкалар, қаламдар, байрактар, елдің туристтік брэндінің 
символикасы бар тізбелері жэне тағы баскалар арқылы таратуға 
болады.
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IX БӨЛІМ. ТУРОПЕРЕЙТИНГТЕГІ КЕЛІСІМ-ШАРТ 
ҚАТЫНАСТ АРЫ

9.1 Келісім-шарттың мәні мен ұғымы. Екінші жақтың 
күқықтары мен міндеттері

Серіктестермен - кызметтерді жекізушілермен карым-катынас 
келісім-шарт түрінде ресімделеді.

Әрбір жүмыс жылына (немесе баска жүмыс кезеңіне) 
келісімшарт кампаниясы белгіленеді, сол кезде келісім-шарт 
жасалады. Келісім -шарт компаниясынан бүрын эдетте келісім-шарт 
жоспары кұрылады, ол бірнеше бөлімдерден түрады:

Бүл келісім-шарт жоспары тур түріне жэне көрсетілетін 
кызметтерге тәуелді кұрастырылады. Турдың бірнеше түрінде 
алдымен эрбір тур түріне жеке субжоспарлар кұрылады, ал кейін -  
серіктестер географияльщ принцип немесе келісім-шарт мерзімі 
бойынша топтасып жиынтьщ келісім-шарт құрайды.

Келісім-шарт жоспарын қүрау алдында болашақ серіктестерді 
елестете білу жэне келіссөздер кезінде келісім-шартка отыруға дайын 
болу қажет.

Турды жоспарлау. Келісімді жоспар.
Жаца орынға турды ұйымдастыруды шешпес бұрын, туристік 

фирма маркетингтік зерттеулер жүргізеді. Тұтынушылардың 
кажеттіліктерін, басымдылықтарын, сүраныс карқынын айқындау 
керек. Бұл сатып алушының барлық қажеттіліктерін барынша толык 
канагаттандыру үшін турпакетті калыптастыруға көмектеседі. Бұл 
зерттеулер турды жоспарлаудың барысын дұрыс бағыттауға жэне 
қызметті жеткізушілермен келісімді кампаниялар жүргізуге 
мүмкіндік береді.

Даярлық жұмыс туристі жаңа маршрут бойынша, жаңа 
бағдарлама немесе жаңа мемлекетке бірінші жөнелтілімі болмастан 
бұрын екі жыл не одан да көп жылдар бұрын басталады.

Бастамашыл т у р -  оператордың жаңа жазғы туроперейтингтік 
бағдарлама үшін қарапайым уақыт шкаласы көрсетілген.

Қызметті жеткізуші - серіктесімен өзара карым -  катынас келісім 
нысанында (келісім -  шарт жасасу жолымен) ресміделеді. Жұмыстың 
эрбір жылына (немесе баска жұмыс кезеңіне) келісім -  шарт 
жасалатын уақытта келісімді кампания болады. Келісімді компания 
алдында келесідей бөлімдерді камтитын келісімді жоспарлар 
кұрылады:
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серіктес атауы;
келісім -  шарттың негізгі пэні;
келісім -  шарттың әрекет ету мерзімі; -  келісім —

шартты жасасу мерзімі; -  ерекше мэліметтер.
Бұл жоспар шынайы бейнені -  турда кызметті камтамасыз 

ету бойынша туристік фирма кызметкерлерінің әрекеттер сызбасын 
құруға мүмкіндік береді. Келісімді жоспардың кұрамы тур түріне 
жэне көрсетілетін кызмет түріне байланысты.

Турдың бірнеше түрі кезінде бастапкыда турдың эрбір түрі 
бойынша жеке субжоспарлар күрылады, одан кейін - жиынтық 
жоспар, мүнда серіктестер келісім -  шартты жасасу мерзімі бойынша 
немесе географиялық прииңип бойынша топталады. Келісімді 
жоспарды күрамастан бүрын озіне накты серіктестерді білу қажет, 
сонымен қатар келіссөз жүргізу барысында келісім -  шарт жасасуға 
дайын боуы тиіс

Туристік фирмалар келісімді кампанияны келешекте дайындау 
жағдайында туристік -  қонақ үй бағытындағы эртүрлі анықтамалық
-  ақпараттык жинақтар колданылады.

Халықаралық тристік үйымдармен басып шығарылатын 
гуристік агенттіктердің, қонак үй — мейрамханалық бизнес 
анықтамалары демалыс пен саяхатты үйымдастыру мүмкіндіктері, 
туристерге көрсетілетін қызметтің негізгі түрін көрсетуі бар қонақ 
үй қызмет көрсетуі мен орналастыру бойынша акпараттарды 
камтиды. Сонымен катар, үлттық, жергілікті жэне корпоративті 
анықтамалар уқытымен басып шығарылады.

Жолсілтеме, маршруттардың, назар аударарлықтардың 
анықтамалары, жергілікті окиғалардың күнтізбелері, яғни турды 
жэне кызмет көрсету бағдарламаларын үйымдастыру кезінде 
қолданылатындар әдебиет болыи табылады, оларды туроператорлар 
жаңа маршруттарды дайындау жэне келісімді жоспарды құру кезінде 
колданылады.

Туристік өнімнің тұтынушылары кез-келген жеке түлға жатады. 
Ол туристік қызметті (турөнімді) жеке кажеттіліктерін сай алып 
қолдана алады. Турөнімді сатуда көтерме жэне болшектік бағамен 
ажыратады.

Көтерме бағамен жүзеге асыру делдалдың келісімшарт бойынша 
(үсынушы келісімшартты, комиссия немесе агенттік келісімдер) 
сатьшады. Келісім шарт түріне байланысты туроператор сенімді, 
колитент немесе ариципент ролін ойнайды.
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Бөлшектік сауда туристік кэсіпорын (тур агент немесе 
туроператормен) жэне туристермен (тұтынушылар) арасындағы 
келісімшартка (келісімге) негізделеді. Тапсырма келісім шарты.

Бұл азаматтык-кұкыктык келісім шарт, яғни біржақ (сенімді) өз 
атынан келісуге міндеттеледі жэне бір (сенуші) белгілі бір заңды әрекет 
жасайды. Міне еондықтан, орындаушы келісімшарты болжағандай 
турагент туристермен карым-қатынасқа түсе отырып, ресми агент- 
туристік қызметті өндіруші ретінде, қатысады жэне оған катң берілген 
туроператорлык окілеттік шеңберінде эрекет етеді. Сенуші атынан 
әрекет етуге толық құқылы тұлға атынан немесе оиың нүсқауынсыз 
мерзімінде орындаушы келісімшарты көрсетілген мерзімде жасалуы 
керек, тапсырманы орындауға міндетті. Сенуші сенімді тұлғаға сыйақы 
төлеуге міндетті.

1. Комиссия келісімшарты.
2. Агенттік келісім шарт.
3. Турөнімді сатуда келісім шарт үрдісі.

Туристік нарықта субъектілерді келісімшарт 
жұмысын турөнім сатуға бойынша формасын есептейміз (10 

кесте).

Кесте 10 - Туристік нарыктың субъектілер арасындагы 
келісімшарттың өзара қатынастары

№ Келісімшарт түрлері Турөнімді көтерме баға 
бойынша еатуда келісуші 

жактар

Турөнімді 
бөлшектік сату 

кезіндегі 
келісуші 
жактар

Бірінші жак Баска жак

1 Тапсыру келісімшарты 
(сенімді сенуші атынан 
жэне өз атынан келісім 
жасаумен сыйаіда беруге 
міндетті)

Турагент
(сенімді)

Туроператор
(сенуші)

Турист жэне
туроператор
(сенуші)

2 Комиссия келісімшарты 
(тапсырма бойынша өз 
атынан жэне комитент 
атынан келісім жасау 
мен сыйакы беруге 
комиссионерлер 
міндетті)

Турагент
(комиссионер)

Туроператор
(комитент)

Турист жэне
турагент
(комиссионер)

%
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3 Агенттік келіеімшарт 
(агент өз атынан 
тапсырма бойынша жэне 
принципал есебінен 
келісім жасауға жэне 
сыйақы беруге міндетті)

Турагент (агент) 
(принципал 
келісімі 
бойынша агент 
кұкықтары мен 
міндеттерін 
беруге к¥кылы

Туроператор
(принципал)

Турист жэне 
турагент (агент)

4 Агенттік келісімшарт
(агент өз атынан жэне 
принципал есебінен 
келісім жасауга сыйақы 
беруге міндетті)

Турагент (агент) Туроператор
(принципал)

Турист жэне
туроператор
(принципал)

5 Сату- сатып алу 
келісімшарты

Турагент
(туроператор)

Турист Турист жэне
турагент
(туроператор)

Контрагенттермен келісімшарт үрдісі. Жоғарыда айтылғандай, 
гурөнімді сатуда туроператормен турагенттер катысады.

Туристік кызметті аткарушылар турөнімді калыптастырады 
(ішкі жэне шетел контрагентері), олар орналастыру, тамактану, колік, 
экскурсия жэне т.б. кызметтер бойынша қызмет көрсететін заңды 
немесе жеке түлға болып табылады.

Бүл кәсіпорындардың тағайындалуы бойынша алуан түрлі түтас 
қатарлары: қонақүйлер, мейрамханалар, келіктік компаниялар
(компания тасымалдаушы), мәдени кәсіпорындар (саябақтар, 
мүражайлар, театрлар) және спорттық кешендер (клубтар, стадиоидар), 
емдік -  сауықтыру орындар, экскурсиялык үйымдар жэне т.б 

Туристік кэсіпорындарға қызмет көрсетуде эртүрлі 
кэсіпорындар (контрагенттермен) арасындағы өзара

қарым -  қатынастар келісімшарт негізінде жүзеге асады. 
Халыкаралық келісімдер жасай отырып серіктес елдердің 

нормативті қүқыктың актілерімен қатар бекітілген 
күқыктың нормалары жэне олардың шарттарын аныктауды 

ескеру өте маңызды.
Кез -  келген туристік қызметке келісімде шарттар көрсетілуі 

тиіс, эйтиесе мүндай келісімдер өз күшін жоғалтады:
қүжаттың атауы, оның тіркеу нөмері; - келісім шарт 

жасау орны жэне мерзімі; - преамбула, үғымдар және 
анықтамалар.
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Келісімгиарт. Бүл тарауға келісуші жақтардың түрлі шарттарын 
айтуға болады, мысалы, кұпия жактар, үшінші түлғаға міндетті беру 
жэне т.б.

Жактардың міндеттері:
Туристік қызмет көрсетуді брондау шарттары ;
Қызмет көрсету шарттары;
Сақтандыру;
Тапсырыс берілген қызмет көрсетуден бас тарту жэне 

өзгерту шарттары;
Есептеу шарты;
Бектілген бағалар шарттарымен үсынылатын 

жеңілдіктер бағасы;
Шығын экелудегі жауапкершілік;
келісімшарттың күшіне ену, езгеру жэне тоқтату 

тэртібі (келісімшарт- тың эрекет ету мерзімі -  
оның айтарлықтай шарттарының бірі;

Жақтардың заңды мекен-жайы; -  Қорытынды 
жағдайлар.
Келісімшарттың сэйкес келмеуі немесе кандай да бір заң 

шарттарына сәкес жазылса онда ол қүжат түтасымен растауға немесе 
сәйкес келетін жағдайларда жарамсыз болып табылады. Міне 
сондыктан, жаңа турөнімді өндіру немесе жаңашылдандыру 
айтарлықтай еңбекті көпқажет ететін жауапты, сонымен қатар 
қызықты шығармашылық жүмыс. Істеғі жетістік ең алдымен 
турфирмадағы менеджмент қаншалыкты кәсіби екендігімен 
байланысты.

9.2 Қызмет көрсетушілермен келісімшартгар 
жасау. Туроператорлар арасындагы келісім

Тағайындалған орындар аныкталғаннан кейін топтардағы 
адамдар саны жэне олардың келген уакыты, конақүйлермен, 
авиакомпаниялармен жэне басқа қызмет көрсетушілермен келіссөздер 
барысында келісімдер мен келісімшарттарға қол қою кезеңі басталады.

Келісім-шарт (келісім) тараптардың міндеттемелері мен 
жауапкершілігін, атап айтқанда, сатылмаған қонақүй болмелері, 
үшақтағы орындар болған жағдайда немесе чартерлік рейстер 
жойылған жағдайларда, эрбір нақты жағдай үшін санкциялар мен 
санкциялар жүйесін қамтамасыз ету үшін қажет.
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Туроператордың дүрыс үйымдастырылған келісім-шарттары 
оған түрлі кызмет жеткізушілерінің кызметіне тэуелді болмауға 
комектеседі. Ірі туроператорлар эдетте белгілі бір нөмірге немесе 
қонак үйдің толык жүктелуіне кепілдік беру үшін конакүйлермен үзақ 
мерзімді келісім-шарттарға қол кояды, бүл оларға төмен бағаны береді, 
бірақ конақ үй иесіне белгілі бір кауіп төндіреді (ол жоғары инфляңия 
кезінде ақшаны жоғалтуы мүмкін). Туроператор үшін қауіп бар (егер 
ол барлык турлар сатылмаса, ол акшаны жоғалтады).

Арнайы, тәуелсіз, инюпозивті турларды сататын кішігірім 
немесе мамандандырылған туроператорлар мейманханалармен еркін 
сату туралы келісімдерге ие бола алады (немесе сату туралы есеп), онда 
қонак үйлер туристердің ең көп санына орналасуға кепілдік береді.

Мүндай келісімдер шағын туристік бағдарламалар үшін өте 
колайлы болуы мүмкін, бірак олардың айтарлықтай кемшілігі бар, 
ойткені кейде қонақүй иелері белгілі бір күнді жабу қүқығын сақтайды.

Туризмдегі келісім-шарттық қатынастар халықаралык жэне 
үлттық азаматтык заңдармен реттеледі.

Халықаралық деңгейде мүндай қатынастар келесі негізгі 
қүжаттармен реттеледі:

Халықаралык туристік келісім-шарттар туралы 1970 ж. 22 
казанда Бүкіләлемдік туристік фирмалар

қауымдастықтарының федераңиясының Бас ассамблеясы 
кабылдаған (ҒІІАА\У);

1992 жылы Еуропа Кеңесінің Қауіпсіздік Кеңесіне (ЕҚЫК) 
қатысушы мемлекеттердің Вена кеңесінде қабылданған Туризм туралы 
келісімшарт-тар мен алмасулар туралы ереже;

1929 жылы 12 қазанда қабылданған, халықаралық эуе 
тасымалда-рының негізгі ережелерін біріздендіру туралы келісім 
(Варшава конвенңиясы), 1955 жэне 1975 жылдары өзгертілген жэне 
голыктырылған;

1967 жылы Брюссельде кабылданған 
Халықаралық жолаушылар мен багажды тасымалдау туралы 

Женева конвенциясы;
ТМД-ға катысушы мемлекеттердің Парламентаралық 

Ассамблея-сының «Туризм саласындағы ТМД-ға мүше мемлекеттер 
арасындағы ынтымақтастықтың негізгі кағидаттары туралы» 1996 
жылғы 29 қазандағы қаулысы және т.б.

¥лттық деңгейде туризм саласындағы шарттық қатынастар 
келесі нормативтік қүкықтык актілермен реттеледі:
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Қазақстан Республикасының Азаматтық Кодексі (арнайы 
белім) 1999 жылғы 1 шілдегі, №409-1 (01.02.2021 жылғы өзгертулер 
мен толыктырулармен);

Қазакстан Республикасындағы туристік қызмет туралы 
Қазакстан Республикасының 2001 жылғы 13 маусымдағы, № 211 Заңы: 

Қазақстан Республикасының Еңбек Кодексі Қазакстан 
Республикасының Кодексі 2015 жылғы 23 қарашадағы № 414-У;

«Туристік қызметтерге типтік келісімшартты бекіту 
туралы» (2015 жылғы 30 қаңтардағы өзғерістер) Қазақстан 
Республикасы Инвестициялар жэне даму министрінің 2015 жылғы 30 
каңтар-дағы,№81 бұйрығы.

Туристік кызметтер саудасының тэжірибесінде туроператорлар 
гидтер (немесе бастамашылық, шетелдік турларды ұйымдастыратын) 
лоне кабылдау (немесе кабылдау) болып бөлінеді.

Бастамашылық туроператор эрқашан тікелей қызмет 
көрсетушілерге жүгінбейді. Ол кабылдаудағы барлық қызмет түрлерін 
үсынатын туроператормен келісімшарт жасайды.

Қабылдаушы туроператордың қызмет көрсетушілермен 
келісімшарт жасасу ерекшеліктерін жэне рецептивті жэне 
бастамашыл туроператорлар арасындағы келісімді қарастырыңыз 
[57].

Қабылдау туроператорының цызмет провайдерлерімен 
келісім.

Қабылдаушы туроператордың кызмет провайдерлерімен 
келісім-шарттар Сервистік провайдерлермен келісім-шарттар туристік 
қызметтерге жэне серіктестердің (қызмет көрсетуші жэне 
туроператорға) байланысты мәселелерді қоса отырып, типтік 
келісімшарт негізінде жасалады.

Туристік бағытта туристік қызметтерді жеткізушілер - 
серіктестермен барлық қатынасгар жазбаша келісімдер 
(келісімшарттар) жасаумен жүзеге асырылады. Олар сатып алу-сату 
шартының немесе комиссиялық келісімнің немесе алмасу келісімінің 
(туристік топтармен алмасу жағдайында) стандартты нысаны бола 
алады.

Қызметтерді жеткізушілермен жасалған шарттардың негізғі 
ережелері стандартты келісімшарттың ережелеріне үқсас: шарттың 
мэні, қызмет көрсетушінің неғізгі шарттары, күкықтары мен 
міндеттемелері, туроператордың күкықтары мен міндеттемелері, 
тараптардың жауапкершілігі, форс-мажор жағдайлары, серіктестердің 
заңды мекен-жайы жэне деректемелері.
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Келісім тараптар арасында оның барлык маңызды шарттары 
бойынша тиісті түрде келісім жасалған кезде жасалды деп саналады. 
Заңмен маңызды деп танылған немесе осы типтегі келісімдер үшін 
кажет шарт мэні, сондай-ак тараптардың бірінің өтініші бойынша 
келісімге кол жеткізуге болатын шарттар маңызды болып табылады.

Осылайша, тараптар шарттың талаптарын өз калауы бойынша 
белгілеуге кұкылы, өйткені эр жағдайда туристерге қызмет көрсету 
ерекшеліктеріне жэне келісімшарт жасасушы тараптардың 
қатынастарына байланысты өзіндік ерекшелік бар. Ерекшелік тек 
тиісті шарттың мазмүны заңмен белгіленген (немесе тыйым салынған) 
жағдайларды ғана білдіреді.

Келісімшарт. Халықаралық тәжірибеде қонақ үй 
кэсіпорындарының туристік агенттермен жэне туроиераторлармен 
қатынастарын реттейтін кепісімдер мен цүжаттар белгілі жэне 
кеңінен қолданылады.

Солардың бірі - Халыкаралық конак үйлер кауымдастыгы мен 
Бүкіләлемдік туристік агенттіктер кауымдастығының 
федерациясының қолдауымен жасалған 1970 жьшғы қонақ үй 
конвенциясы.

Конвенция уағдаласушы тараптардың міндеттемелерін, оны 
колдану саласын, қонакүй келісімшарттарының түрлерін, оларды 
дайындаудың жалпы жэне арнайы ережелерін, комиссиялардың 
мөлшерін жэне төлемдер тэртібін, сонымен қатар келісімшарттардың 
күшін жою шарттары.

1979 жылы Қонақ үй конвенциясына біркатар өзгертулер 
енгізілді жэне ол «Халықаралық қонақ үй конвенциясы» деп аталды, ол
1993 жылдан бастап қонақүйлер мен туристік агенттіктер 
(туроператорлар) арасындағы қатынастардың кодексіне айналды 
жэне қонак үй келісім-шарттарында колданылады.

Кодекс қонақ үй компаниясын қонак үйдің категориясы мен 
орналасқан жері, сондай-ак көрсетілетін кызметтердің сапасы туралы 
нақты ақпарат беруге міндеттейді. Ол турагенттің өз клиенттеріне 
комиссиялық келісімде белгіленгеннен жоғары бағаны коюга қүқығы 
жок екенін аныктайды. Бүл сонымен катар дәл осындай шарттарда 
жүмыс істейтін туроператорға да катысты.

Сонымен бірге не турагент, не туроператор, не қонақ үй 
келісімшартта көрсетілген баганы жария етпеуі керек.

Туристік бизнес пен конак үй кәсіпорындарының арасындағы 
қатынастарды реттейтін қүжаттар: Халыкаралық қонақүйлер
қауымдасты-ғының кеңесі бекіткен халықаралық қонақ үй ережелері
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(ДС¥ аймактық комиссиялары 1989 жылы бекіткен жіктеу 
стандарттары негізінде қонак үй классификациясының өлшемдерін 
аймақаралық үйлестіру).

Бүл күжаттарда конакүй бизнесі мен туризм саласындағы 
агентоператор бизнесі арасындағы халыкаралык тэжірибеге мықтап 
енген көптеген ережелер бар.

Қонак үй компанияларымен байланыс негізінен келесі 
келісімдермен анықталады: 30-80% цачту кепілдігімен квота келісімі.

Мүндай келісім бойынша туристік компания қонақүйден 
келісімшартта көрсетілген мерзім ішінде туристерді толтыруга 
міндетті орындардың белгілі бір санын алады.

Сонымен катар, ол пайдаланылмаса да, бөлінген орындардың 
3080% -ын төлеуге кепілдік береді. Компания белгіленген квотаның 
қалған бөлігін жоюға күкылы. Осы келісім бойынша компания 
конақүйлердің бағасын әдеттегі бағадан төмен алады.

Толтыруга кепілдіксіз квоталыц келісім. Осы келісім бойынша 
компания өзіне бөлінген орындардың квоталарын толтыруға кепілдік 
бермейді. Сондықтан уацтылы пайдаланылмаган жерлерді жоюдың 
цалыпты саясаты тиімді. Компания цонацүймен цалыпты 
тарифтермен есептеседі.

Толыц төлеммен орындарды фирмачыц сатып ачу турачы 
келісім. Мүндай келісім бойынша, компания қонақ үйдің 
толтырылғанына қарамастан болінген орындардың квотасын толық 
төлеуге кепілдік береді. Мүндай жағдайда компания қонак үйде түру 
бағасын эдеттеғіден томен бағамен келіседі.

Агымдагы брондау турачы келісіч. Бүл туристік фирмаларға, 
әсіресе жеке туризмді үйымдастыратын-дарға арналған ең типтік 
келісім-шарт.

Келісім бойынша компания қонақ үйден бөлме квоталарын 
алмайды. Клиенттің етініші бойынша ол қонақ үйге тапсырыс беру 
туралы сұранысты жібереді жэне растауды алғаннан кейін ғана ол 
конақ үй қызметін сатады.

Мұндай келісім бойынша конақүй төсектеріне арналған эдеттегі 
тарифтер қолданылады.

Шарттардың кез-келғен нұсқасында келесі шарттар 
карастырылуы керек (қарастырылуы керек):

- Бөлмелер мен брондау құны;
- Нөмірлер түрі жэне олардың талап етілетін саны;
- Қызмет мерзімі (жыл мезгілдері);
- Тегін кезеңдер;
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- Туристердің келу кестесі;
- Бір реттік кызмет көрсетудің мерзімі мен ұзактығы;
- Кіріс кызметтер жиынтығы;
- Саны (үстел) жэне тамақтану нысаны - қонак үй 

мейрамханасында тамақтану нүсқалары (таңғы ас, жартылай үстел, 
толык үстел, буфет);

- Туристерді тамақтандыру уақыты; .
- Демалыстағы арнайы ыңғайлы жағдайлар 

(мысалы, мүғедектер, вегетарианшылар үшін, қалалық
жағажайды пайдалану жэне т.б.);

- Қызметкерлердің сөйлейтін тілдері;
- Туристердің келуін растау шарттары (брондау);
- Келушілерді айыппүлсыз алып тастау мерзімі санкңиялар;
- Бас тарту мөлшері мен мөлшері бойынша айыппүлдар;
- Үлкен жарыста немесе тұрақты жүктемеде жеңілдіктер;
- Келу-келмеу үшін жауапкершілік (сандық), тіркелмеу, 

қонактарды қабылдаудан бас тарту жэне т.б.;
- Басқа накты мэселелер (мысалы, конак үйді пайдалаиуға 

сауна, бильярд жэне т.б., бассейинің ашылу сағаттары жэне т.б. кіреді).
Сонымен катар, серіктес қызмет үсынушы кепілдіктерге назар 

аударғаи жөн (мысалы, конак үй кепілдендірілген түруға кепілдік 
береді).

Қызметтерді жеткізушілермен қарым-катынаста бағаны кері 
өсірудің мүмкін еместігі туралы шарт (келісім-шартта бекіту) керек 
(бағаны тек сатылмаған қызметтер үшін көтеруге болады) жэне осы 
шартты орындау тетігін жасау кажет.

Азъщ-түлік келісім-шарты. Мұндай келісім-шарт жеке 
тамақтандыру компаниясымен жасалады, егер тағам туристік орналасу 
орындарынан тыс жерде ұйымдастырылса жэне конак үй 
компаниясымен келісімшартқа кірмесе. Бұл маршрутта, такырыптық 
турларда (жолдагы тамақтану) жэне т.б. болуы мүмкін.

Мұндай келісімге:
-  Бір уақытта қызмет көрсетілетін туристердің саны;

-  Тапсырыстардың жүйелілігі мен мөлшері;
-  Тағам түрі (буфет, қызмет көрсету жэне т.б.);
-  Мэзір мэзірінің нүскалары;
-  Әр түрлі диеталарға жуық бағалар;
-  Клиенттердің көпшілігіне немесе одан да көп жеңілдіктер 

тұракты клиенттерді колдау;
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-  Азық-түлікке өтінім берудің соңғы мерзімі;
-  Айыппүл төлемей бүйрықты қайтарып алудың соңғы
мерзімі;
-  Азық-түліктің жеткіліксіздігі үшін жауапкершілік бір уақытта 

немесе екінші жағында, жауапкершіліктің басталу мерзімін 
көрсетумен жэне т.б.

Тасымалдаушы компаниямен келісім-шарт.Туристерлщ 
автомобиль көлігін үйымдастырудағы халықаралық қатынастар 
реттеледі Автобуспен жүйесіз халықаралык жолаушыларды 
тасымалдау туралы Еуропалық келісім 1982 жылы 26 мамырда 
Дублинде қабылданды. Осы Келісімге сәйкес, халықаралық емес 
жүйелер үйымдас-тырылган кезде келісімшарт жасайды.

Осыған байланысты Қазақстан Республикасы Инвестиңиялар 
жэне даму министрлігі 2015 жылы 26 наурызда №349 бүйрығына 
сәйкес «Автомобиль көлігімен жолаушылар мен багажды тасымалдау 
қағидаларын бекіту туралы» кұжат қабылдады.

Автокөлік кәсіпорындарымен (АТФ) 
келісімшарттык қатынастар Қазақстаи Республикасының 

Азаматтык кодексімен реттелетін колік кұралын жалдау шарты 
неғізінде жасалады.

Экипажмен көлік құралын жалдау шарты бойынша лизинг 
беруші (АТФ) жалға алушыға (туристік агенттікке) көлік қүралын 
уақытша иеленуге жэне акылы пайдалануға береді жэне оны баскару 
мен техникалық пайдалану бойынша өз қызметтерін ұсынады.

Автобус жүргізушілері (олардың біліктілігі) тараптар үшін 
міндетті шарттың ережелері мен талаптарына немесе кэдімгі 
тәжірибенің талаптарына сэйкес келуі керек, өйткені олар лизинг 
беруші болып табылады жэне автокөлік компаниясының баскару жэне 
техникалык пайдалану бойынша нұсқаулықтарына, сондай-ақ 
автобустың коммерңиялық жұмысына қатысты туристік агенттіктердің 
бұйрықтарына бағынады. Әдетте, АТФ жүргізушілердің қызметтеріне 
ақы төлеу шығындарын, сондай-ақ оларды ұстау шығындарын 
көтереді.

Егер экипажмен автобустың жалдау шартында өзгеше 
козделмесе, көлік құралын сақтандыру жэне автобустың жұмысына 
байланысты оларға немесе үшінші түлғаларға келтірілген залал үшін 
жауапкершілік, егер мұндай сақтандыру заң немесе келісім-шарт 
бойынша міндетті болса, жалға берушіге (АТФ) жүктеледі.

Мысалы, шетелдік сапарларды үйымдастыру кезінде арнайы 
сақтандыру (грнн-карта) және үшінші тұлғаларға келтірілген зиян
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үшін жауапкершілікті сақтандыру кажет. АТР-пен жасалған 
келісімшартта автобус үшін міндетті сактандырудың болуы 
қарастырьшған.

Егер экипажмен автобусты жалдау туралы келісімде өзгеше 
козделмесе, туристік агенттік эдетте оның жүмысына байланысты 
шьгғындарды, оның ішінде пайдалану кезінде түтынылған жанармай 
мен басқа да материалдарды төлеу шығындарын, сондай-ак жолдарды 
(жол, түрақ жэне т.б.) көтереді. Сонымен катар, автоколік 
компаниясымен жасалған шартта мыналар көрсетілуі керек:

-  Туристерге кызмет көрсету үшін бөлінген көлік
қүралдарының маркалары (автомобильдер, автобустар);
-  Бағалар мен тарифтер;
-  Көлік қүралдарының жүмыс кестесі мен мерзімі;
-  Көлік қүралдары колданылатын маршруттар;
-  Көлік кұралдарын орналастыруға өтінім берудің соңгы
мерзімі;
-  Өтінімдерді айыппүл үсынбай бас тарту 

шарттары
санкңиялар;
-  Туристік кызмет көрсету үшін колік қүралдарының
жеткізілмегені үшін АТФ үшін материалдық жауапкершілік;
-  Колік қүралдарын пайдалануды бүзганы үшін туристік 

компанияның жауапкершілігі;
-  Туристер кешіккен кезде көлік кұралдарын күтудің ең көп 

уақыты;
-  Көліктердің кешігуімен (жеткізілмеуімен) 

туристерді күтудің ең көп уақыты;
-  Туристердің негізгі күкықтары мен міндеттері, гидтерге кызмет 

корсету үшін көлік кұралдарын пайдалану кезінде гидтер, гидтер;
-  Жеңілдіктер меи жеңілдіктер (мүмкін нұсқалар).

Халықаралық жэне ішкі туризмде автобус турларындағы
туристердің кауіпсіздігін камтамасыз ету жэне қызмет корсету 
стандарттарын сақтау бойынша шаралар кабылданады. Сонымен, 
көптеген елдерде туристер мен көрікті жерлерді автобуспен 
тасымалдауға лицензия беру енгізілді.

Сонымен, Еуропалық көлік комиссиясының шешімімен барлық 
туристік автобустарды 9 жэне одан да кеп орындықтармен, оның 
ішінде жүргізуші орынымен арнайы тахографты басқару 
құрылғысымен міндетті түрде жабдықтау туралы талап енгізілді.
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¥шақтардағы «кара жэшіктің» бұл аналогы - бұл маршруттағы 
автобус пен жүргізушінің жүмысын бакылайтын жэне 
тахограммалардағы барльщ ақпаратты тіркейтін күрылғы.

Туристік автобуста тахографтың болуы туралы ереже жүк 
компаниясымен жасалган келісімшартқа да енгізілген. Бүл тармақ, 
сондай-ақ сапар парақтарының болуы, сонымен қатар, Еуропалық 
маршруттарды үйымдастырған кезде АТР-мен келісім-шартта келісілуі 
керек.

Әуекомпаниямен келісім-шарт. Біздің еліміздегі эуе 
тасымалының барлық ережелері «Қазақстан Республикасының эуе 
кеңістігін пайдалану жэне авиаңиялық қызмет туралы» Қазакстан 
Республикасының 2010 жьшғы 15 шілдедегі, №339-ІУ Заңымен, 
сондай-ақ біркатар халықаралық келісімдермен реттеледі, олардың бірі 
1959 жылы енгізілген «Халықаралық эуе тасымалына қатысты кейбір 
ережелерді біріздендіру туралы» 1929 жылғы Варшава конвенциясы. 
(Гамбург ережелері). Авиатасымалдаушылармен шарттық қатынастар 
Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінің негізінде 
кұрылады.

Авиакомпаниялармен келісімдер үш түрлі болуы мүмкін: а) 
тұрақты рейстерде орындар квотасы туралы келісім; б) ағенттік 
келісім; в) чартерлік (эуе кемесін жалдау)

¥шу квотасының тұрақты келісімі. Орындардың квотасы 
қатты немесе жұмсак болуы мүмкін. Бүл келісімшарттың талаптарына 
да, ерекше жеңілдіктер мен жеңілдіктерге де эсер етеді. Орындардың 
қатаң квотасы болган жағдайда, орындардың жүзеге 
асырылмағандығы үшін жауапкершілік, жүзеге асырудың себептеріне 
қарамастан, турагенттіктің мойнында болады.

Туристік агенттік қаржылық шығындарға ұшырайды. 
Орындардың жұмсақ квотасы кезінде туристік серіктестікке туристік 
ваучерлердің жүзеге асырылуына байланысты квотадан немесе 
орындар квотасынан бас тартуға уақыт белгіленеді.

Бүл шарттар әуекомпанияның өзі немесе оның басқа агенттері 
арқылы бұл жерлерді эрі қарай жүзеғе асыру мүмкіндігін қарастырады. 
Әуекомпаниямен жоспарланган рейстердің квотасы іуралы келісімге 
мыналар кіреді:

«Бару» жэне «артқа» бағытын көрсететін турлардың жүмыс
кестесі;

Әр топтағы туристер саны (орындар квотасы), ■ өтінім беру 
жэне билетті сатып алу мерзімі;

Айыппұлдарды есептемей билеттік тапсырыстарды



қайтарып алу шарттары (жүмсак блок);
Сатып алынатын билеттерге тарифтердің 

түрлері,
жеңілдікті тарифтер, жеңілдікті тарифтерді үсыну шарттары;

Орындар квотасы бойынша жеңілдіктер мен жеңілдіктер;
Сатып алынған, бірак пайдаланылмаған билеттерді қайтару 

гортібі мен шарттары, қайтару шарттарынан туындайтын материалдык 
жауапкершілік (жүмсақ блок).

Әуекомпаниямен агенттік келісім. Кейбір авиакомпаниялар 
квоталык келісімі бар барлық туристік компанияларды олардың 
агенттері деп санайды, алайда, агенттік келісім эуе билеттерін сату 
бойынша жүмыс істейді, ягни туристік агенттік авиакомпания ретінде 
дербес эрекет ете алатын кезде, ол жеңілдетеді жэне жылдамдатады. 
жол жүру қүжаттарын брондау жэне беру тэртібі.

Туристік компанияның өзі эуе билеттерін сату кеңсесі ретінде 
эрекет етеді, яғни билеттерді шығарады жэне тиісті компьютерлік 
жабдыкка ие жэне әуекомпанияның брондау желісіне қол жеткізеді.

Бүл жағдайда авиакомпанияның осы турагенттіктің түлғасында 
қосымша сатылым нүктесі болады (агенттік келісімнің шарттарының 
бірі, әдетте, осы авиакомианияның турларға билеттерін сату болып 
табылады) Әуекомпаниямен жасалған агенттік келісімде келесі 
гармақтар қарастырылған:

Авиабилеттерді жэне олардың бланкілерін беруге арналған 
жабдыктың кім жэне қандай жағдайда болуын қамтамасыз етеді. Осы 
жабдыққа техникалық қызмет көрсету бойынша оқыту туралы 
сүрақгар;

Сатылым көлемі (көбінесе жеке белгіленеді - айына 
билеттер санына байланысты, мысалы, айына кемінде 10/200 билет 
немесе сатудан түскен түсім (эр авиакомпанияда 10-нан 200 мың АҚШ 
долларына дейін немесе одан да коп);

Мүмкін сатылымның лимиттері (аймақтық немесе 
түтынушы сегменті бойынша). Авиабилеттер кімнің бағасында 
сатылса - авиакомпанияның бағасы немесе туристік агенттіктің бағасы 
бойынша (көбінесе авиакомпанияның бағасымен). Әуе билеттерін 
сатудың бағасы мен тарифтері;

Әуе билеттерін толеу шарттары - алдын-ала төлеу немесе 
олар сатылғандықтан төлеу (кейбір агенттер үшін) авиакомианиялар 
туристер тобына алдын-ала төлем жасалады);
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Әуе билеттерін сатканы үшін комнссия мөлшері (сатылған 
тарифтің 9% дейін); Авиакомпанияның есептерін, олардың нысанын 
жэне өтінімдегі қажетті кұжаттарды тапсыру мерзімі мен жиілігі;

Авиакомпанияның немесе Халықаралық әуе
келігі қауымдастығы-ның (ІАТА) пайдасына банктік кепілдіктер

мөлшері (20 мың доллардан бастап), ІАТА мүшелігі;
Жарғы (үшақты жалға алу). Чартерлік рейстерді

ұйымдастырған кезде тапсырыс беруші мен авиакомпания бағытты 
анықтайды, тараптардың міндеттемелерін қарастырады, жалдаудың 
халықара-лық ережелерге сэйкестігін анықгайды жэне үшу құнын, 
оның ішінде эуе кемесін жалдауды, отын шығынын, экипаждың 
жұмысын жэне эуежай қызметтерін анықтайды.

Арнайы чартерлік келісім жасалады, онда мыналар
қарастырылған:

Әуе кемесінің түрі (белгісі);
Сатылатын орындардың саны; «Үшакты жалға алу кұны, 
¥ш у жэне келу эуежайларын керсететін маршрут, 

«келісімшарт мерзімі (жыл, жыл жэне т.б.);
Рейстердің жүйелілігі. ¥шуды алып тастау 

(жою) мүмкіндігі мен мерзімі жэне тиісті санкңиялар.
Чарттардың ерекшелігі мынада: бір толык рейс (екінші жэне 

соңғы рейстер - бірінші рейстен кейінгі бірінші кайтару жэне соңғы 
ұшу алдындағы соңғы рейс) туристерсіз жүзеге асырылады: соңғы 
рейсте ұшақ соңғы туристерді жинайды, бірак жаңаларын экелмейді, 
өйткені оларды енді кабылдамайды. қайтып келеді (яғни, 10 туристерге 
11 рейс).

Мұнда N+1 формуласы колданылады, сондықтан кезендегі ең 
көп рейстер эуе чартерлік бағдарламасының жұмысы «тастап кету» 
рейсінің құнын төмендетеді, сондықтан тасымалдау тарифін 
төмендетеді.

Әуе кемесін жалға беру кезінде әуекомпаниямен калыпты 
қатынастар оның эр рейстен кейін міндетті баланстық есебімен 
қамтамасыз етіледі, чартерлік рейстер тасымалдаушының жолаушы 
алдындағы міндеттері туралы Варшава халықаралык конвенңиясының 
талаптарына кайшы келмеуі керек.

Чартерлік бағдарламалардың тәжірибесі оларды 
ұйымдастыруды 4-5 айға кемінде 15-17 егістік рейстер (сапар)
мүмкін болған кезде ғана жүзеге асырудың мэні болатындығын 
көрсетеді. Әдетте рейстер орындалады
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Әуе рейстері аптасына 1-2 рет жэне өте сирек орындалады - 
жиілігі 10 күн немесе 2 апта.

Туроператорлар көбінесе өздерінің туристерін қамтамасыз ету 
үшін жеке чартерлік рейстерді қүрып, оларды жүзеге асыратын кезде 
байкалатын тенденция байкалады.

Ал бір мезгілде 20 жарыс үйымдастырылуы мүмкін (апта 
сайынғы рейстер кезінде ). Бірак чартер аптасына 2 рет жиілікте іске 
косылуы мүмкін. Сонымен бір маусымда рейстер саны артады 40 Бүл 
тарифті айтарлықтай төмендетеді, бірақ көптеген туристік 
агенттіктерде қол жетімді емес.

Бүл туристік нарыкта «аралық» кэсіпкерлердің - ірі жарғыларды 
шоғырландыратын жэне оларды кіші компаниялар арасында 
блокчартер түрінде (яғни, 10-30 орын) тарататын көтерме 
саудагерлердің пайда болуын түсіндіреді. Туроператор-көтерме сауда 
компаниясы эдетте өз жарғысында орындыктар блоктарын үш нүскаға 
сәйкес сатады: қатты, жүмсақ жэне аралас орындар.

Тапсырыс беруші ешкандай қаржылық жауапкершілікті 
сезінбейтін, бірақ келісілген уакыт ішінде өз орындарынан толыгымен 
немесе ішінара бас тартуға күқылы лсүмсак блок туристік агент үшін
і.щғайлы, бірақ егер бас таргу мерзімі белгіленген мерзімнен 
кешіктірілсе, тапсырыс беруші айыппүл төлеуге мэжбүр болады сирек 
қолданылады, ойткені олар эрдайым жарнама үстаушыға пайдалы емес 
(эуе компаниясы немесе туроператор-котерме сауда компаниясы).

Қатаң блок сату жэне төлеу шарттарына катысты катаң 
шарттық міндеттемелерді карастырады, тапсырыс беруші аванстық 
гөлем жасайды, оның мөлшері, әдетте, екі рейстің кұнын косады.

Қатты блокты сатуға арналған тарифтер жүмсак блокка 
қарағанда шамамен 5-10% төмен. Сонымеи қатар, қатты блокқа 
арналған келісімшарт бойынша оператор мен агент жарғының барлык 
мерзіміне бағаны белгілейді, бүл сатушыларға маусымның шыңында 
жэне маусымның соңында бағаны өзгертуге жақсы мүмкіндік береді.

Чартерлік рейстерге арналған кеңінен таралған орын сатьшымы 
жоғарыда аталған екі нұсканың элементтерін біріктіріп жүзеге 
асырылады.

Сатылатын блокқа кіретін орындардың жалпы саны белгілі бір 
пропорцияда екі бөлікке бөлінеді, олардың біреуі катаң жүйемен, ал 
екіншісі - жұмсақпен жүзеге асырылады.

Көбіне бірнеше туроператорлар чартерлік бағдарламаның 
бастамашысы ретінде әрекет етеді.
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Сонымен қатар, олар рейстерді ұйымдастырудың алдын-ала 
шарттарын қарастырады. Өзінің жарғысын алғаш рет ұйымдастыратын 
туроператор үшін басты мәселе эрдайым авиакомпанияны таңдау 
мәселесі болып қала береді.

Туроператорлардың пікірі бойыиша «авиакомпанияның 
сенімділігі» үғымы, бірінші кезекте, элемдік эуе тасымалы 
нарығындағы беделі мен атауын, белгілі бір бағыттағы рейстердің 
технологиялык тізбегінің талғамдарын, үшу паркінің мөлшері мен 
номенклатурасын камтиды, жерді үсыну мүмкіндігі.

Жарғыларды үйымдастыруда маңызды рөл тасымалдау бағасы 
болып табылады. «Аэрофлот» бүл жерде көшбасшы болып табылады, 
бүл «Аэрофлоттың» ең төмен бағалары бар дегенді білдірмейді, 
өйткені сіз «Аэрофлотқа» сенімділік, кепілдіктер жэне баска 
аспектілер үшін төлем жасауыңыз керек.

Чартерлік келісімге қол кою аркылы авнакомпания эрдайым 
туроператорды қатал жағдайда орналастырады, ең алдымен 
компаниядан алдын ала төлем талап етіледі.

Максималды мөлшеріне карамастан, авиакомпания эрдайым 
чартерлік ңиклдің бірінші жэне соңғы рейстерін алдын-ала төлеуін 
талап етеді, осылайша ол өзін жэне бүрын импортталған туристерді 
төлем болмауы мүмкін.

Рейстер үшін төлем алдын-ала келісіледі жэне эдетте рейстен 
710 күн бүрын жасалады. Келісімге сэйкес, төлем уақтылы болмаған 
жағдайда компания тапсырыс берушіге айыппүл салуға немесе онымен 
келісімшарттык қатынастарды үзуге қүкылы.

Теміржолмен келісім. Қазакстан теміржол көлігі Қазақстан 
Республикасының «Теміржол кәлігі туралы» Заңымен реттеледі.

Халыкаралық теміржол көлігін үйымдастырған кезде, 
үкіметаралық келісімдерді басшылыққа алу керек: 10.22.70 жылғы 
«Жол жүру келісімшарттары туралы халыкаралық конвеиция», 
«транзит бостандығының конвенңиясы жэне мәртебесі» жэне т.б.

Жоспарланған пойыздарға орындарды бөлу туралы келісім 
әуекомпаниялармен орын квотасы немесе ағымдағы брондау туралы 
келісімдерге үксас ережелерге сәйкес жасалады. Ерекшеліктерде 
мамандандырылған туристік пойызды жалға алу шарты бар.

Арнагіы туристік пойызды жачга беру. Кез-келген теміржол 
саяхаты, әсіресе үзак, шаршағыш жэне жағымсыз деген пікір 
қалыптасқан. Бірақ кептеген шет елдердің тэжірибесі көрсеткендей, 
бүл бір нүктеден екінші орынга мэжбүрлеу емес, қызыкты саяхат 
болуы мүмкін. Бүл акикаггы шетелдік туристік агенттіктер мен
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мамандандырылған рельсті ұсынатын операторлар бұрыннан 
мойындайды турлар. Батыс сарапшылары өз технологияларын 
жстілдірді.

Теміржол бойынша стандартты турларды үш бөлек санатка 
болуге болады: бір күндік, қыска мерзімді (2-3 күндік), көпкүндік (5 
ісүннен немесе одан да көп).

Бір күндік тур.чар таңертең басталып, сол күні кешке аяқталады. 
Жолда туристер асхана машиналарының үстелдерінде отырады. Жол 
бойында олар тамақ ішіп кана қоймай, сонымен катар эстрада жэне 
і шрк эртістерінің өнерін тамашалай алады.

Туристерді арнайы бағдарлама дайындалған белгілі бір 
станцияға жеткізеді. Бүл табиғат аясында экскурсия немесе пикник 
болуы мүмкін. Көбінесе жолаушылар екі бағдарламаны біріктіреді, 
мүндай пойыздар Кеңес Одағының теміржол желісі бар барлык ірі 
калаларында жиі кездесетін.

Қысқа тур.чар. 2 - 3  күндік теміржол турлары кезінде 
жолаушылар бөлек бөлімшелерде түрады. Саяхаттар әдетте түнде, бэрі 
үйықтап жатқанда, пойыз келе жатқан етіп жасалынған. Күні бойы 
і уристер әдетте жоспарланған экскурсиялық шараларға катысады.

Мүндай сапарлар эртүрлі елдерде ұйымдастырылған. Мысалы, 
Африкадағы К о у о з  Каіі компаниясы Африканың оңтүстік бөлігінде 
үсынатын «теміржол сафари», Африка континентінің оңтүстігінде 
«Африка мақтанышы» екі пойыз сатып алды. Біреуі «Классикалық» 
деп аталды. (ол 40-шы жылдар стилінде безендірілген), екіншісі - 
«Эдуардия» (ағылшын патшасы Эдвард заманының стилі).

Олардың екеуі де Африка құрлығының оңтүстік бөлігінде 
бірегей «теміржол сафариін» жасауға мүмкіндік береді.

Бірнеше күндік турлар. Көпкүндік сапарларға қызмет көрсететін 
пойыздардың кестесі мұқият ойластырылған. Маршрутқа жэне 
экскурсия бағдарламасына байланысты туристер жиі жолға шығады 
күндіз.

Саяхатшылардың шаршамауы үшін екі пункт арасында туристік 
пойыз бір жарым күннен аспайтын үзіліссіз жүруі керек. Әдетте, 
маршрут бойында қызықты көріністер мен ландшафттар ашылған 
кезде ұзақ сапарлар жоспарланған. Кейбір жағдайларда орманда 
немесе тауларда, теңіз жағалауында немесе үлкен көлде қысқа мерзімді 
«жасыл лагерлер» де болады.

Күнделікті өмірдегі туристік пойыздар «дөңге.чектердегі қонақ 
үйчер» деп аталады. Шынында да, теміржолдың шектеулі 
өлшемдеріне, вагондардың жалпы олшемдеріне, олардың
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жайлылығына және ннтерьер дизайнына карамастан, көптеген 
стационарлық конақ үйлер қызғаиа алады. Әрбір купеде жалпы саны 
ұйыктайтын вагонда сегізден аспайды, екі адамнан аспайды.

Пойыздың санатына карай бөлімдер екі жеке (тігінен немесе 
көлденең орналасқан) кереуеттермен немесе бір орындық, 
кондиционер, үстел, телефон, теледидармен жабдықталған. Дэретхана 
мен душ бөлмелері бүкіл көлікке, ал жеке - бір немесе екі бөлмеге 
арналған болуы мүмкін.

Туристік пойыз бірнеше асхана вагонынан, салоннан тұратын 
вагоннан (кітапхана, карта ойындары немесе келіссөздер орны, 
релаксация орны ретінде пайдаланылады), конференц-машинадан (ол 
сонымен катар дәріс залы, дискотека немесе бейне-шоу залы), сонымен 
қатар балалар арбасынан немесе ашық ойындар откізетін залдан 
тұрады.

Арнайы туристік-экскурсиялық пойызды жалдау шартына 
келесілер кіреді:

Барлык тоқтау нүктелерін көрсете отырып, сапар бағыты; 
Вагондар мен асханаларды жалға алу қүны;

Жолдың әр нүктесінде аялдама күнімен жэне ұзақтығымен
күндер;

Автомобильдердің саны жэне олардың орындықтары, 
вагондарды жалға апу құны;

Асхана вагондарының саны;
Бір адамға төсек-орын төсек саны өзгереді;
Бағыт пен жол жүру қашыктығы;
Жол жүруді болдырмау шартгары (кетуден 20 күн бүрын);
Пойыз қызметі (шай, шай онімдері, купеде таңғы ас жэне

т.б.).
Тзфистік-экскурсиялык пойыздарды ұйымдастырудың біздің 

елде өзіндік дәстүрі бар, өйткені Кеңес заманында әр аймақтан 10-нан 
120-ға дейін арнайы туристік пойыздар теміржолмен жүретін. Олардың 
жайлылығы карапайым жолаушылар пойыздарының ыңғайлылығымен 
бірдей болды, бұл туристік сапарға жетпейді. Мүмкін, дэл казір 
Қазақстанда туристік пойыздарда жаппай саяхаттау 
ұйымдастырылмаған. Алайда, «Қазақстан темір жолы» АҚ УІР класты 
мамандандырылған туристік пойыздарда шетелдік клиенттерге 
Ресейге сапарларды ұйымдастырады.

Туристік компаниямен келісім. Егер меншікті экскурсия болімі 
болмаса, экскурсиялық компаниямен жасалған келісімде келесі 
тармақтар бар: Экскурсиялардың атауы мен ұзактығы, олардағы

208



қозғалыс әдісі (автобус, жаяу жүргінші, кайык жэне т.б.); Турларға 
отінім берудің соңғы мерзімі; «Өтінімдерді жоюдың соңғы мерзімі;
г)кскурсия бағалары; Әр экскурсиядағы топтағы экскурсияшылардың 
саны; Экскурсияның орындалмағаны үшін жауапкершілік (үшін 
іуроператордың немесе туроператордың кінэсі).

Мүражай келгсімі.
Мүражаймен жасалған келісім-шартта:

Экскурсиялар мен олардың тақырыптары;
Топтағы экскурсияшылардың саны;
экскурсия бағасы (эр түрлі - топқа және жеке адамға, 

жасына байланысты жэне т.б.);
мүражайға топтық сапарларға жеңілдіктер; »Турларға 

о гініш беру мерзімі; «Өтінімдерді жоюдың соңғы мерзімі;
серіктестердің бірінің кінэсінен мүражайға бармағаны үшін 

жауапкершілік жэне т.б.
Біз қосымша кызметтер туралы, яғни тур пакетіне кірмейтін 

қызметтер туралы үмытпауымыз керек. Олар туристерге сайтга 
косымша ақыға беріледі. Бүл эдетте экскурсиялар, шоулар, теңіз, тау 
иемесе өзеи серуендері, аквапарктерге, үлттық парктер мен корыктарға 
бару, тау мен шөл саяхаттары, аң аулау, балық аулау жэне тағы 
басқалар. Бүл қызметтерді үсынатын кәсіпорындармен оларды 
туристермен қамтамасыз ету жэне топтарға бару билеттерін сатып алу 
арқылы жеңілдікті бағаларды алу мақсатында жеке келісімдер 
жасалады.

Қабылдау туроператорлары көбінесе өз еліндегі кабылдау 
орнында жүмыс істейді жэне отандық провайдерлермен келісімдер 
жасайды. Бастамалар, жоғарыда айтылғандай, көбінесе шетелдік жэне 
аймактық кызмет провайдерлерімен жүмыс істемейді, бірак жергілікті 
қабылдаушы туроператорлардың делдалдығы аркылы болады, бірак 
бүл олардың делдалдарды айналып өтіп, қызмет көрсетушілерге 
гікелей бара алмайтыидығын білдірмейді. Мүндай жағдайлар туристік 
нарықта ірі (көбінесе трансұлттык) компаниялар арасында кездеседі.

Бастамашыл жэне реңептивті туроператорлардың қызмет 
провайдерлерімен келісім-шарт іс жүзінде ешқандай айырмашылық 
жок, дегенмен біркатар шет елдерде өзіндік ерекшеліктер бар.

Бастамашыл және қабылдаушы туроператорлар арасындагы 
келісім.
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Бастамашыл жэне қабылдаушы туроператорлар арасындағы 
шарттық қатынастар, егер ол агенттік келісім болмаса, туроператор 
мен турагенттің арасындағы ұқсас қатынастарға ұксас.

Бастамашыл жэне қабылдайтын туроператорлар 
келіс імшартын да:

Инклюзивті тур ұйымдастырган кезде:
маршрут, туристік бағдарлама және туристерге сапар 

кезінде көрсетілетін қызметтер пакеті;
келген күні мен кететін күні; 
қалаларга бару тізімі мен тізбегі;
келік түрлері; - эр калада күндер саны; - экскурсиялар

тізімі.
Жеке жеке турларды ұйымдастырган кезде: туристердің 

келген күні мен кететін күні; қызметтер тізімі жэне олардың класы.
Туристердің маршрутты немесе стационарлық режимде демалу 

орнында болуын талқылау кезінде туристердің түру орнында болу 
мерзімін түнгі уақыттағы саны бойынша накты аныктау кажет, өйткені 
қонақүйлерде қызмет көрсетуге арналған барлық есеп-қисаптар дэл 
олардың саны бойынша жасалады.

Алайда, белгілі бір түндермен болған күндер тағы да болуы 
мүмкін (бірінші күнгі таңертең келу, соңғы күннің кешінде кету). 
Сондыктан, «сапардың үзақтығы» үғымын түсіндіру үшін оны екі 
көрсеткішпен - күндер мен түндер санын белгілеу әдеттегідей. 
Мысалы, 7 күн / 6 түн туры, 14 күн /13 түн туры жэне т.б.

Сондай-ак, барлық дерлік қонақүйлерде тіркеу уакыты деп 
аталатындығын, яғни конақ үйде өткізілген күндер саны есептелетін 
белгіленген уакыт уакыты бар екенін ескеру қажет. Көптеген 
жағдайларда, бүл сағат 12-ді кұрайды (бірак Италияда, мысалы, 
таңертеңгі 10-да болуы мүмкін).

Сондықтан, сапар аяқталған күні немесе маршрут бойынша 
каладан қалаға ауысқанда, туристер түске дейін 12-ге дейін конақ 
бөлмелерін босатуы керек, эйтпесе олардан жарты күн немесе толык 
күн үшін қосымша ақы алынады.

Кейде, қабылдаушы компаниямен немесе қонақүймен келісу 
бойынша туристік топка олар орналасқан бөлмелер босатылғаннан 
кейін жэне қонақ үйден шыққанға дейін сақтау үшін қосымша ақы 
төленбестен бір немесе екі жедел бөлме белінуі мүмкін.

Кейбір конақ үйлерде осы мақсатка арналған тегін жүк сақтау 
қоймалары бар. Мұның бэрі (туристер ұшатын күні бөлмелерді немесе 
шкафтарды пайдалану) қабылдаушы серіктеспен келісіліп,
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келісімшартқа енгізілуі керек. Қонак үй кәсіпорнында туристерді 
орпаластыруды талқылау кезінде компаниямен оның сыныбын, түрін 
жоне орналаскан жерін келісу кажет. Бүл параметрлер жоспарланған 
іуристердің элеуметтік қүрамына жэне сапар максатына байланысты. 
Ііолмелер санатына келісетіндігіңізді үмытпаңыз.

Кез-келген топта ерлер мен эйелдердің жүбайлары болуы 
мүмкін болгандықтан, компаниядан екі адамга арналған эр топ үшін 
бағаны көтерместен камтамасыз етуді карастыру кажет.

Сондай-ак, екі адамға арналған номірлерде екі орынды кереует 
болуы керек (жэне екі орынды емес, екі орынды төсек-орын емес), 
ой гкені сіз тек отбасылық туристер сапарға шығатындығына кепілдік 
бсре алмайсыз.

Қажет болса, келісім-шартта қосымша ыңғайлы жағдайлар 
болған кезде қосымша төлем (бағаны саралау) қарастырылған 
( і ерезеден корініс, бөлмеде теледидардың болуы жэне т.б.).

Келісімшартта сонымен катар т у Р и с т е Р Д І  тамактандырудың 
мүмкін нүскалары бекітілген:

толыц кеңес - толық кеңес (американдык жоспар) - толык 
қызмет, оның ішінде күніне үш рет тамактану (ҒВ);

жарты үстел - жарты үстел (өзгертілген американдық 
жоспар) - түру және күніне екі тамактану (таңғы жэне түскі ас немесе 
гаңғы жэне кешкі ас) (НВ);

Тек таңгы ас - Төсек жэне таңғы ас (Бермуд жоспары) - 
Төсек және таңғы ас (ВВ).

Қызметтердің төменгі санаттарында тамактану қызметтер 
пакетінен толығымен шығарылуы мүмкін (лагерьлерде, лагерьлерде, 
гуристер көбінесе өз тамактарын дайындайды). Сонымен қатар, жеке 
саяхаттайтын туристер жергілікті кафе мен мейрамханаларға тәуелсіз 
сапардың орнына реттелетін тамақтан бас тарта алады. Бүл жағдайда 
пакеттің бүл түрі тамаксыз шақырылады - тосек (Еуропалық жоспар) - 
тек түру (В). Келісімшартта тамактанбай-ақ беру мүмкіндігі 
карастырылған.

Қызмет корсету формасында да айырмашылықтар бар: «А 1а 
сагіе» қызметі, яғни мейрамхана үсынатын мәзірден клиенттің 
гаңдауы. Әдетте «А 1а сагіе» жеке туристерге немеее шағын туристік 
топтарға қызмет корсету кезінде қолданылады.

ТаЫесІоІ қызметі - барлык түтынушылар үшін бір тағам мэзірін 
таңдау күқығынсыз қызмет көрсету. Таблетот көптеген жағдайларда 
туристік топтарды тамақтандыру кезінде колданылады. Ол көбінесе 
туристік қонақүйлерде, пансионаттарда, демалыс үйлерінде жэие
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өндірістік мүмкіндіктері мен ае үй объектілері шектеулі басқа да 
орналастыру орындарында қолданылады. Сонымен қатар, «үстел 
нүктесі» үзақ кашықтықтағы маршрутгык турларға саяхаттайтын 
туристерге қызмет көрсету кезінде қолданылады.

Таблетот қызметі - барлық түтынушылар үшін бір тағам мэзірін 
таңдау қүкығынсыз кызмет көрсету. Таблетот көптеген жағдайларда 
туристік топтарды тамақтандыру кезінде қолданылады. Ол көбінесе 
туриетік қонақүйлерде, иансионаттарда, демалыс үйлерінде жэне 
өндірістік мүмкіндіктері мен ас үй объектілері шектеулі басқа да 
орналастыру орындарында қолданылады; Сонымен катар, «кесте 
нүктесі» үлкен топтарда маршруттык турларға саяхаттайтын 
туристерге кызмет көрсету кезінде колданылады.

«Буфет» (немесе «ашық буфет») - өзіне-өзі қызмет ету 
гфинцииіне негізделген жалпы үстелдегі тағамдарды еркін таңдау. Бүл 
туристерге дэмі мен тәбетіне сэйкес келетін мөлшерде тағам таңдауға 
мүмкіндік береді.

Тамақтану кезінде (түскі жэне кешкі ас) алкогольді жэне 
алкогольсіз сусындар, егер шартта накты келісілмесе, мэзірге кірмейді. 
Мүзды суға немесе алкогольсіз сусындарға қызмет көрсетуді дэстүрге 
айналдырған ыстык елдер болуы мүмкін. Бүл параметрлерді 
кабылдаушы компаниямен алдын-ала келісу керек.

Диеталық тамақтануды үйымдастыру мүмкіндігі келісім-шартта 
да белгіленген.Тамақ немесе жарты тақтаның негізінде тамақтану 
мэселесін талкылау кезінде туристік сапардың қызметі кандай 
тағамнан (таңғы ас, түскі ас немесе кешкі ас) басталып, 
аякталатындығын нақтылау қажет.

Мысалы, «тамак келу күні түстен басталады және үшу күніндегі 
таңғы аспен аякталады». Кейде үзақ бір күндік экскурсия кезінде 
немесе қаладан қалаға көпгу кезінде, егер мейрамханада тамак 
үйымдастыруға мүмкіндік болмаса, туристерге «қүрғақ рацион» деп 
аталады (кей елдерде оны «пикник» немесе «түскі ас пакеті» деп 
атайды).

Бүл мәселе қабылдаушы фирмамен алдын-ала талқылануы 
керек. Әуежайдан (станциядан) конақүйге жэне керісінше туристерді 
жэне олардың жүктерін кездестіру жэне жеткізу шарттары туралы 
егжей-тегжейлі ескеріңіз.

Туристерді жэне олардың жүктерін конақ үйге тасымалдау үшін 
арнайы жасалған автобустар мен қонақ үй көлігі қолданылады. 
Трансфер қызметтер пакетіне енгізілуі керек, ойткені ол алдымен 
келген туристерге накты қызмет көрсетеді. Тэжірибе көрсеткендей,
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егер автобус туристерді қабылдауға кешігіп келсе немесе мүлдем 
келмесе, олар өте киын жағдайға тап болады, конакүйге қалай жету 
керектігін білмейді, сапар бойы олардың көңіл-күйі бүзылады.

Кейбір жағдайларда (бүл төмен экономикалық қызмет көрсету 
юбына жататын болса, мысалы, студенттік немесе мектеп топтары), 
өзара келісім бойынша жэне қызметтер пакетінің бағасын төмендету 
үшін, егер ол ыңғайлы болса жэне жолдан аударуды қажет етпесе, 
ірансферттер үшін қоғамдык көлікті пайдалануға рүксат етіледі. 
эуежай (станция) қонакүйге.

Келісімшартта жоспарланған жэне қосымша экскурсиялар жэне 
басқа да орындарға бару нақты көрсетілуі керек. Сонымен қатар 
экскурсияның тілі туралы келісу қажет.

Қалаға немесе шоу нысандарына кез-келген гастрольғе қазақ 
тілін білетін тәжірибелі басшылық қажет. Сонымен қатар, 
компаниямен мүражайға кіру билеттерінің бағасы, мысалы, экскурсия 
бағасына жэне толық уақыттық гидтің қызметтеріне қосылатындығын 
анықтау қажет, егер мүражай ережелеріне сэйкес ол экскурсия жүргізе 
алатын болса.

Автобус түрағы немесе жолдың ақылы учаскелерінде жүру 
ақысы қызметтер пакетінің бағасына косылуы керек және ешкандай 
жағдайда туристерге косымша ақы түрінде үсталмайды.

Жеке тапсырыс бойынша жасалған турларды сату үшін 
сүрыпталым, өзгермелілік, қызметтердің бағасы мен деңгейі, оларды 
брондау мерзімі мен тэртібі, сондай-ақ тапсырыстың өзгеруі немесе 
оны жою мүмкіндігі келісілген.

Қабылдаушы компаниямен келіссоздер жүргізу кезінде сіз оған 
туристік топтың эр мүшесіне немесе жеке адамға туристік елдің немесе 
оның аймағының туристік имиджі, оның жеке туристік орталықтары, 
аттракңиондары жэне жергілікті демалыс пен көңіл көтеру 
мүмкіндіктері туралы жарнамалық материалдардың (броппоралар, 
брошюралар, буклеттер) шағын жиынтығын дайындауды үсыну 
үсынылады. Туристер үшін олардың бойында баратын калалардың 
жоспарлары үлкен пайда әкеледі. Олар туристерге бос уакытында 
калада серуендеу кезінде оздігінен жүруге мүмкіндік береді.

Турды сатып алу-сату мәмілесін жасасу кезінде келісімшарттың 
негізгі талаптары:

Туроператордың (сатушының) міндеті туристік агентке 
(сатып алушыға) тауарға меншік күкығын беру (тур пакеттері немесе 
белгілі бір туристік қызмет түрлері жиынтығы);
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¥сынылатын тауарлардың (турлар пакеттері 
немесе туристік кызметтердің белгілі бір түрлері) 
сатып алушының талаптарына сәйкестігі;

Туроператордың туроператорға тиесілі соманы мэміледе 
қарастырылған мерзімде сатып алынған тауардың барлық сомасына 
төлеу міндеттемесі;

Туристік агенттің турлар мен туристік қызмет корсетулерді 
сатудан бас тартуы және оларды негізсіз себептер бойынша төлеу үшін 
жауаптылығы;

Туроператордың сатылған турлардың немесе туристік 
қызметтердің толық көлемін жүзеге асырғаны үшін, үсынылмаған 
кызметтері үшін, сонымен катар туристердің моральдык шығыны үшін 
тиісті материалдық отемақысы бар жауапкершілік;

Тараптардың теміржол, эуе жэне басқа да тасымалдау үшін 
жауапкершілігі;

Зиянға байланысты міндеттемелер үшін жауапкершілік;
Мәміле жасасу туралы қүжаттың күшіне ену күнін жэне 

келісімшарт бойынша міндеттемелердің қолданылу мерзімін белгілеу.
Туристік алмасу туралы келісім жасасу кезіиде туристер тобын 

қабылдау туралы келісімге мыналар қосылуы керек:
Туристер тобының келу жэне кету күндерімен келу кестесі;
Турлардың паритетті бағаларын бір жағынан да, басқа 

жагынан да анықтау (қүнын есептеу). Шетелдік серіктестермен валюта 
айырбастау негізінде жүмыс істеген кезде келісімшартқа шетел 
валютасындағы төлемдердің есебін немесе туристік күндердің 
жиынтық есебін (оның ішінде кабылдаушы елдің туристеріне қалта 
шығындары үшін қолма-кол келісілген соманы) коса беру қажет;

Туристік түруға арналған конак үй компаниясының кпасы 
мен түрін, үсьпп,шатын бөлмелердің сыйымдылығы мен санатын, 
тамақтану үшін интернат үйінің мөлшерін, турдың бағасына кіретін 
экскурсиялардың атауларын жэне кызмет корсетудің басқа да 
ерекшеліктерін (беруді, арнайы жабдықты немесе оны жалға алу 
мүмкіндігін көрсетумен) кабылдау шарттарының сипаттамасы. 
орналасуы жэне т.б.);

Демалу орнында туристер тобының болу жэне кызмет 
көрсету бағдарламасы.

Келісімде туристер тобының бір жағынан да, бір жағынан да 
келуін болдырмау үшін мүмкін болатын ең үзақ мерзім белгіленуі 
керек, содан кейін айыпталушыға айыппүл салынады. Айыппүлдың
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мөлшері келісімде де көрсетілген. Әдетте бұл туристік топтың 
маршруттан шыгарьшгандығы туралы хабарлаған кезде, келгенге дейін 
5-1 күн бүрын кешіктірілген тур бағасының 5-тен 35% қүрайды.

Турагент пен туроператор арасындағы транзакция заңды күшке 
ие болатын косымша шарттар, бірақ бұл транзакцияға міндетті түрде 
қосылуы міндетті: Форс-мажор туралы ереже; Келісімшарттан 
туындайтын талаптарды карау тэртібі; Келісімдер бойынша 
тараптардың міндеттемелерін озгерту тэртібі мен шарттары.

Сонымен қатар, келісім-шартта туристік операторларды 
серіктестеріне жарнамалық жэне ақпараттық мазмүндағы тұрлі 
буклеттік басылымдармен, каталогтармен жэне туристер үшін 
маршруттык схемалармен камтамасыз ету туралы бап бар.

Көптеген туристік фирмалар мен кәсіпорындар оз бетінше 
халыкаралык нарыққа шығады. Басынан бастап шетелдік 
серіктестермен жасалған заңдылык пен езара тиімді мәмілелерге 
(келісімшарттарға) назар аудару өте маңызды.

Мүндай келісім-шарттар жасасу кезінде олардың кұқыктарын 
дэлелдеу үшін сыртқы экономикалык мэмілелерді реттейтін 
ережелерді ескеру қажет, эсіресе элемдік тәжірибе шарттық 
қатынастардың озара колайлы шарттарына қол жеткізуге мүмкіндік 
беретін шарттық катынастардың жалпы қабылданған жағдайларын 
жасағаны үшін.

Отандык жэне шетелдік туристік фирмалармен мэмілелер 
жасалып, екі данада жасалды. Егер келісім-шарт шетелдік серіктеспен 
жасалынған болса, онда эр данасы орыс тілінде және шетелдік 
серіктестің тілінде немесе орыс тілінде жэне тараптардың келісімі 
бойынша кез-келген басқа тілде жасалады (мысалы, ағылшын тілінде).

Егер тараптардың келісімінде өзгеше көзделмесе, сырткы сауда 
мэмілесіндегі тараптардың құқықтары мен міндеттері оны жүзеге 
асыру орны заңдарымен белгіленеді. Мұндай келісімнің мысалы 
7қосымшада келтірілген.

Қауіпсіздік сүрақтары
1. Туризм саласындағы шарттық қатынастарды халықаралық 

деңгейдегі қандай құқыктық құжаттар реттейді?
2. Халықаралық және ұлттык деңгейдегі кандай кұжаттар 

туроператорлардың қонақ үй кэсіпорындарымен қарым-қатынасын 
реттейді?
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3. Қазақстан Республикасының қандай нормативтік актілері 
жэне халықаралық кұжаттар туристердің эуе қатынасын және 
авиакомпаниялармен шарттық катынастарды реттейді?

4. Қазақстанда жэне халыкаралық деңгейде туристердің 
теміржол көлігімен не реттеледі?

5. Турларды сатуды тіркеудің маңызды шарттары қандай?

9.3 Қонақ үй кэсіпорындарымсн келісім жасау. Әуе 
компанияларымен келісім орнату

Туроперейтинг кызметінің негізгі бағыттарының бірі қонак үй 
индустриясының кэсіпорындарымен байланыс болып табылады. Қонак 
үй қызметтері турды қалыптастырушы жэне авиабилеттермен бірге 
турпакет бағасының көп бөлігін кұраушы болып табылатындықтан, 
туроператордың конак үймен байланыс орнату үшін таңдаған 
стратегиясы турдың багасы мен бэсекеге қабілеттілігін 
қалыптастырудағы мүмкіндктерін анықтайды.

Қонақ үй мен туроператор серіктестіктерінің дэстүрлі 
қалыптасқан стратегиялары мен стилі жоқ. Өйткені олардың карым 
катынас орнату сызбасы мен стилі екі жақтың мүмкіндіктері мен 
имиджине, дэрежелеріне байланысты болады.

Хотелъер мен туроператор кандай да стильді таңдамасын, ол 
ең алдымен біркатар принңиптер бойынша жүзеге асуы тиіс: екі 
жактың мүдделерінің тепе-теңдігі; конақ үйдің баға қою кезінде 
туроператордың жағдайын объективті түрде бағалауы;бірлесіп жүмыс 
жасау жағдайларының тепе-теңдігі.

Туроператор мен қонак үйдің бірлесіп жүмыс жасау сызбасын 
шартты түрде екі түрге бөліп қарастыруға болады.

Бірінші түрі бөлмелерді сату кезіндегі кауіп қатерді 
туроператордың жауапкершілігіне тапсырумен байланысты. 
Серіктестіктің бүл түріне: отельді жалға алу, комитмент жэне элотмент 
негізінде бөлмелерді жалға алу, қайтарымсыз броньдау жатады.

Екінші топца қауіп-қатер бойынша жауапкершілікті 
хотельерден туроператорға қарай ауыстыруды қарастырмайтын типтер 
жатқызылады. Олар: бір реттік тапсырыстар бойынша жүмыс істеу, 
жоғары комиссия негізінде жүмыс жасау.

Отелъді жачга алу. Келісім шарттың бүл түріне тек қана қатты 
дамыған туроператорлар ғана келісе алады. Өйткені тәуекелділігі 
жоғары бүндай қызметке келісу үшін оператордың ең алдымен 
каржылық ресурстары жоғары болу керек жэне жалға алу уакыты
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ішінде бөлмелерді сатып үлгеру үшін нақты мүмкіндіктерге ие болуы 
керек.

Отельді жалға алу деп біз қонақ үй иесінің қонақ үй нөмірлерін 
қолдану күкығын операторга белгілі бір акша соммасы үшін 
айырбастауды айта аламыз. Бүл келісімнің экономикалық мағынасы 
тек туроперадордың өз атынан нөмірлерді пайдалану кұкығына ие 
болуы ғана емес, сонымен катар озінің баға саясатын орнату мен 
коммерциялық кызметі кезінде туындаған барлық қауіп катерді өз 
мойынына артумен байланысты.

Қонак үйдің қоятын жалға алу қүны бірнеше факторларға 
гэуелді болады: отель классы, орналасқан жері, нөмір қоры, жалға алу 
мерзімі.

Қонақ үйді жалға алған соң, туроператор өзінің агенттік жүйесін 
пайдалана отырып сол қонак үй нөмірлерін сатуға кіріседі. Сатуды ол 
үш түрде жүргізуі мүмкін:

1. Бөлмелерді туроператор нарығында өзінің үсынатын 
гурпакет күрамында сату

2. Тек қана жалға алынған қонак үйдегі 
нөмірлерді

орналастыру орны ретінде басқа туроператорларға сату
3. Бөлмелерді сол қонақ үй негізінде сату
Комитмент негізінде бөлмелер тобын сатып алу. Туроператор 

мен қонақ үй қызметінің кең таралатын түрі. Себебі серіктестіктің бүл 
түрін таңдаған кезде шығын мен тэуекелділік дәрежесі төмен болады.

Комитмент -  туристік маусым алдында белгілі бір бөлмелер 
санын қонақ үй иесіне алдын ала толық немесе жартылай күнын төлеу 
арқылы комитмент мерзімі аяқталғанға дейін сатып алу.

Бөлмелерді өткізудегі немесе откізе алмау тэуекелділігі 
толығымен туроператор жауапкершілігіне артылып, сатылмай калған 
бөлмелер үшін алдын ала төленген ақша қайтарылмайды

Қонак үй мен туроператор келісім-шартында келесі 
сипаттамалар ескеріледі: номірлер саны мен категориясы; орындарды 
сатып алу мерзімі; хотельердің үсынатын дисконт мөлшері; қатаң 
бекітілген бөлмелер -  туроператор тізімде көрсетілген накты 
болмелерді сатып алады; еркін бекітілген болмелер -  туроператор 
белгілі бір типтегі бөлмелерді сатып алады, бірак олардың нөмірлері 
алдын ала бекітілмейді.

Сатып алынатын бөлмелер топтарын мөлшеріне карай келесі 
түрлерге бөледі: эксклюзивті -  топқа кіретін бөлмелер саны конак 
үйдің нөмірлік корының 50% қүраса; ірі -  қонак үйдің нөмірлік
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қорының 30-40%; орташа -  нөмірлік кордың 15-30%; шағын -  нөмірлік 
қордың 15%.

Элотмент негізінде бөлмелер тобын сатып алу. Серіктестіктің 
бұл түрін комитент немесе жалға алу үшін қаражаты жеткілікеіз немесе 
тәуекелділікке барғысы келмейтін туроператорлар таңдайды. Бүл кезде 
туроператор бөлмелер үшін ақыны алдын ала төлемей, тек туристерді 
орналастырған уақытта ғана төлеуге қүқылы.

Элотмент негзінде жүмыс істеу қонақ үй иесі үшін тиімсіз, 
себебі бөлмелердің сатылмай қалу тэуекелі соның жауапкершілігінде 
калады.

Элотмент негізінде каржылык жағдайы аз туроператорлар 
немесе шағын, нарыкта элі белгісіз конак үйлер жүмыс істеуге келіседі.

Элотмент негізінде туроператор алдын-ала броньдалған 
номірлерге туристерді жіберуден бүрын қонақ үйге сол клиент 
жайында мағлүматтарды жіберіи, тек туристер түрақтанатын бөлмелер 
үшін ғана ақы төлейді.

Қайтарымсыз түрде броньдау негізінде жүмыс істеу. Элотмент 
жэне комитмент негізінде жасалатын келісімдерге

карағанда тәуекелділігі аз келісім түрі.
Қайтарымсыз түрде броньдау екі түрде жүргізілуі мүмкін: қатаң 

түрде бекітілген -  қонак үй бөлмелерін белгілі бір уакыт аралығында 
күндер мен уақыт мерзімін озгерту қүкығынсыз броньдау; өзгертілетін 
броньдау -  броньдалған уакыт мерзімін айыппүл төлемінсіз өзгерте алу 
күқығына ие болу.

Қалыпты комиссия негізінде броньдау. Броньдаудың дәстүрлі 
түрі. Туроператор жауапкершілігне еш тәуекелділік пен шығындарды 
жатқызбайтын, конақ үй иесінің жеңілдік жасауын талап етпейтін 
броньдау түрі. Туроператор нөмірлерді ақыны толық колемде толеғен 
немеее алдын-ала төлем жасаған белгілі бір клиенттің тапеырысы 
бойынша бір реттік тапсырыстар жіберу арқылы жүзеге асырады.

Туроператорлардың қазіргі кездегі туристік нарықтағы ең көп 
уақыт пен еңбекті қажет ететін қызметінің бірі авиакомпаниялармен 
байланыс жасау. Бүгінгі күнде туроператорлар авиакомпаниялардың 
басты клиенттері, ал авиаүшулар турлардың ажырамас бөлігі болып 
табылады. Авиатурлардың өсуі халықаралық туризм ғеографиясының 
кеңеюмен байланысты болып табылады.

Әуе компаниялары -  эуе колігінің белгілі бір паркі мен чартерлік 
жэне жүйелі әуемен тасымалдауды рұксат ететін арнайы кұжаттары 
бар мемлекеттік, муниңипалды немесе жеке коммерңиялық 
кәсіпорындар. Әуе компанияларды туристік .: индустрияның



супракұрылымына жатқызуға болады. Себебі олар тек туристерді ғана 
гасымалдаумен айналыспаса да, туристік белсенділікке тэуелді 
болады.

Тасымалдаушының құқықтары мен міндеттері: қауіпсіздікті 
сақтау мақсатында тасымалдаушы жолаушылардың қауіпті деп 
танылған жүктерін тасымалдаудан бас тартуға қүқылы; жолаушы 
кұжатгарының дүрыс болмауына байланысты жолаушыларды 
тасымалдаудан бас тартуға қүқылы; тасымалдаушы жолаушылар мен 
олардың жүктерін кесте уақытына сәйкес тиісті пунктіне жеткізуғе 
міндетті; тасымалдаушылар тіркеуден өтпеғен жүктердің жоғалуына 
жауаи бермейді.

Тасымалдау жүйелі жэне чартерлік рейстер арқылы жүзеге 
асырылуы мүмкін. Жүйелі рейстердің сипаттамасы: бекітілген үшу 
уақыты мен күні; қатаң бекітілген маршрут; үшудың ұшақ 
орындарының толык толуы мен толмауына байланысты болмау; 
эуетасымалдаушы бекіткен тарифтер, жеңілдіктер.

Туроператордың қоятын негізгі баға тарифтері арнайы және 
жарнама тарифтері болуы мүмкін.

Билет багасы эртүрлі факторларга тэуелді: тариф түрі, 
эуекомпания классы, баратын елі, броньдау шарттары, клиенттің 
элеуметтік категориясы мен жеңілдіктер.
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3 Модуль. ТУРИСТІК ӨНІМДЕР

10 Тарау. ТУРИСТІК ӨНІМДІҚОЛДАУ

Туроператордың туристік өнімін жылжыту жүйесі деп түсіну 
әдеттегідей: сату желісін калыптастыру, акпарат,

жарнама, Жарнамалык емее жылжыту әдістері.
Туристік өнімді жылжыту-жарнаманы, мамандандырылған 

көрмелерге, жэрмеңкелерге катысуды, акпараттык орталыктарды 
үйымдастыруды, каталогтар, буклеттер шығаруды жэне т. б. камтитын 
оны іске асыруға бағытталған шаралар кешені.

10.1 Сату желісін калыптастыру. Сату бойынша 
серіктестерді таңдау. Агенттік келісім

Кэсіби туроператор, өз кызметінің ерекшелігіне сүйене отырып, 
туристік өнімді жасайды, турларының жалпы корпоративтік каталогын 
шығарады, турлардың көтерме саудасын өткізеді жэне сатылған турлар 
бойынша туристерге кызмет көрсетеді.

Турларды тікелей түтынушыларға сату, эдетте, туроператордың 
негізгі қызметі емес. Алайда, эр компания өз өнімін түпкілікті сатуға 
мүдделі. Сондыктан туроператордың туристік компаниясының 
маңызды кызметі туристік өнімді оны әрі карай іске асыру үшін 
жылжыту болып табылады. Бұл міндет туристік өнімді орындаушыдан 
оның әлеуетті тұтынушысына өткізетін сату желісіне жүктелген.

Сату желіеін күру болашағы бар серіктестерді іздеуді, олардың 
іскерлік касиеттерін зерделеуді, мэміле жасасуды

жэне ынтымактастықты жақсарту бойынша кейінгі жүмыстарды 
қамтиды.

Сатылымның кез-келген түрінде жэне кез-келген формасында 
эрдайым Батыстағы жеті маркетингтік оқиғаның стандартты реттілігін 
сактау қажет, олардың эрқайсысы агыліиын а.іфавитінің «Р» әрпінен 
басталады: «өнім», «жоспарлау», «орын» (орын), «адамдар» (адамдар), 
«бағалар», «жылжыту», «проңесс» (4 сурет).

Яғни, бүл компания қызметін стратегиялық жоспарлау негізінде 
сұранысты зерделеу негізінде дайындалған, түтынушылардың белгілі 
бір сегменттеріне бағытталған, қол жетімді бағамен үсынылған, сапалы 
қызметпен ұсынылған жэне іске асырылатын өнім.
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Туристік ұйымдардың тэжірибесінде тарату 
арналарын калыптастырудың екі багыты бар: - сырткы 

ісаналдар (шетелдік) - ішкі.
Жеті маркетингтік жағдай үш тілде атауы жэне мағынасы 4 

еуретте берілген.

Агылшын тілінде Қазақ тілінде Мағынасы
Ргосіисі Өнім Туристік өнім (тур)
Р1аппіп§ Жоспарлау Сұраныс негізінде 

жоспарланған
Ріасе Орын Дұрыс жерде ұсынылады
Реоріе Адамдар Нақты тұтынушыларға 

бағытталған
Ргісеэ Бағалар Қол жетімді бағамен
РгошоСіоп Жылжыту Сауатты түрде ұсынылған 

жэне іске асырылған
Ргосезз Процесс Жоғары сапалы қызмет 

көрсетуімен

Сурет 4 -  Жеті «Р» туристік өнім

Сатудың ішкі арналары, әдетте, филиалдардың, 
департаменттердің жэне делдалдық үйымдардың (агенттіктердің) 
жуйесі, олар аркылы елдің аумағында әртүрлі туристік қызметтер 
сатылады (олар елдің азаматтарына немесе елде орналасқан 
шетелдіктерге сатылатындығына қарамастан).

Сатудың сыртқы арналары - бүл келісім-шарт бойынша 
міндеттемелер қабылдаған шетелдік туристік делдалдық 
компаниялардың белгілі бір саны (туроператорлар, турагенттіктер). 
сіздің елде осы елге туристік сапарларды сатыңыз.

Маркетингтік стратегия таратудың ішкі жэне сыртқы арналарын 
кешенді пайдалануды коздейді. Алайда олардың кәрсетілетін 
қызметтердің сипатына карай олардың рөлін эр түрлі бағалауға 
болады. Егер туристік үйым жан-жақты ісызмет көрсетуді (инклюзивті 
немесе пакеттік турларды) сатуға мамандандырылса, оның сату 
аппараты негізінен шетелдік делдалдарга назар аударуы керек. 
Америкен Экспресс немесе Томас Кук сияқты туристік бизнестің 
алыптары сияқты шет елдерде ез агенттіктеріңіз бен өкілдіктеріңізді
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аша аласыз. Бірак басқа елдерде туристік агенттіктердің өзіндік желісін 
қүру үлкен валюталык шығындармен байланысты жэне тек ірі 
компаниялар үшін мүмкін.

Жергілікті туристік нарықта жақсы позицияларды иемденген 
жэне осындай жүмыстарда мол тәжірибесі бар туриетік үйымдарды 
пайдалану үшін өз қызметтерін шетелге сату орта бизнес 
комианияларына тиімдірек.

Сыртқы сауда аппаратын қалыптастыру дегеніміз келісім немесе 
келісім-шарт негізінде шетелдік туристік агенттіктермен серіктестік 
орнату деп түсіну керек. Сондыктан оларды зерттеу (олардың іскерлік 
қасиеттерін жэне біздің компаниялармен ынтымақтастыққа 
қызығушылығын бағалау) осы қүрылғының тиімді жүмыс істеуінің 
маңызды шарты болып табылады.

Егер турагенттік жеке туристік кызметтерді (гид-аудармашы 
кызметтері, автоколік жалдау жэне т.б.) көп мөлшерде үсынатын болса, 
онда дамыған отандық сату аппараттарына ие болған жөн.

Нарықтагы туроператордың функцияларын көтерме 
серіктестіктің кызметімен салыстыруға болады: ол мейманханалардың, 
көліктің жэне баска да туристік индустрияның кэсіпорындарының 
қызметтерін үлкен колемде сатып алады жэне оларды өзі жүзеге 
асыратын өзінің туроператорлық бағдарламаларымен үйлестіреді.

¥йымдастырылған туризм нарығының қүрьшымы 5 суретте 
корсе-тілген. Туроператорлардың үзақ мерзімді тәжірибесінде 
туристік өнімді сатудың эртүрлі арналары колданылады.

Олардың арасында келесілер бар:- Жеке сату кеңселерін 
(дүкендерін) күру; «Туристік делдалдар желісін қүру; Ірі үйымдармен 
жэне кэсіпорындармен байланыстың болуы; Мамандандырылған 
дүкендерді пайдалану; Почта арқылы турларды сату.

Жалпы. туристік енімді сатудын екі формасы бар: жеке сату 
кеңселерін жэне контрагенттік желіні пайдалану.

Көптеген компанияларда туристік өнімді жыллаіту арналары 
біріктірілген, яғни олардың кұрылымдары мен бөлімшелері бар. Сату 
жэне сонымен қатар контрагенттік желі бар. Мәселен, «Азіапа 
Тоигізт» туристік комианиясы бастамашыл туроператор бола отырып, 
өз клиенттерінің 50% -ын агенттер желісі арқылы жібереді.
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Сурет 5 - ¥йымдастрылған туризм нарығынығ құрылымы

Сатуды сонымен бірге Алматыда 2 кеңсесі, Шымкент жэне 
Кокшетау қалаларындағы филиалдар, 3 эксклюзивті туристік 
агенттіктер Акіапа бреидімеи жұмыс істейді. Комианияда 
агенттіктермеи жұмыс жасау үшін арнайы бөлім құрылды.

Туристік өнімді сатудың негізгі формаларына сипаттама. 
Меншікті сату бюролары - туроператорлық компанияның иелігіндегі 
сату орындары, олар турларды сатып алушылармен тікелей жүмыс 
істейді, атап айтқанда:

- оларды сатуға болатын турлар туралы ақпараттандыру;
- тапсырыс беру үшін өтінімдерді қабылдау;
- сату келісім-шартын жасау, төлем алу, шетелдік визаны алу 

үшін паспорттарды қабылдау;
- туристік қүжаттарды өңдеу (жол жүру 

билеттері), шағымдарды қарау жэне т.б.
Қаржы мүмкіндіктері мен нарықтағы операциялардың көлеміне 

байланысты туроператордың эртүрлі орындарда бірнеше бөлімшелері 
болуы мүмкін. Ірі туроператорлардың өз елдерінің қалаларында ғана 
емес, сонымен катар шетелде турларды сатуға арналған өз филиалдары 
бар.

Сауда орындары, әдетте, ғимараттың бірінші қабатында, 
каланың ең көп бөлігінде, келушілерге ыңғайлы жерлерде 
орналасады. Коше жағында компанияның атауы бар жарыктық белгі 
орнатылды.
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Көшедегі көрмеде жарнамалық рол өте маңызды, оны 
жолаушылардың назарын аударатын эр түрлі жарнамалык материалдар 
жаеайды.

Сауда орнының негізгі үй-жайлары - тұтынушылармен жұмыс 
жасайтын сату орны. Ол келушілерді қабылдауға арналган үстелмен 
немесе үстелдермен жабдықталуы керек. Олар үшін ыңгайлы 
орындықтар немесе креслолар орнатылған.

Сауда алаңы келушілер үшін де, онда жүмыс істейтін компания 
қызметкерлері үшін де ыңғайлы болуы керек. Бөлшек сауда 
орындарында эдемі дизайн болуы керек (арнайы дизайн). Оны туристік 
плакаттармен жэне басқа жарнамалық материалдармен бірге шыгару 
үсынылады. Осы мақсаттарда сіз пайдалана аласыз, серіктестер 
шығарған жарнамалық өнімдер (брошюралар, буклеттер, плакаттар 
жэне т.б.).

Көптеген клиенттер туристік фирманың сенімділігі мен 
сенімділігін оның сату кеңсесінің керінісі бойынша бағалайтынын есте 
ұстаған жөн. Сондыктан оларды кұру мен дизайнды шығару тек 
техникалық мэселе емес, үлкен жэне көптеген жағдайларда 
компанияның туристік өнімін тұтыну нарығында жарнамалау мен 
жылжытуда шешуші рөл атқарады.

Клиенттерді қабылдауға арналған үй-жайлардан басқа, 
туроператор-дың сату кеңсесінде күжаттармен жұмыс жасау, 
бухгалтерлік қызмет, сондай-ақ жарнамалық жэне ақпараттық 
материалдарды сактау үшін бірнеше кеңсе бөлмелері болуы керек.

Туроператордың сату кеңсесінің негізгі өндірістік функңиялары: 
біріншіден, ақпараттық стендтер, ауызша хабарламалар, баспа ақпарат 
арқылы (каталогтар, брошюралар, каталогтар арқылы) сатуға болатын 
турлар туралы келушілерді хабардар ету; екіншіден, шетелге туристік 
сапарларға қатысты кез келген баска ақпаратты беру; үшіншіден 
компания белгілеген нысанда турға тапсырыс беруге өтініштер 
кабылдау; төртіншіден брондау, шетелдік визаны алу үшін төлкүжат 
алуға жүгінген келушілерден кабылдау, осы төлқұжаттардың 
жарамдылығын тексеру; бесіншіден клиентті турды сатып алу-сату 
шарттарымен, сондай-ак «Шетелде туристік сапарлармен қамтамасыз 
етудің жалпы жағдайларымен» таныстыру; алтыншыдан клиенттен 
турдың кұнын алдын ала немесе толык төлеғен кезде уактылы алу; 
жетіншіден туристік сапар кезінде оның сактандыру мәселесін 
клиентпен келіеу; сегізіншіден клиентке шетелдік визаны жэне қажетті 
туристік күжаттарды (ваучер, авиакомпания билеттері) берген, оның 
барлык егжей-тегжейлері туралы акпарат беретін шетелдік паспортты
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бсру; тоғызыншыдан әсіресе 1 ЬІИ.ш кітапханасы үшін У/огсІ Тгауеі 
иүсқасы, сапардың ерекшеліктері туралы естелік ұсыну; оншыдан 
клиентке сатылған турдағы мүмкін өзгерістер туралы жедел ақпарат 
бсру (кету күнін кейінге қалдыру, бағдарламаны жэне маршрутгы 
озгерту туралы, турдан бас тарту туралы жэне т.б.) жэне осы мәселені 
келісу; он біріншіден клиенттен өзгерістер туралы өтініштерді 
қабылдау (сапардан бас тарту немесе маршрутты ауыстыру және т.б.) 
және тиісті шараларды қабылдау; он екіншіден туристердің өтініші 
бойынша, шетелге үшқаннан кейін немесе эуежайдан қайтып келгенде 
эуежайға бару үшін қосымша ақы алу туралы тапсырыс; он үшіншіден 
резидент емес туристерге шетелге үшу пунктінде бронь жасауға 
комектесу.

Клиенттерден шағым кабылдау.
Контрагенттер желісі. Туристік операторлардың 

делдалдарды (субагенттерді) шетелдік туристік сапарларды сату үшін 
пайдалануы клиенттерді сатып алуды мейлінше кеңейтудің тиімді әдісі 
болып табьшады. Туроператор мен турагенттің ынтымақтастығы екі 
гарапқа да айтарлыктай артықшылыктар береді.

Туроператордың кең жэне кең желісі бар туроператордың болуы 
оған: туристік сапарларды сату көлемін үлғайту; жаңа нарыктарға 
тығу, соның ішінде провинцияның шыгыс туризм нарығы; жеке 
персоналды үстауға, үй-жайды жалға алуға, жабдықтауға жэне т.б. 
шығындарды азайту.

Белсенді турагент - бүл туроператордың агенттік желісінің мэні. 
Туристік агенттің негізгі касиеттері - бүл сенімділік пен адалдық, 
сатудың әртүрлі тиімді формаларын қолдану мүмкіндігі, әдептілік, 
қарым-қатынас дағдылары жэне қызметкерлердің жеке сүйкімділігі.

Туроператорлар үнемі болуы керек. қаржылық істер, 
мэмілелерді заңды рәсімдеу, сақтандыру жэне т.б. Коптеген 
туроператорлар туристік маусымның басында немесе соңында өз 
агенттері үшін жарнамаланган турлардың бағыттары бойынша 
гурларды (ҒАМ турлары деп аталатын) окуды үйымдастырады. 
Туроператордың турагентпен ынтымақтастығы агенттік келісім 
нысанын кұрайтын келісіммен ресімделуі керек. Онда келесі негізгі 
шарттар қарастырылған:

Агент болжайтын сату көлемі. Көбінесе ол 
гуроператордың каталогына сэйкес турларды брондау және сату 
құқығын алады, өйткені ол тапсырыс берушілерден өтінімдер алады 
жэне қол жетімді болған жағдайда. Кейде туристік агенттің келісілген
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шарттар бойынша сатылатын орындардың катаң квотасы белгіленуі 
мүмкін;

Турдың багасы, туроператор жарнамалаған бағадан аспауы 
керек; Туроператор мен турагент арасындағы есеп айырысу шарттары 
мен тэртібі;

Туристік агенттің комиссиялъщ сыйақысы. Комиссия апу 
тәртібі. Комиссия мөлшері әдетте сараланады. Ол келісілген пайыз 
түрінде немесе әрбір сатылған тур үшін белгіленген сома түрінде 
белгіленуі мүмкін. Әдетте, турагенттің қызметін ынталандыру үшін 
туроператор бонустык төлемдер белгілейді, олар жоспардан тыс 
сатулар үшін комиссиялык шығыстардың пайызын немесе белгіленген 
соманы (бонусты) көбейту түрінде болуы мүмкін. Көбінеее 
туроператорлар өз агенттерін оз турларының бірінде акысыз туристік 
сапармен марапаттайды;

Клиенттердің өтініштерін қарау жэне сатып алынған 
турларға акы төлеу нысаны мен тәртібі;

Сатылған турлардың жарнамасында турагенттің жэне 
туроператор-дың үлесі;

Клиент бүрын төленген турдан бае тартқан жағдайда, күшін 
жою, бағытты өзгерту тэртібі, уақтылы жойылған

жағдайда санкңиялар сипаты;
Агенттік келісімде туроператор мен турагенттің бір-біріне 

жэне тапсырыс берушілер алдындағы жауапкершілігі мәселелері 
айрыкша маңызды. Мысалы, туроператор маршрутты, бағдарламаны, 
қызмет көрсету шарттарын сақтау үшін жауап береді, ал бастамашыл 
туроператор шетелдік визаларды тасымалдауға және беруге жауапты 
болады.

Туристік агент клиенттерге туристік сапардың шарттары туралы 
дүрыс жэне толық ақпарат беру, олар үшін уақытылы жэне дүрыс 
тапсырыс беру үшін жауап береді. орындар, турдың толық ақысы, 
сонымен катар турды жою немесе оны өзгерту шарттарының сақталуы 
жэне т.б

Көп жағдайда, қазіргі брондауды ескере отырып, турагент 
туроператор жоспарлаған турларды жүзеге асыру үшін коммерңиялық 
жауапкершілік көтермейді. Бүл жағдайда барлык тәуекел
туроператордың мойнында. Егер сатудың міндетті квотасы 
белгіленбесе, туристік агенттің қызметі тек өзінің материалдық 
кызығушьшығымен анықталады (қаншалықты көп тур сатқан сайын, 
оның пайдасы да жоғары болады). Туристік агенттерді сатудың
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қосымша стимуляторы кобінесе комиссияның ирогрессивті шарттары 
болып табылады.

Мысалы, алғашқы 10 жолдаманы сату үшін турагент турдың 
қүнынан 5% комиссия алады; келесі 20 пассаны сату үшін 
комиссиялык сыйакы 7% дейін өседі. Егер 30 рүксаттама сатылған 
болса, онда эрбір келесі комиссия үшін ол тур бағасының 10% қүрайды.

Агенттік келісімге кол қойылганға дейін, оның эр қатысушысы 
оның сеиімділігін қамтамасыз ету үшін серіктесімен танысуы керек. 
Тэжірибе көрсеткендей, турагент өзінің субагенттерінен немесе 
гікелей клиенттерден ақша жинаған «жалған» туроператорға түсуі 
мүмкін. Бүл баскаша болуы мүмкін: турагент, туроператордың 
жоғары имиджін қолдана отырып, өз клиенттерінен ақша жинайды, 
жоғалып кетеді, оларды туроператормен өздері айналысуға мәжбүр 
етеді.

Мүндай жағдайлардың алдын алу үшін агенттік келісімнің эрбір 
қатысушысы өздерін осындай қауіп-қатерден қорғау үшін қажетті 
шараларды кабылдауға міндетті. Туристік серіктес комианияның осы 
қызмет түріне лицензия мен сертификатгың болуын тексеру кажет. Сіз 
коммерциялық тэуекелдерді сақтандыру мэселесін котере аласыз.

Мэселен, «Кезо-Оагапііа» сақтандыру компаниясы ресейлік 
гуристік агенттіктерге жаңа сактандыру өнімі - туристік агенттіктердің 
кэсіби жауапкершілігін сақтандыруды әзірледі жэне үсынады. 
Келісімшарттың нақты шарттары мен сактандырудың осы түрі 
бойынша сақгандыру көлемінің мөлшері жеке-жеке келісіледі, өйткені 
олар көптеген факторларға байланысты: компания жүмыс істейтін ел, 
сату көлемі жэне т.б. Қандай жағдайда болмасын, кәсіби 
жауапкершілііаі сақтандыру компанияның езіне ғана пайдалы емес, 
сонымен қатар туристік агенттіктердің сенімділігінің тағы бір дәлелі 
болып табылады.

Халықаралық жэне ішкі заңнама туроператордың жэне 
гурагент-тіктің түтынушы алдындағы жауапкершілігін катаң түрде 
реттейді жэне кепілдік береді.Туроператорлар меи турагенттіктерді 
сертификаттаудың жаңа шарттары туристер алдындағы үйымдардың 
міндеттері мен міндеттерін нақты бөлуді қарастырады.

Туроператордың жанында көптеген агенттіктер болуы мүмкін - 
орталык және перифериялык, соның ішінде баска жерлерде, калаларда, 
аудандарда және елдерде. Олар коптеген агенттіктерден түратын, 
элеуетті клиенттермен тікелей жүмыс істейтін күрделі агенттер желісін 
қүра алады.
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Төмендегі 6 суретте туроператордың өнімін тұтынушыға 
(туристікке) жылжытудың нарықтық арналарының диаграммасын 
ұсынады.

А схемасына сәйкес, көбінесе шағын турфирмалар өздерінің 
турларын өздері сатады. Алайда, мұндай белсенділік көп жетістік 
экелмейді жэне кызметтердің аз ғана көлемінде ғана мүмкін болады 
(жылына он топтан аспауы керек). Бүл әдетте шетелдік турларды 
сатумен айналысатын агенттік жұмысымен біріктіріледі. Көбінесе 
мүндай компания белгілі бір компанияға, немесе кұрылған жэне шағын 
клиенттерге кызмет көрсетеді. Ірі туроператор үшін сатудың бүл түрі 
қолайсыз.

Б схемасына сәйкес казірдің озінде сатылым көлемі өте үлкен ірі 
туроператорлар жұмыс істейді. Бірнеше туристік агенттіктер болуы 
мүмкін. Ірі туроператор өзінің туристік өнімін сату үшін көптеген 
(кейде 1000-нан аетам) делдалдарды - туристік фирмалар мен жеке 
агенттерді тартады. Жарнаманың бұл түрі Б схемасында көрсетілген.

В схемасында туристік өнімді рецептивтен (қабылдауда) 
туроператордан өз агенттік желісі бар эр түрлі елдердің бастамашыл 
туроператорлары арқылы жылжыту арнасы көрсетілген.

Туристік қызмет көрсету сауда-саттығында, туроператорлар 
арасындағы келісім-шарттық қатынастар басымдыкка ие, олар бұрын 
айтылғандай, олардың қызметінің сипатына карай кабылдау 
(қабылдау) жэне бастамашылық (бағыттау) болып бөлінеді.

Көтерме туроператор мен көтерме туристік агенттіктің арасын 
ажырату өте киын болуы мүмкін. ¥лттық заңнамаға сүйенген дұрыс, 
оған сэйкее туроператор - бұл өз кызметінен немесе серіктес 
ұйымдардың қызметтерінен туристік өнімді құратын компания.

Агенттік өнімдерді немесе қызметтерді тек агенттің ақысы 
немесе туроператордың бағасына дейін қайта сатады Өздерін елімізде 
туроператорлар деп атайтын ірі туристік компаниялардың көпшілігі 
(Натали Туре, Виндроуз, Бегемот жэне басқалар) бастамашыл 
туроператорлар, яғни олар көтерме агенттіктер болып табылады. 
Рецептивті туринг калыптастыру өте қиын жэне баяу жүреді.

Қабылдаушы жэне бастамашыл туроператорлардың арасында 
кең көлемді сатып алуды карастыратын ынтымактастық туралы 
келісімшарттар жасалады (әдетте бірнеше курорттардың қонақ 
үйлерінде бүкіл маусымға арналған орындар). Әрі қарай, бастамашыл 
туроператор бүл өнімдерді түпкілікті тұтынушыға сату үшін агенттік 
желіге жібереді. Мэселен, Қазақстандағы ірі туристік компанияларын 
басқа елдердегі (Германия, АКШ т.б.) бастамашыл туроператор деп
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Схема А

Схема Г

Сурет 6 -  Туроператор өнімін жылжытуға арналған
парыктық арналардың схемасы

атауға болады. Олар агенттіктермен, соның ішінде Интернетті колдана 
отырып, компьютерлік технологияны белсенді түрде енгізеді

Г-схемасы. Бүл схемада көтерме саудагерлердің (\\'һоІеза1егк) 
қатысуымен туристік өнімді жылжыту арнасы керсетілген. Бұл әдетте 
белгілі бір аймакта жұмыс жасайтын, отандык және шетелдік
гуроператорлардан орталықтан турларды сатып алатын
делдалтуроператор.

Кейбір көтерме саудагерлер шағын туроператорлар кұрған жэне 
көтерме сатушыға сатылатын эксклюзивті жэне пакеттік турларды 
сатумен айналысады. Әдеттегідей, котерме туроператорлар өздерінің 
шағын дилерлерінің (турагенттіктердің) жеке желілерін жасайды.
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Жергілікті туриетік фирмалар негұрльгм аз болса, ықтимал туристерге 
тур туралы акпарат беру жэне туристік өнімді тиімді сатуды 
үйымдас гыру мүмкіндігі соғүрлым көп болады. Әлемдік статистикага 
сэйкес, туристік өнімнің 80% -дан астамын шағын агенттіктер сатады.

Қызмет түрлері бойынша туристік компаниялар бөлшек жэне 
көтерме болып бөлінеді.

Бөпшек сауда агенттіктері, әдетте, капиталы аз жэне нарык 
шектеулі шағын делдалдык кэсіпорындар. Делдалдар ретінде бөлшек 
сауда ірі туристік жэне көлік компанияларының саясатына тәуелді. 
Алайда, олар нарықта маңызды рөл атқарады, өйткені олар аркылы 
туристік сапарлардың басым көпшілігі сатылады. Дамыған туристік 
елдердегі туристік агенттіктердің тәжірибесі корсеткендей, 
түрғындарға шаккандағы туристік агенттіктердің оңтайлы саны 10000 
адамға шакканда бір агенттік.

Туристік кызметтердегі белшек сауда - бүл қызметтерді 
түпкілікті пайдаланушылар-туристерге жеке коммерңиялық емес 
мақсатта сату бойынша қызмет. Бөлшек туристік компаниялар 
туристік қызметтер мен көлік кәсіпорындарының кызметтерін 
сататын түтынушылармен тікелей байланыс негізінде жүмыс істейді.

Көтер.ме туристік агенттіктер, әдетте, стандартты (немесе 
сериялық) инклюзивті немесе пакеттік турларды сату бойынша 
ауқымды операцияларды жүзеге асыратын ірі туроператорлар (немесе 
тур үйымдастырушылар) болып табылады. Туристік кызметтердің 
көтерме саудасы - бүл кызметтерді оларды қайта сату үшін сатып 
алушыларға сату бойынша кез-келген әрекет.

Көтерме туроператорлардың туристік қызметтер нарығын 
қалыптастырудағы ерекше рөлін атап өткен жөн. Іс жүзінде олар 
үйымдаскан туризмнің, оның ішінде халықаралық туризмнің негізгі 
генераторлары болып табылады.

Көтерме сауда компаниялары өз ісіне айтарлықгай капиталды 
салуға мэжбүр болады, оның мөлшері жарнама шығындарымен, кеңсе 
мен сауда едендерін жалдауға, қызметкерлерге жалакы төлеуге, 
айналым капиталын қалыптастыруға және т.б. шығындармен 
анықталады. Тәжірибеде таза бөлшек сауда мен көтерме сауда 
фирмаларын накты ажырату киын болуы мүмкін, өйткені екеуі де 
бөлшек жэне көтерме сауда операцияларын жасай алады. Көтерме 
сауда фирмаларында көбінесе бөлшек сауда операциялары үшін 
бөлімшелері немесе филиалдары болады. Болшек сауда фирмалары 
мүмкіндік пайда болған кезде үсак көтерме операцияларды жүргізуге 
дайын.
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Көтерме сату туроператоры бөлшек туроператордан өзгеше, 
ойткені біріншісі өндіріспен айналыспайды, бірак кейіннен кайта сату 
үшін оларды екіншісінен сатып алады.

Көтерме туроператордың мысалы ретінде түрлі маркалы 
іуроператорлардың дайын турларын (өнімдерін) сататын Аегойоі Тоиг 
Сігоир консорциумын келтіруге болады. Сонымен бірге, Аегойоі: Тоиг 
(ігоир өз онімдерін сататын бөлшек еауда агенттіктерінің желісін 
белсенді түрде кұруда.

Кейбір жағдайларда көтерме сатушы (үуһоіезаіег) белгілі бір 
қызмет түріне мамандандырылуы мүмкін, мысалы, қонақ үй желілері 
пемесе көлік компаниялары. Ең жаркын мысал - «Феникс» француз 
компаниясы Париж, Лондон калалардағы конакүй кызметін 
Алматыдағы туристік агенттіктерге сату.

В-схемасында тагы бір соңғы сілтеме косылады - агент жеке 
'іүлға (сатушы). Өркениетті елдердің ірі калаларында туристік 
(|)ирмалар көп. Қала орталығының бірінші кабатындағы әр үшінші 
көрме туристік агенттікке тиесілі. Соған карамастан, сатылымдардың 
едәуір бөлігін агенттіктердің оздері емес, олардың кеңседен тыс 
жерлердегі агенттері жасайды. Адамдар, бүл жағдайда, біркатар 
і і с и х о л о г и я л ы к  факторлардың эсерінен туристер, туристік сапарға 
шыққан достарына, таныстарына, туыстарына жэне жалпы тірі 
адамдарға агенттік терезелеріндегі жарнамалар мен маңдайшалардан 
горі көп сенеді, бірақ соңғы факторлар маңызды жэне жағымды рөл 
атқарады.

Осыған байланысты, В-схемасында үсынылғаи аралык 
деңгейлердің иерархиясында тағы бір қадам жасау кажеттілігі 
гуындайды, жеке түтынушылармен жэне түрғындар топтарымен, 
кәсіпорындармен жэне баскалармен жеке жүмыс істейтін агент.

Агент  - бүл туристік онімді сату процесінде қатысушылар 
гізбегіидегі соңғы жэне маңызды буын. Ол кобінесе тікелей сату 
эдісімен жүмыс істейді жэне клиентті ең алдымен туыстары мен 
ганыстарының арасынан, ұсыныстар бойынша, қызметте, үйде, 
мемлекеттік мекемелерде жэне т.б. табады.

Соңгы жылдары туристік онімдерді откізу жүйесі екі бұқаралық 
нысанды алды: дэстүрлі жэне дэстүрлі емес.

Дэстүрлі формаларғафункционалдық, құрьшымдык, 
коммерциялык сипаттамаларында үлкен айырмашылыктар байқалады. 
Туристік кызметтерді сатудың дэстүрлі емес түрлері пайда болады 
жэне туризммен тікелей байланысты емес салаларда белсенді жүмыс 
істейді. Халыкаралық туризмнің қарқынды дамуы коптеген ірі туристік

231



емес компанияларды туристік индустрияға инвестиция салуға 
итермелейді. Ірі авиакомпаниялар, банктер, сақтандыру 
компаниялары, сауда үйлері мен дүкендер компаниялардың бизнес 
күрылымында айтарлықтай үлесті иеленген туристік сапарларды сату 
үшін филиалдар ашқан кезде, бүл казірдің өзінде үйреншікті жағдайға 
айналды. Біздің елде «тік интеграңия» деп аталатын мүндай үрдістер 
де орын алады. Мысалы, Аегойоі Тоиг Огоир консорциумын күрған 
Аегойоі-Киззіап Аігііпез жэне басқалары туристік бизнеске белсенді 
қатысады.

Мүндай компаниялардың дәстүрлі туристік агенттіктермен 
бәсекелестікте пайдаланатын басты артыкшылығы - өзінің көптеген 
филиалдары немесе сату орындары, брондау жэне брондау жүйелері. 
Әуекомпания, эдетте, көптеген билет кассалары, сыртқы жүйелермен 
біріктірілген брондау жүйелері бар. Сондай-ақ, банктер өз 
салымшыларына қызмет көрсететін көптеген филиалдар мен 
филиалдарға ие. Сақтандыру компанияларының кұрамында дерлік 
сақтандыру агенттері бар

Сауда үйлері көбінесе іскер адамдарға, кэсіпкерлерге, олармен 
байланысты іскерлік катынастарға саяхат кызметін 

үсынады. Дүкендерде арнайы бөлімдер кұрылады, онда 
келушілер каталогтардан таңдап, туристік саяхатты сатып ала алады.

Сатудың дәстүрлі емес түрлерінің бірі корпоративтік 
клиенттерге тікелей сату деп атауға болады. Сатудың бүл формасы 
туристік сапарларды ұйымдастыруда қолданылады.

Жеке кэсіпорындар, мекемелердің кызметкерлері, коғам 
мүшелері, мектептер, колледждер, банктер, сауда компанияларьі жэне 
баскалардан құралған топтар. Корпоративтік клиенттің тікелей 
тапсырысымен ұйымдастырылғаи ынталандыру турлары туристік 
онімді сатудың перспективалы бағыты болып табылады. Мұндай 
турларды сату келісім-шарг негізінде туроператордың тапсырыс 
беруші-кәсіпорындармен тікелей байланыстарына негізделеді. Мұндай 
сату нарығын құру үшін сізде туроператор корпоративтік клиенттер 
ретінде жүмыс істей алатын кэсіпорындар, мекемелер, ұйымдар туралы 
толық ақпарат болуы керек, сонымен катар жедел маркетингтік жұмыс 
жүргізу үшін сізде тиісті мэліметтер базасы болуы керек.

Сонымен қатар, туристік өнімді сатудың дэстүрлі емес түрлерін 
ғаламдык компьютерлерде брондау жэне брондау жүйелері, сонымен 
қатар ғаламтор арқылы саяхаттарды жүзеге аеыру деп атауға болады. 
Турлар мен туристік қызметтерді сатудың бүл эдісі халықаралық жэне 
ішкі туризм нарығында кеңінен енгізілуде. Отандық фирмаларда
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арнайы компьютерлік бағдарламалар жасалады. Турларды сатудың бул 
әдісі XXI ғасырда мүмкін деп санайды. туристік компаниялардың 
жүмысының дәстүрлі тәсілдерінің позиңиясыи айтарлыктай 
арттырады. Туристік нарықта маркетингті үйымдастырудың дәстүрлі 
жэне дэстүрлі емес үлгілерінің аралас түрлері де бар. Мысал ретінде 
біз туроператор мен турагенттің өзара әрекеттесу технологиясы туралы 
ұсыныс бере аламыз. Бұл Іпіотіві әзірлеген жаңа технологиялар 
негізінде туристік агенттіктердің кең желісін қалыптастыру.

Қазіргі заманғы Интурист - бүл клиенттердің эр түрлі 
қажеттіліктерін жаксы қанагаттандыруға қабілетті компаниялар тобы. 
Компаниялар тобына «Виндроуз», «Бегемот», «Интуристік Саяхат», 
«Ғарыштық Саяхат», «В8І», «Иниа Тур» сияқты фирмалар кіреді. 
Басымдьщ ретінде «Интурист» компаниясы ең жақсы заманауи 
технологияны қолдана отырып, куатты, кең агенттіктердің желісін 
құруды қарастырады.

Туроператорлардың агенттіктермен өзара әрекеттестігі оп-1іпе 
режимінде АІ8 бағдарламалық қамтамасыз етуді қолдану арқылы 
жүзеге асырылады. Осы бағдарламаның аркасында агенттіктерге кең 
ұсыныстардың ішінен дұрыс бағытты таңдау мүмкіндігі беріледі. 
«^УіпсІгозе» - ішкі туризмге, «Бегемот» - Италия мен Түркияда 
(Стамбул), «В8І» - Англияда мамандандырылған, «Инна Тур» - 
Франция мен Туниске, Чехия мен Ғарышка мамандандырылған. 
«Саяхат » - БАӘ-де, «Интуристік саяхат» - тау шаңғысы
курорттарында, Египетте, Таиландта, Израильде, Түркияда, Грецияда, 
Канарада жэие элемнің басқа да экзотикалық аралдарында.

Арнайы агент ІЬій.ги кітапханасы үшін, \\/Гогс1 нұсқасы бір 
сатылым орталығына (АІ8) косылғаннан кейін, эрбір агент Интернет 
немесе «накты уақыт» режимінде жұмыс істейді.

Сатудың бірыңғай орталығына (АІ8) қосыла отырып, Интернет 
аркылы «қазіргі уакытта» режимінде жұмыс істейтін немесе басқа 
байланыс арналарын (электронды пошта, модемдік байланыс жэне т.б.) 
пайдаланатын эрбір агент операторға турға тапсырыс бере алады.

Бүл жүйе өз аттарымен немесе сЪуанчайзинг келісімдеуі негізінде 
жұмыс істегісі келетін барлык басқа туроператорлар мен агенттіктер 
үшін ашык. Ақысыз АІ8 бағдарламасына косылу үшін сізге өте 
қарапайым арсенал қажет: агентке тек компьютер, Интернет желісі 
немесе сату орталығымен байланысуға мүмкіндік беретін модем болуы 
керек.

Сату бойынша серіктестерді таңдау. Агенттік келісім.
Жаңадан кұрьшған дистрибьюторлық желі мен шағын туристік
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компаниялар үшін нарыктағы алғашкы қадамдар бөлшек жэне көтерме 
сауда компанияларымен ынтымақтастық орнатудан басталуы керек. 
Сонымен катар, олардың сату желісінің мамандануын ескеру қажет, 
олар туроператор үсынған туристік өнімғе сэйкес келуі керек.

Сыртқы нарыққа шығатын фирмалардың маркетинғтік 
стратеғиясында шетелдік сату серіктестерінің аумақтық таралуы 
ескерілуі керек, өйткені бұл сату желісінің тиімділіғінің маңызды 
шарты болып табылады. Туризм нарығындағы әлеуетті тапсырыс 
берушілердің мэні ауылдық жерде сауда нүктелерінің едэуір басым 
болуымен мемлекетте (аймақта) тарату желісінің біркелкі таралуына 
байланысты.

Сату бойынша серіктестерді тандау кезінде үш неғізгі нэрсені 
ескеру кажет: заңды қабілеттілік, несиелік қабілеттілік және 
әлеуетті серіктестің (агенттіктің) құқықтық қабілеттілігі.

Құңықтың қабілеттілік - бүл туристік қызметті сататын 
компанияның күкықтык негізінің болуы. Құкықтық мәртебе үлттық 
заңнамамен аныкталады жэне эр түрлі елдерде эртүрлі заңды 
нысандармен расталады (мысалы, лицензия, патент, коммерциялық 
тізілімде тіркеу). Мүндай мәртебеге ие емес заңды түлға туристік 
комиания ретінде қарастырыла алмайды. Сондықтан, мүндай фирма 
шарттық міндеттемелерді бүзған жағдайда, әділет органдары 
шағымдарды қарау үшін қабылдай алмайды. Осы анықтамаға 
байланысты У/огсІ бағдарламасының ] Ьііі.ги кітапханалық нүсқасына 
арналған

Туристік компанияның күкыктық мәртебесі онымен іскерлік 
қатынастар орнатудың бірінші шарты болуы керек.

Лицензиялардың немесе патенттердің кошірмелері, сауда 
тізілімінен үзінділер, ресми органдардың сертификаттары немесе 
сертификаттары (сертификаттары) жэне баскалары компанияның 
қүқықтық мэртебесін куэландырады.

Компанияның заңды қабілеттілігі оның үлттық немесе аймақтық 
туристік бірлестіктерге немесе үйымдарға мүше болуымен жанама 
түрде расталуы мүмкін. Мүндай үйымдардың мүшесі ретінде тек 
туристік мәртебесі бар компаниялар гана қабылданатыны белгілі. Бүл 
үлттык бірлестіктер, жарғыларға сэйкес, өз мүшелерінің эрекеттері 
үшін белгілі бір моральдьщ жэне материалдық жауапкершілікке ие 
болғандықтан, олардың заңға сәйкестігін мүқият қадағалап отырады

Туристік агенттіктің күқықтық қабілеттілігін қарастырған кезде, 
сонымен қатар ол қажет көлік компанияларымен агенттік келісімнің
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болуын ескеру. Туристік комианияны көліктік (авиациялык, теміржол, 
тасымалдау және автомобиль көлігі) агенті ретінде тағайындау оның 
кұкықтык кабілеттілігінің өте дэл өлшемі бола алады, өйткені бұл көлік 
компаниясы туристік агенттікке оның бланкілерін билеттерді беруге 
сенеді. Билеттер қатаң қаржылық есептіліктің құжаттары 
болғандықтан, туристік компанияға деген сенім туристік агенттің 
іскерлік касиеттерін өте терең тексеруге негізделген.

Несиелік қабілеттілік. Бұл тұжырымдама мэміле бойынша 
уактылы есеп айырысуды камтамасыз ету үшін компанияға кажетті 
қаражаттың болуын білдіреді. Туристік компанияның кұқықтык 
мэртебесі озгермейтін Сипатқа ие, құқықтык кабілеттіліктен 
айырмашылығы, несиелік кабілетгілік оның мэнін үнемі өзгерте алады. 
Біздің туристік ұйымдардың тэжірибесі біледі.

Шетелдік туристік компаниялардың банктік шоттарында бір 
күнде бірнеше миллион АҚШ доллары болған жэне бір-екі күннен 
кейін бұл шоттар бос болған жағдайлар. Көбінесе фирмалар банктік 
анықтаманы өздерінің несие қабілеттілігінің дэлелі ретінде ұсынуға 
тырысады.

Фирмалар көбінесе банк деп аталатын анықтаманы несие 
қабілеттілігінің дәлелі ретінде ұсынуға бейім, яғни банктің фирманың 
ағымдағы шоты, оның шамасы мен қозғалысы туралы аныктаманы 
ұсынады. Алайда, мұндай сертификаттар серіктестіктің несиелік 
қабілетін анықтауға негіз бола алмайды, жасалған мэміле бойынша 
уактылы жэне толық есеп айырысу кепілдігі азаяды.

Туристік компанияның несие кабілеттілігі банктік 
кепілдемемен расталуы мүмкін. Алайда банктердің өздері 
компаниямен арнайы келісімсіз мұндай кепілдік беруге құкылы емес, 
өйткені бұл жағдайда банк компанияның әрекеттері үшін барлық 
материалдық жауапкершілікті өз мойнына алады. Кепілдік берген 
кезде банк серіктестіктің ағымдағы шотынан тиісті соманы алып, оны 
кепілдік депозит ретінде ұстайды. Компания үшін бұл айналымнан 
айтарлықтай акша қаражатын алуды білдіреді, оны жасағысы 
келмейді. Сондықган компаниямен банктік кепілдеме беру туралы 
келіссөздер жүргізген кезде бұл шартты дэлелдеуге тура келеді.

Компаниямен есеп айырысудағы мүдделерді камтамасыз етудің 
ең нақты тәсілі - одан аванстық төлемдер алу. Аванстык төлемдер кол 
жеткізілген келісімге байланысты салым жэне депозит түрінде жүзеге 
асырылуы мүмкін.

Салым серіктес транзакциялық компанияға мэміле басталғанға 
дейін (туристердің келуі) келісілген күні ақырғы есеп айырысудың
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кепілі ретінде беретін мәміленің жалпы бағасының келісілген бөлігі 
болып саналады. Мэміле бойынша түпкілікті есеп айырысу кезінде 
салым мэміле бағасының жалпы төлеміне есептеледі. Мэміле 
жойылған жағдайда салым қолданыстағы стандарттар негізінде 
қайтарылуы керек.

Шетелдік турагенттіктермен ынтымақтастық тэжірибесінде 
депозиттің екі түрі бар.

Біріншісі - жыл бойы туристерге көрсетілетін туристік 
қызметтерге ақы төлеу үшін жасалган салым. Мүндай салым жыл 
басында жасалады. Оның мөлшері (10-50%) уағдаласушы тараптардың 
келісімі бойынша анықталады. Жылдың соңында оны соңғы 
транзакңиялар үшін төлем ретінде есепке алуға немесе келесі жьшға 
жаңа депозит ретінде аударуға болады.

Депозиттің екінші түрі туристік кызметтердің эр нақты 
сатылымы үшін есептеулерде колданылады, көбінесе туристік 
топтарды қабылдау кезінде; бүл жағдайда салым эр келген топка 
уақытында жэне белгіленген мөлшерде (50-60%) салынады. 
Әріптестермен депозит түрінде есеп айырысу кезінде туроператор 
турагенттің ағымдағы қарызының мөлшері ешқашан салым сомасынан 
аспайтындығын үнемі қамтамасыз етуі керек.

Депозит. Депозиттен айырмашылығы, салым - бүл салымды 
жасаған тараптың кінэсінен шарт бүзылған жағдайда кайтарылмайтын 
аванстық төлем. Бірақ халықаралык тэжірибеде депозитгі алған жэне 
кінәсі бойынша келісімшартты бүзған тарап оны екі еселенген 
мөлшерде қайтаруға міндеттейтін ереже бар екенін есте үстауымыз 
керек.

Шетелдік компаниялармен ынтымақтастық практикасында 
ресейлік туристік үйымдар аванстық төлемдерді көбінеее депозит 
түрінде (яғни қайтарылмайтын депозит) қолданады, егер компаниялар 
брондаған турларды жойса, біздің үйымдар конакүйлердің токтап 
калуынан үлкен шығындарға үшырайды. жэне басқа туристік 
нысандар.

Қүқыңтық ңабілеттілік. Бүл түжырымдама туристік 
компанияның мәміледен туындайтын міндеттер мен қүқықтарды 
орындау қабілеттілігін білдіреді. Туристік компанияның 
сыйымдылығы критерийлері кейбір түрақты көрсеткіштермен 
шектелмейді, бірақ олармен сипатталады.

Әеіресе ІЬій.ш кітапханасы үшін Шогсі нүекасы - бүл 
компанияның жан-жакты қызметі, оның меншігі, нарықтык жағдайы, 
іскерлік карым-қатынасы жэне т.б. Мысалы, компанияның осы
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касиеттерін бағалау кезінде жаксы жэне жабдықталған бөлшек сауда 
орындарының болуы, жарнаманың көлемі мен сапасы болуы керек, 
көлік жэне қонақ үй компанияларымен қарым-катынас, үлттық, 
аймактык туристік үйымдарға мүшелік, біліктілік пен кызметкерлер 
кұрамы, контрағенттік желі жэне компанияда компьютерлік 
жүйелердің болуы. Бүл толық тізім емес.

Туристік компанияның сыйымдылығын сипаттайтын 
көрсеткіштер. Айта кету керек, олардың барлығы жан-жакты жэне 
динамикада карастырылуы керек, бүл зерттелетін компанияның 
іскерлік сапалары туралы объективті идеяны қалыптастыруға 
мүмкіндік береді.

Туроператор ыктимал турагентті мүқият таңдап, оның 
сенімділігі мен іскерлік белсенділігін зерделеп, содан кейін онымен 
агенттік келісім жасасуы керек. Агент туристік өнімнің сииаттамалары 
мен міндеттері негізінде тандалады. Туристік агенттерді таңдау кезінде 
ескерілетін факторлар:

Турлардың тақырыптық бағыты 
(демалыс, іссапар, аңшылық жэне т.б.);

Қүқықтар мен міндеттердің шеңбері;
Белгілі бір аумақтың, кәсіпорындар тобының болуы;
Әлеуетті туристер тобының әлеуметтік-

экономикалык жэне баска өлшемдері;
Сатудың эртүрлі технологиялары мен әдістері;
Өзара есеп айырысу түрі;
Туризм саласындағы жүмыс тэжірибесі мен имиджі; - 

Қызметтің бүл түріне лицензияның болуы.
Агенттік келісім. Әлемдік тәжірибеде агенттермен эрекеггесу 

жэне өзара агент желілері эдістерін үйымдастыру жақсы дамыған. Осы 
күрделі тізбектің барлық буындары агенттік келісімдер негізінде өзара 
эрекеттеседі

Агент не заңгерлік фирма (турагенттік), не жеке түлға (бөлшек 
агент) бола алады. Агенттермен жүмыс жасау әдістері туроператордың 
іүракты жағымды имиджін қалыптастыруға жэне агенттік желі 
катысушыларымен тиімді өзара эрекеттесуге бағытталған. Агенттік 
келісім жазбаша түрде жасалуы керек, дегенмен кейбір елдерде 
мысалы, АҚШ-та ауызша келісімге рүқсат етіледі. Қазакстан 
Республикасынің заңнамасына сэйкес келісім жазбаша түрде, ал ең 
бастысы компьютерде басып шығарылуы керек.

Келісім мэтінінің көлемі тараптардың карым-қатынасына жэне 
осы келісімнің мэні мен объектісінің күрделілігіне байланысты.
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Келісімнің шартхары неғұрлым егжей-тегжейлі сипатталса, 
серіктестер жұмыс істеуі жэне проблемаларды үйкеліс пен жанжалсыз 
шепіуі оңай болады.

Мэтіннің көлеміне карамастан, агенттік келісімде қажетті 
атрибуттар болуы керек, онсыз олар мағынасыз болып табылады жэне 
күшін жоя алады. Келісімнің кажетті шарттары:

1. Шарттыц атауы. Келісімшарттық іс қағаздарында 
қүжаттарды жекешелендіру эдеттегі болып табылады, сондықтан эр 
келісімде оз атауы жэне тіркеу нөмірі болуы керек. Тараптар жүмыс 
тэртібінде нөмірлеуді келіседі, мысалы, қос нөмірді береді: біреуі - бір 
серіктесті тіркеген кезде, ал желі бойынша - басқа серіктестің тіркеу 
нөмірін береді.

2. Өткізу орны мен күні. Келісімнің жарамдылығын бағалау 
мэселесінде қолданылатын заңды анықтау үшін оған кол койылған 
жерді (корытынды немесе комиссия), сондай-ақ күнін көрсету қажет.

3. Келісім тараптарыныц сипаттамасы (қүжаттың 
кіріспесінде орналастырылған). Бүл мынаны корсетеді:

- Келісім тараптарының заңды атауы;
- Келісім мэтінінде көрсетілген қысқартылған атаулар;

Тіркеу куэлігінің нөмірі, тіркеу күні жэне орны;
- Қызмет түріне лиңензия нөмірі жэне берілген күні;
-Құжатқа кол қойған адамдардың лауазымдары, тегі, аты,

әкесінің аты. Егер кұжатқа кол коятын адамдар оның атынан 
әрекет етсе, онда келісімге осы тұлғалардың өкілеттіктерін 
растайтын құжаттар қоса беріледі (мысалы, нотариуспен 
рэсімделген сенімхат). Бұл сенімхат келісімнің ажырамас бөлігі 
болып табылады. Сенімхаттың түпнүсқасы серіктестік келісім- 
шарттың көшірмесіне, ал көшірмелері шарттың калған 
көшірмелеріне қоса беріледі. Қосымшада сенімхаттың 
түпнүсқасы жэне қай серіктес орналасқандығы келісімшарттың 
қай көшірмесінде көрсетілетіні корсетіледі;

-Мэтінде бірге көрсетілген тараптардың атауы (мысалы, 
бірлескен тараптарды серіктестер, қатысушылар жэне т.б. атауға 
болады, бірақ әркашан бірдей).
4. Келісім мәтінінде цолданылатын үгымдар, аныцтамачар 

(аныцтамачар) және нацты терминология. Егер келісім өте байсалды 
болса, онда кіріспеде тараптардың сипаттамасынан баска, келісім 
мэтінінде тараптар қабылдаған анықтамалар келтірілген. Бұл, эсіресе, 
келіссөздер барысында қолданылатын терминологияның сэйкес
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келмеуі немесе эртүрлі түсіндірілуі анықталған жағдайда өте маңызды. 
Томендегі мэтінде көрсетілген немесе эдепкі бойынша колданылған 
күжатгар көрсстілуі керек (мысалы, «Турларды сатудың жалпы 
срежелері» жэне т.б.).

Терминдер мен үғымдарды түсіндіру екі тілді келісімдерде өте 
маңызды. Әдетте серіктестердің жэне мүмкін үшінші тараптардың 
оларды дүрыс түсіндіруде киындық тудыратын 10-15 терминдер мен 
гүсініктер таңдалады. Алайда, іс жүзінде келісім тараитары бүл 
шартты сирек орындайды және олардың көпшілігі түсінбеушілікке 
байланысты

^о гй  бағдарламасының ІЬій.ги кітапханалык нүсқасына 
арналған бүл немесе баска түжырымдама немесе термин көбінесе 
іпығындарға үшырайды жэне экономикалык санкциялардың қайғылы 
гэжірибесін алады. Сондықган келісімшарт күжаттарын мүқият 
дайындау қажет.

5. Келісімніңмәні.мен объектісінің сипаттамасы. Мәміленің 
мэні мен нысаны әркашан бірінші бапта немесе абзаңта сипатталған. 
Келісімнің мэні. Келісімнің мэні іс-әрекеттің сипаттамасы (тапсырыс, 
беру, сатып алу-сату, делдалдык кызметтер жэне т.б.) деп түсініледі. 
Сатудың өзі жэне жауапкершілік шекарасын анықтау түрғысынан 
гуроператор мен турагент арасындағы қарым-қатынастың үш 
нүсқасын анык ажыратуға болады. Мүны «экімшіні ашу» деп атайды. 
Принңипті жэне оның мэнін апіу деңгейіне байланысты турларды 
сатудың нүсқалары бар:

Турагенттік фирма туроператордың (директордың) атынан жэне 
оның атынан туристік енімді сатады - бүл «аталған директор». 
Шындығында бүл туристік ваучерлік дүкенге үксайды, онда 
агентсатушы туристерге эртүрлі туроператорлардың көптеген 
гурларыньщ таңдауын үсынады, бас каталогты басшылыққа ала 
отырып жэне турдың сатылуын растау үшін операциялық қүралдарды 
қолдана отырып, туроператорларға компанияның ваучерлерін сатады. 
Бүл жағдайда барлык құжаттар гуроператор атынан толтырылады, 
дегенмен агент көрсетілуі керек. Турист агентке ақша төлейді, бірак 
турист банк немесе пошта бөлімшесі арқылы туроператорға ақша 
аударуы мүмкін, содан кейін ол комиссия төлейді.

Мүны «экімшіні ашу» деп атайды. Принципті жэне оның мэнін 
ашу деңгейіне байланысты турларды сатудың нүсқалары бар:

А.Турагенттік фирма туроператордың (директордың) атынан 
және оның атынан туристік өнімді сатады - бүл «аталған директор». 
Шындығында бүл туристік ваучерлік дүкенге үксайды, онда
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агентсатушы туристерге эртүрлі туроператорлардың көптеген 
турларының таңдауын үсынады, бас каталогты басшылыкка ала 
отырып және турдың сатылуын растау үшін операңиялык құралдарды 
қолдана отырып, туроператорларга компанияның ваучерлерін сатады. 
Бұл жағдайда барлык кұжаттар туроператор атынан толтырылады, 
дегенмен агент көрсетілуі керек. Турист агентке акша төлейді, бірақ 
турист банк немесе иошта бөлімшесі арқылы туроператорға ақша 
аударуы мүмкін, содан кейін ол агентке комиссия төлейді.

Бұл жағдайда туристік өнім үшін барлық жауапкершілік 
туроператорға жүктеледі, ал турагент ресми түрде турист үшін жауап 
бермейді. Бұл дүкенде импортталған теледидарлардың сатылымы 
туралы еске түсіреді, егер ештеңе болмасын, теледидарды дүкеннен 
шыгарғаннан кейін иесі тек осы компанияның теледидар орнату 
шеберханасына хабарласуы керек.

Б. Туристік агенттің өзі туроператордың атынан туристік өнімді 
сатады, бірақ өз атынан, алайда директордың болуын атап, тіпті оның 
барлық бастапқы мәліметтері мен туристік өнімді көрсете отырып, бұл 
«аталмаған директор».

Туристік агенттік туристпен өз бетінше келісім жасайды жэне 
туристік саиар мен оның ұйымдастырушысының деректерін дэл 
көрсететін бланкіде тіркелген талон береді. Агент туристермен барлық 
есеп айырысуларды жасайды жэне тіпті оган белгілі бір қызметтерді 
ұсынады.

Туроператор келісім шарттарына байланысты туристен түскен 
қаражатты толықтай аудара алады, содан кейін туроператордан 
комиссия ала алады немесе егер бұл келісімде қарастырьшған болса, 
туроператормен туроператормен есеп айырысу кезінде олардың 
комиссиясын ұстап қалуы мүмкін. Алайда, соңғысы төлем 
кұжаттарында нақты көрсетілуі керек. Туроператордың (дпректордың) 
туристпен құжатталған карым-қатынасы болмағандықтан, туристік 
өнімге қатысты барлык талаптар, егер бар болса, турист туристік 
агентке ұсынуға мэжбүр болады, ол осы талаптарды туроператорға 
жүгіну арқылы қайтарады.

В. Басқа аймақтағы турагент туроператор функңияларының бір 
бөлігін алып, туроператордың өнімін сіңіретін езінің туристік онімін 
сата алады.

Сонымен бірге туроператордың аты аталмауы мүмкін - бүл 
«ашылмаған директор» деп аталады. Осылайша, агент күрделі, көп 

деңгейлі туристік өнімді (тур), оның ішінде құжаттарды рэсімдеуді, 
туристерді шетелдік турға жөнелтілетін жерге тасымалдауды
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(мысалы, Кокшетаудан Алматыға), конақүй, косымша экскурсня жэне 
баска қызметтермен қамтамасыз етеді, оның тасымалын 

үйымдастырады, қызметтің көрсетеді баратын елдерге дейін. 
I Ііетелдік туристік саяхат - бүл үлкен тізбектің байланыстарының бірі.

Бүл жағдайда бірлескен орындаушылар ретінде бірнеше директорлар 
болуы мүмкін. Ваучер агенттің бланкісінде беріледі жэне туристер 

үшін барлық жауапкершілік оның мойнында болады.
^УогсІ бағдарламасының ІЬій.ги кітапханалық нүсқасына 

арналған
Қарым-қатынас пен өзара жауапкершіліктің барлык ерекшеліктері 
келісімде нақты көрсетілуі керек.

Келісім нысаны. Келісім объектісі белгілі бір шарттар бойынша 
үсынылатын турлар немесе қызметтер деп аталады.

Келісім объектісінің сипаттамасына катысты жалпы үсыныс жоқ 
жэне эр жагдайда тараптар туризмнің түрін жэне оның сипаттамаларын 
нақты аныктауы керек. Іскерлік визаларды алу үшін сізге бизнес- 
гуризмді тізімге енгізу керек, оны бөлек жол ретінде белгілеп, визалық 
колдауды кім беретінін анықтау керек.

Егер сізге бір немесе бірнеше маршруттардың сипаттамасын 
немесе сипаттамаларын немесе келісім нысанына қатысты басқа да 
толық ақпаратты үсыну қажет болса, осы ақпаратты келісімнің 
ажырамае бөлігі ретінде аныктайтын келісімнің қосымшасына енгізу 
орынды.

Туристердің азаматтығы жэне азаматтығына қатысты кез-келген 
інектеулер көрсетілуі керек (Біріккен Араб Әмірліктеріне кіру 
сапарында немесе Израильге барғысы келетін кез-келген төлқүжат 
белгісі бар адамдар үшін шектеледі). Мүндай шектеулер алдын-ала 
келісімнің мэтінінде немесе оның қосымшаларында корсетілуі керек.

Туристік өнімді сату кезінде шартта не көрсетілгенін көрсету 
керек - елге туристерді кабылдау (кіру) немесе оларды шетелге жіберу 
(шығатын), сонымен қатар директор мен агент арасындағы 
қарымкатынас.

Екі жағдайда тараптар келісім такырыбының сипаттамасын 
колданыстағы заңнама түрғысынан егжей-тегжейлі талкылауы керек.

6. Турпардың цұны (өтінімді жеке күжат түрінде алуға 
болады).

7. Туристік баганың жеңілдіктері мен мөлшерлемелері және 
саясаты.

8. Баганың вачютасы (айырбастауға пайыз жэне т.б.).
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9. Кчиенттің тур сатып ачу турачы өтінішін то.чтыру 
нысандары мен тәртібі (онымен есеп айырысу тэртібі жэне шарттық 
кұжаттама, арнайы міндеттемелер жэне қаржылық құжаттар).

10. Сачым мө.чшері және депозиттік саясаттың прішциптері, 
айыппұл.

11. Инф.чяция үшін немесе өзіндік ңүнын арттыратын 
цызметтерді өздігінен сатып ачу үшін қосымша төлем шарттары 
(мысалы, авиабилеттер).

12. Өзара есеп айырысу.чар мен төлемдердің тәртібі мен 
шарттары (кайсысы банк шығындарын көтереді), инфляция туралы.

13. Комиссиялыц сыйацы мөлшері, әдісі, мерзімі және тәртібі. 
Агент эрбір сатылымнан алатын комиссияның мөлшерін накты білуі 
керек. Агенттіктің ақысы айтарлыктай мөлшерде болуы мүмкін: тур 
немесе қызмет кұнының 2-ден 12% -на дейін. Агенттік төлемдердің 
күрделі жинақтау схемалары жасалады: эр турист үшін, косымша бір 
маусымда 10, 20, 50, 100 жэне 500 туристерден түратын топ үшін. 
Жалпы алғанда, агент сыйақысының мөлшері 15% немесе одан көп 
болуы мүмкін. Қосымша кызметтерді (мысалы, сақтандыру) сатуға 
төлемдер де белгіленген. Шетелде саяхатты кешенді сақтандыру 
қызметтерін үсынатын кейбір сактандыру компаниялары комиссияның 
40% кұрайды. Ынталандыру жэрдемакылары, отбасы мүшелері үшін 
тегін турлар, арнайы турлар жэне т.б. үсынылады.

Туристік өнімді сатқан кезде жауапкершіліктің жартылай 
немесе толықгай жауаптылык дәрежесі негізінен директор мен 
агенттің карым-катынасына байланысты болады.

14. Үсынылатын сацтандыру шарттары және оны сату 
шарттары.

15. Қосымша цызметтерді сату шарттары (мысалы, 
жеңілдік карталары, туристерге қызметтер мен тауарларға жеңілдіктер 
алуга мүмкіндік беретін кала мен компанияның қонақ карталары).

16. Ерекше жагдайчар (окыту, жарнама саясаты, акпарат беру, 
брондау қызметін үсыну тәртібі мен шарттары, клиенттің өтініші 
бойынша турдың шарттарына өзгерістер енгізу тэртібі, жазбалар 
жүргізу, агенттіктің кызметін бағалау әдістемесі).

17. Кчиенттің бастамасы бойынша тапсырыс берічген 
цьізметтерді жою шарттары, айыппұлдар.

18. Туроператордың бастамасы бойынша турды жою 
шарттары.

19. Өтем шарттары.

242



20. Сапасыз цызметтер үшін не.месе оларды үсынбагандыц 
үшін жауапкершһік. Туристік кызметтерді сату кезінде 
келісімшарттык жэне агенттік қатынастардың кешенді ойы пайда 
болады, қатысушылардың көп буынды тізбектің әр кадамы үшін 
жауапкершілігін жэне міндеттемелерді орындау тәуекелдерін реттейді. 
Талапкер кінэлі түлғаға кайтарылады, ал шығындар жауапкершілік 
деңгейіне сэйкес қатысушылар арасында таратылады.

Турист тапсырыс берген қызмет көрсетуден бас тартқан кезде 
і урагент пен туроператор арасында ерекше байланыс пайда болады:

A. Егер туристің бастамасы бойынша бас таріу орын алса жэне 
оған айыппүл салынады, бүл салымды кайтаруға немесе турдың қүнын 
қайтаруға әкеп соқпаса, онда сүрак заңды: агенттің осы айыппүлдардан 
алатын пайдасы қанша?

Б. Егер туристің бас тартуы турдың шарттарына 
канағаттанбаудың объективті себептері болса, онда кінэлі - кінэлі 
тараптың кінэсі. Әр нақты жағдайда мэн-жайларды зерделеу керек 
жэне оның негізінде залалды өтеу туралы дүрыс шешім қабылданды.

B. Туроператор мен туроператор арасында сатып алушы 
гуристік өнімнің нақты көрсетілген кызметтерге сэйкес келмеуіне, 
корсетілетін қызметтердің сапасыздығына жэне т.б. қатысты 
клиенттердің шағымдары бойынша дау туындауы мүмкін. Қалай 
болғанда да, тараптардың әрқайсысы өз жүмыс саласы үшін жауап 
береді жэне жауапкершілік шектері нақты анықталуы керек. 
Туроператордың жоспарламау салдарынан келтірілген залал үшін 
гурагенттің жауапкершілігі маңызды мэселе болып табылады.

Әсіресе 1 ЬІП.ги кітапханасы үшін туристік кызметтер үшін 
медиңиналық шығындардың Шоіхі нүсқасы.

Ресми түрде - бүл туроператордың сайты. Бірақ егер турагент 
туристті туристік сапардың ерекшеліктерімен жэне оған 
катысушылардың денсаулығына қойылатын ерекше талаптармен 
ганыстырмаса, онда ол мүндай шығындардың бір бөлігін алуға мэжбүр 
болады. Әдетте турагент туристің туристік сапарда сапасыз қызмет 
корсету туралы талаптары үшін жауап бермейді. Алайда, «аты 
аталмаған директор» жағдайында (директордың жарияланбауы), 
гурагенттік агент туристің алдында жауап береді, содан кейін туристік 
шағымдарды туроператорға регрес-эрекетте береді. Туристік агент 
баскаратын бастапкы қүжаттар дүрыс толтырылмаған жағдайда, ол 
осы фактіден туындайтын салдар үшін толықтай жауап береді.

Егер турагент туристтен алынған қаражатты аудару кезінде 
келісімнің шарттары бойынша агент мүддесін сактап калса, онда
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келісімде туристен бае тартылған жэне туристік билет кұнын 
мэжбүрлеп кайтарған жағдайда өзара есеп айырысу тэртібі көрсетілуі 
керек. Мүндай жағдайларда туроператордың да, турагенттің де 
келтірген зиянының дәрежесін, сондай-ақ мэміле тараптарының 
эркайсысының кінәсінің дэрежесін ескеру қажет болатын түрлі 
жағдайлар туындайды. Ең жаксы шешім - бүл сіздің кәсіби 
жауапкершілігіңіз бен туристік шығыннан сақтандыру.

21. Форс-мажор. Форс-мажор жағдайлары (ескерілмейтін күш 
мэн-жайлары) әркашан орын алуы мүмкін жэне оларды ескеруі керек. 
Форс-мажор туралы шарт эрдайым келісім мәтіндерінде немесе басқа 
шарттық (келісімшарттық) қүжаттарда болуы керек. Форс-мажор 
жағдайлары туралы тармактың мэтінінде әдетте басшылықтан алынған 
келісімнің осы түрі үшін қабылданған стандартты қолданған жон.

Осы келісімнен туындайтын міндеттемелерді орындау мүмкін 
болмайтын жағдайлардың актісі тараптарды міндеттемелерінен 
босатады, жэне эрбір тарап шығындарға үшырайды.

Сонымен катар, тараптар осындай мән-жайлардың жэне 
олардың нақты болуын растайтын қүжаттардың болуы туралы өзара 
акпарат беру тәртібін анықтауы керек. Мүндай қүжаттар мен 
айғактарды әдетте үлттық сауда палатасы немесе баска қүзыретті орган 
береді. Егер форс-мажорға байланысты міндеттемелерді орындауды 
кешіктірудің нақты мүмкіндігі болса, онда жаңа мерзімдерді белгілеу 
керек. Егер еңсерілмейтін күш жағдайлары немесе олардың салдары 
орындалудың мүмкін болмайтын жағдайға экелетін болса немесе 
маңызды шарттарды бүзатын болса, онда тараптар келісімді бүзуға 
жэне есеп айырысу тэртібін мақүлдауга келісуі керек (егер шартта 
немесе келісімшартта өзгеше көзделмесе).

22. Шагымдар, оларды орындау тәртібі және үсыну мерзічі. 
Жүмыс барысында эрдайым түсініспеушіліктер туындауы мүмкін. 
Барлық туындаған даулар алдын-ала қарастырылып, мүмкіндігінше 
тараптар келіссөздер арқылы шешілуі керек. Туроператордың, 
турагенттіктің жэне клиенттердің кез-келген шағымдары объективті 
түрде қарастырылуы үшін шағымдардың белгіленген тэртібіне сәйкес 
рэсімделуі керек. Туроператор турагенттің немесе туристің 
шағымдарын тур аяқталғаннан кейін 20 күннен кешіктірмей 
қабылдайды. Шағымдар тиісті түрде ресімделуі керек жазу. Турдағы 
қызмет көрсету сапасына катысты шағымдар тур жетекшісінің 
(ілесетін адам, топ жетекшісі, жіберуші компанияның шетелдік өкілі) 
катысуымен, сондай-ак қабылдаушы тарап өкілінің қатысуымен 
жасалуы керек. Шағымдар мен шешім қабылдауға жауап беру мерзімі
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- 2 апта. Қажет болған жағдайда ағент шағымдарды карау процееіне 
катысуға міндетті.

Егер турист туристік іссапарда тур жетекшісіне жазбаша шағым 
жасамаған болса, бірақ ол аяқталғаннан кейін оны аныктауға шешім 
қабылдаса, онда бұл шағымдарға қатысты болады. Шағымдарды әдетте 
гуроператор туристік сапар аяқталғаннан кейін 4 аптадан кешіктірмей 
ісабылдайды.

Шағымдарды рэсімдеу тэртібі туроператордың турагентпен 
келісімшарт түріне байланысты: егер турагент турды өз атынан сатса, 

онда. ол туристің барлық шағымдарын дербес қарастыруы керек, ал 
туроператор туристермен ешқандай байланысы болмағандар 

іуроператор турды туроператордың атынан еатса, онда туроператор
шағымдар бойынша жауап береді. 

Қалай болғанда да, турагент туристің жазбаша шағымын 
кабылдауға жэне туроператорды хабардар етуге, онымен қойылған 
галапқа жауапты келісуге міндетті: отемақы туралы сұрау салудан бас 
гарту немесе оны қанағаттандыру. «Клиент эрдайым дұрыс» қағидасы 
гуристердің шағымдарын талдау кезінде әрдайым дүрыс бола 
бермейді, өйткені олардың көпшілігі қажет болғаннан көбірек алғысы 
келеді. Олар байыпты өмір сүру жэне тамақтану жағдайымен, 
■жскурсиялар жиынтығымен танысып, тіпті туристік топтың 
жиналысына мүлде катыспады, мүнда туристік сапарға барар алдында 
тағы бір рет талқыланды. Жеке шағымдар мен шағымдардың эділдігін 
жоққа шығаруға болмайды: қонакүйлерді ауыстыру, сапасыз қызмет 
көрсету, тек орыс тілінде сөйлейтін гид, үрлык жэне т.б. Мүның бэрі іс 
жүзінде орын алады, сондықтан туристердің талаптары 
қанағаттандырылуы керек

Туроператор мен турагенттің қарым-қатынасы барысында 
іуындайтын талаптар әртүрлі себептерге байланысты жэне оларды 
шартты түрде категорияларға бөлуге болады:

А. Нацты сатып ачынган туристік өнімнің құрамы мен 
сапасына сәйкессіздік. Бүл жиі кездесетін шағымдар, кейде «бүлінген 
телефон» әсерінен болады. Көбінесе бүл әдеттегі ақпараттық 
проблемалар: бронпора бүрын жасалған; ақпарат ескірген, бірақ 
гүзетілмеген; агент ештеңені аяқтамады немесе безендірмеді. Егер 
гуристің туристік идеяны, кызмет көрсету деңгейі мен сапасы туралы 
идеясына айтарлыктай эсер еткен ақпаратта дәлсіздік болса, онда 
шағымдар мен шағымдар сөзсіз болады. Осылайша, туроператор тур 
туралы бастапқы акпараттың дүрыстығы, кұны, мерзімдері, оның 
мазмүны мен сапасы туралы, сонымен қатар турагент жүзеге
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асырылатын тур туралы акпараттың толыктығы, оның мазмұны және 
туристке көрсетілетін қызметтердің сапасы үшін жауап береді.

Б. Қабылдаушы туристік ко.мпанияның туристер келтірген 
залалды талап етуі. Туристтер қабылдаушы туристік компанияны 
зақымдауы мүмкін, егер ол туристерді сол жерде шеше алмаса, өз 
шағымдарын туроператорға жібереді. Нэтижесінде тараптар бірге 
жауапкершілік алады. Сондыктан Туристік агенттің экскурсия меп 
сату технологиясын жүзеге асыру үшін жағдайларды сактау, сонымеп 
қатар ақпараттың уақтылылығы жэне т.б. үшін жауапкершілікті 
карастыру қажет. Туроператор туроператорға турдың ерекшеліктері 
туралы накты акпарат беріп, кағазбастылыққа қойылатын талаптардың 
мінсіз сакталуын талап етуі керек. Туристік агенттік технологиялық 
тізбек бойынша міндеттемелердің орындалуы үшін жауап береді 
(қүжаттарды, рүқсаттарды, билеттерді жэне басқа қызметтерді тексеру 
жэне орындау). Егер туристің тағайындалған елге турагенттің кінәсі 
бойынша кіруіне жол берілмесе, соңғысы жүмыста абайсыздык немесе 
немқүрайлылык үшін толықтай жауап береді.

В. Туризм өніміне байланысты үшінші тараптардың 
тачаптары (көбінесе ңызмет көрсетушілер). Мүндай шағымдар тур 
туралы ақпаратта зияткерлік меншік күқығы бүзылған, коліктің 
кешігуімен жэне осыған байланысты шығындар туындаған жағдайда 
жэне баска жағдайларда туындауы мүмкін. Әр тарап туристік өнімнің 
белігі үшін жауап береді.
Жауапкершілік шаралары келісім шарттарымен, сондай-ак азаматтык 
жэне әзге де заңнаманың жалпы принңиптері мен нормаларымен 
реттеледі.

Г. Үшінші түлгалардың (көбінесе цызмет көрсетушілердің) 
туристік өніммен байпаныс царсы талаптарына цойылатын 
тачаптар. Мүндай шағымдар эрқашан орын алуы мүмкін зияткерлік 
меншік құкығы бүзылғанда, көлік кешіктірілген жэне шағындар 
туындаған жағдайда, жэне де басқа жағдайлар туындағанда. Әр жағы 
(заңды түлғалалар) езінің туристік өнім болігі үшін жауап береді. 
Жауап кершілік шаралары келісім шарттарымен реттеледі, сонымен 
қатар жалпы принциптері мен азаматтық жэне басқа заңнамалар 
нормаларымен.

23. Дауларды шешу тәртібі, арбитраж туралы ереже. 
Келісім тараптары өзара талаптарды келіссөздер арқылы шешуі керек. 
Қарамақайшылықтар мен шағымдар пайда болады, ал келісімдер 
оларды шешудің рәсімдерін қамтамасыз етуі керек. Ақьшға қонымды 
эдіс - арбитраждык сотқа туристік кауымдастыкқа мүшелікке жүгіну.
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Ірі бірлестіктерде дауларды шешудің жэне туристердің шағымдарын 
карастырудың арнайы ережелері бар. Алайда, тараптар арбитрді 
тацдап қана қоймай, оған деғен сенімдерін растап, өз шешімдерін 
орындауға қабьшдауы керек. Торелік тармақта торелік сот, ережелерге 
қойылатын талаптар, іс жүргізу тілі, заңдылықжәне басқа да мәселелер 
корсетіледі.

Егер арбитр жоқ болса, онда әдетте сотқа ведомстволық негізде, 
ягни жауапкердің түрған жері бойынша жүгіну керек. Заңды түлғалар 
арбитражға, егер катысушылардың арасында жеке түлға болса, 
сотталушының орналаскан жері бойынша сотқа жүгінеді. Келісім 
іаңды күшіне енген жағдайда, сондай-ак төрелікке дейінгі талап қою 
рэсімі орындалған жағдайда төрелік дауды қабылдайды. Бүл жағдайда 
барлық қажетті күжаттар мүқият ресімделіп, дайындалуы керек. 
Қызықты нүска - маятниктік арбитраж ережелерін таңдаған жағдайда, 
бүп кезде арбитр өз шешімін қабылдамайды, тек бір немесе баска 
жақтың позиңиясын алады (Биржаков М.Б. шетелдік компаниямен 
келісім - Санкт-Петербург-ОЛБИС, 8АТІ8, 1995,- 608 с).

24. Келісшнің цопданы.чу мерзімі. Келісімде оған қол қойылған 
уақыт пен іс-қимыл басталған уақыт накты көрсетілуі керек. Бүл 
күжатка қол қойьшған күнмен сәйкес келудің кажеті жоқ. Келісімнің 
басталуы қол қойьшған күннен кешіктірілуі мүмкін (егер бүл мағынасы 
болса). Келісім шексіз бола алмайды. Келісімнің жэне жарамдьшық 
мерзімі аяқталғаннан кейін тараптардың әрекеттерінің жеткілікті 
мерзімін белғілеу кажет. Әдетте келісімнің жарамдылығы тур туралы 
хабарландыру мерзіміне немесе белгілі бір мерзімге (бір немесе екі) 
орнатылады. Егер тараптар (бірлесіп немесе бөлек) оны бүзуға ниет 
білдірмесе, келісімнің мерзімі автоматты түрде үзартылуы мүмкін.

25. Келісімді бір немесе екі тараптың бастамасы бойынша 
мерзімінен бұрын бұзу тәртібі. Қарым-қатынастар эрқашан жаксы 
жолмен дами бермейді, кейде келісімді мерзімінен бүрын бүзу қажет. 
Келісімде егжей-тегжейлі көрсетілуі керек тараптардың бірінің 
бастамасы бойынша оны тоқтату тэртібі. Мүндай іс-қимыл 
қатысушыларды алдын-ала (бір немесе екі ай) алдын-ала хабардар 
етудің жэне осы кезең ішінде өзара каржылық есеп айырысулар мен 
міндеттемелерді міндетті түрде аяктаудың белгілі бір рәсімдерін, 
сонымен бірге қайтарылатын күжаттарды, қатаң есептілік нысандарын 
жэне т.б. камтамасыз етуі керек. Келісімді мерзімінен бүрын бүзу 
төтенше акт болып табылады жэне ол әдетте орын алады. стресстік 
жағдайлар. Сондыктан серіктестермен қоштасу бейбіт жэне қүрметке 
ие болуы үшін алдын-ала келісу керек.Маңызды қателік - шартты
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мерзімінен бұрын бұзу жағдайын жазу ғана болған жағдайда. екі 
жактың міндетті келісімі. Бұл шарт келісімді кұлатады.

26. Шартты тіркву тілі. Егер келісім тараптары Қазақстан 
азаматтығына ие болса, онда келісімді толтыру тілі цазац тілі болуы 
керек, алайда, егер серіктестердің бірі басқа мемлекетке жататын 
болса, онда келісімшарт тілі тараптардың келісімі бойынша таңдалады 
немесе келісім екі тілде жазылады. Жалпы ереже бойынша, эр тарап 
өзінің мемлекеттік тілін колданады. Алайда, құжатты араб, иврит, 
қытай немесе жапои таңбаларында жасау қиын болуы мұмкін. Бұл 
жағдайда тараптар серіктес елде (ағылшын, француз, неміс, испаи, 
итальян) таратылатын қолайлы үшінші тіл туралы келісуі керек.

Егер серіктес казак тілін жаксы білсе жэне оның серіктесі 
ресейлік кэсіпкерлермен іскерлік қатынастарға мамандандырылса, 
онда оның келісімімен келісім мэтіні орыс тілінде жазылуы мүмкін. 
Алайда, бұл сирек кездеседі. Ең дәстүрлі екі шарлы келісім орыс 
тілінде жэне серіктес таңцаған тілде жасалады.

Екі тілді келісім екі бағанмен жазылады, олардың әркайсысы 
бір-біріне қарама-карсы орналасады. Бұл құрылым мэтіи 
аудармасының жеткіліктілігін салыстыруды жеңілдетеді.

Сіз келісім-шартты тек шет тілінде жасамауыңыз керек, ейткені 
оны Қазақстан салық органдарына немесе осы келісімшарттың 
түинұсқасын талап ететін басқа реттеуші органдарға ұсыну қиынға 
соғады. Мемлекеттік қызметшілер шет тілінде жазылған құжатты 
қабылдамайды.
Агенттік келісім кемінде екі данада (баспа машинасында немесе 
компьютерлік принтерде) басылады. Әр серіктес бір данадан алады. 
Егер келісім екі тілде жасалса, онда эр серіктестің қазақ жэне шет 
тілдеріндегі мэтіндері болуы керек. Мэтіннің барлык кошірмелері 
біркелкі жасалынған жэне бірдей күшке ие, олар келісім мэтінінің 
соңында көрсетілуі жэне тараптармен расталуы керек. Дауларда тек 
біреуі негізгі тілге айналады, сондықтан келісімде негізгі тіл ретінде 
келісімнің қай тіл қабылданғанын көрсету керек. Бұл сот ісін жүргізу 
тілін анықтайды.

27. Көшірмелер саны. Келісім мэтінінде жасалған жэне 
тараптар қол қойған агеиттік келісімнің кошірмелерінің саны 
көрсетіледі. Қосымша көшірмелер ұсынылмайды - олар дұрыс емес 
қолдарға түсіп, адал емес адамдар өздерінің мақсаттары үшін қолдана 
алады. Әрбір тарап оның көшірмесін мұкият сақтауға жэне қажет 
болған жағдайда тараптардың келісімнің (келісімшарттың) ажырамас 
бөлігі ретінде айкындайтын колданыстағы қосымшалармен,
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хаттамалармен жэне баека кұжаттармен толықгыруға міндетті. Бұл 
жағдайда өтініш парағын енгізіңіз.

Келісімнің түпнұскасы көбінесе күнделікті жүмыс үшін қажет, 
оны реттеуші органдарға немесе төрелік органдарға үсыну үшін де 
қажет болуы мүмкін. Келісімшарт мерзімі аяқталғаннан кейін 
жеткілікті ұзак уақыт өткеннен кейін де (серіктеспен немесе салык 
органымен) кез-келген жанжал туындауы мүмкін. Келісім кэсіпорын 
белгілеген уақытта сақталуы керек, содан кейін басқа мүрағатка 
тапсырылуы керек (филиал бойынша).

28. Құпияшлық шарттары.
29. Тараптардың деректемелері (заңды мекен-жайы жэне 

банктік деректемелер).
30. Өтінімдер тізімі.
31. Тараптардың аттары мен цолдары. Әдетте келісімге 

мэтіннің соңында эр тараптан заңды түлғалардың басшылары 
(директорлар, президенттер жэне т.б.) қол қояды. Егер келісім жеке 
адаммен жасалса, онда ол озімен келісімге жеке қол кояды. Қолды 
нотариалды куэландыру кажет болуы мүмкін.

Халықаралық шарт жасасу кезінде, Қазақстан Республикасы 
тарапынан сырткы экономикалық қызметті жүзеге асыру тэртібі 
туралы жалпы ережеге сәйкес, барлық келісімшарт қүжаттарына екі 
лауазымды түлға қол қояды: бірінші түлға кеңседе жэне екінші тұлға 
сыртқы экономикалық құжаттарға екінші рет қол кою кұкығына 
бұйрықпен бірінщі адам тағайындайды, ереже бойынша, бүл немесе 
бас есепші. Құжаттарға баска лауазымды адамдар қол коюы үшін тиісті 
гүрде ресімделғен сенімхат болған жағдайда ғана кол коя алады. 
Уәкілеттігі жок тұлғаның келісімге кол қоюы бұл кұжатты заңды 
күшінен айырады, ал келіспеушілік туындаған жағдайда мүндай 
келісім аралык соттың күшімен жойылуы мүмкін.

Шетелдік серіктестің өз елінің үлттық заңнамасының 
талаптарына байланысты бір немесе екі қолы болуы мүмкін. Қазакстан 
Республикасы тарапының қолдары серіктестіктің мөрімен 
куэландырылған. Бұл мэселеде шетелдік серіктес өз елінде 
қабылданган тәжірибеге сүйенеді. Тараптардың келісімі бойынша олар 
құжаттың эр парағына кол қоя алады, кейде эр параққа мөр басылады. 
Мұндай катаңдық өте пайдалы болуы мүмкін, өйткені кешірудің 
заманауи техникасымен, жосықсыз катысушыға эр түрлі мазмұндағы 
жэне пайдалану кұжатын дайындау қиын болмайды. Халықаралык 
шарт жасасу кезінде, Қазакстан Республикасы тарапынан сыртқы 
экономикалық қызметті жүзеге асыру тэртібі туралы жалпы ережеге
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сәйкес, барлык келісімшарт кұжаттарына екі лауазымды тұлға кол 
қояды: бірінші тұлға кеңседе жэне екінші тұлға сыртқы экономикалық 
кұжаттарға екінші рет қол кою құқығына бұйрыкпен бірінші адам 
тағайындайды, ереже бойынша, бұл немесе бас есепші.

Құжаттарға баска лауазымды адамдар қол қоюы үшін тиісті 
түрде ресімделғен сенімхат болған жағдайда ғана кол қоя алады. 
Уэкілеттіғі жоқ тұлғаның келісімге қол коюы бұл құжатты заңды 
кушінен айырады, ал келіспеушілік туындаған жағдайда мұндай 
келісім аралық соттың күшімен жойылуы мүмкін. Шетелдік 
серіктестің өз елінің ұлттық заңнамасының талаптарына байланысты 
бір немесе екі қолы болуы мүмкін.

Қазақстан Республикасы тарапының қолдары серіктестіктің 
морімен куэландырылған. Бұл мэселеде шетелдік серіктес өз елінде 
қабылданған тәжірибеге сүйенеді. Тараптардың келісімі бойьшша олар 
кұжаттың эр парағына қол қоя алады, кейде әр параққа мөр басылады. 
Мұндай қатаңдық өте пайдалы болуы мүмкін, өйткені көшірудің 
заманауи техникасымен, жосықсыз катысушыға баска мазмұндағы 
кұжатты жасау жэне оны максатсыз пайдалану үшін киын болмайды.

Қазақстан Республикасынің туризм
тэжірибесінде туроператорлар мен турагенттіктер арасында 

жасалған көптеғен келісімшарттар бар.
Мұндай келісімдердің сипатын аныктау проблемасына екі 

негізгі көзқарасты бөліп көрсетуге болады.
Бірінші тэсіл_Қазакстан Республикасындағы Азаматтык 

Кодексіне сэйкес туристік кызметтер ақылы қызмет көрсету 
шарттарымен байланысты.

Екінші тәсіл туристік қызмет көрсету кешені ретінде туристік 
кұқықты білдіретін туристік өнімді сату келісімшартына негізделеді 
Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 13 маусымдағы №211-11 
«Қазақстан Республикасындағы туристік кызмет туралы (01.02.2021 
жылғы өзгертулер мен толықтырулармен)» Заңына сэйкес.

Туристік агенттіктердің тэжірибесінде 3-тармағына сэйкес 
аралас келісімдер деп аталатын жағдайлар жиі кездеседі.

Қазақсган Республикасының Азаматтық Кодексінде эр түрлі 
шарттардың элементтері бар. Тиісінше, нақты келісімнің ережелерін 
ескере отырып, тараптардың карым-қатынастарына турларды сату 
бойынша туристік кызметтерді ұсыну туралы келісімнің ережелері 
жэне делдал келісімдер (агенттік, комиссия, комиссия) ережелері 
колданылады.
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Туроператор, әдетте, турагенттің өтініші бойынша сирек 
озгеретін немесе оңдедетін агенттік келісімдердің стандартты 
нұсқаларын жасайды. Кобінесе туроператор ресми түрде баспа түрінде 
иемесе жарнама кітапшасында агенттік келісімдердің жалпы 
шарттарының пакетін жариялайды. Мысалы, германдык ірі 
іуроператорлар «Негіг-Ке івеп ОтЬН», «ТКАЫ8ЛІК Ғіи§», «Ваһп ітсі 
^сһійзгеізеп ОтЬН» туристік агенттерге де, туристерге де арналған 
олардың кызмет ету жағдайларын жариялайды. Көптеген ірі 
іуроператорлар («Бегемот», «Аэрофлот Тур Групп» жэне т.б.) осылай 
жасайды.

Көбінесе ірі компаниялар туроператоры агенттерге турларының 
арнайы кызмет каталогын шығарады. Онда туристік онімнің барлык 
шарттары мен сипаттамалары ғана емес, сонымеи катар агенттік 
келісімдердің шарттары, нүскаулықтар, жеке турларды сатуға 
қойылатын арнайы талаптар, агенттік сыйақыларды анықтау саясаты 
қарастырылған. Осындай каталогтарды Қазакстан туркомпаниялара 
шығарады. Келісім шеңбері туралы мэселе өзгеріссіз қалады. Кейбір 
батыстык туроператорлар оздерінің заңнамалык нормаларына, үлттык 
бірлестіктердің ережелеріне негізделген арнайы жэне нақты келісімді 
(көбінесе - бір немесе екі парақтағы форманы) қалайды.

Әдепкі бойынша қолданылатын ірі туроператорлар мен кедендер 
шарттары. Көбінесе серіктестің тілін білмейтін тәжірибесіз 

кэсіпкерлер үшін бүл опңия тек үлкен брондау кезінде ғана қолайлы.
Қарым-қатынастың ең қолайлы тэсілі - бүл болашақ бірлескен 

жүмыстың барлық аспектілерін қамтитыи кэсіби дайындалған екі
тілді келісім жасау.

Мүндай келісімді дайындау өте көп уақытты талап етеді, бірак толем 
жасамау каупінен, түрлі бүзылулардан немесе ауыр экономикалык 
санкциялармен олар үшін жауапкершіліктен қорғау үшін қажет.

Келісім жасау туралы бірде-бір үсыныс жок, бүл серіктестердің 
кәсіби тэжірибесіне, олардың қүқықтық дайындығына, олардың 
арасындағы сенім деңгейіне жэне т.б. байланысты. Келісімнің дүрыс 
жэне жарамды, қабылданған стандарттар мен заңнамалық актілерге 
сәйкес келуі жэне серіктестер тэуекел дэрежесін нақты көрсетуі керек, 
олар өздеріне алады, жэне бірлескен қызметтің салдары үшін барлық 
жауапкершілік.



Бақылау сұрактары
1. Туристік өнімді сатудың негізгі арналары кандай?
2. Таратудың ішкі жэне сырткы арналарының 

айырмашылығынеде?
3. Туризм өнімдерінің маркетингінің екі формасы каидай?
4. Жеке сату кеңселері кандай жэне олардың негізгі 

функциялары кандай?
5. Контрагент желісін сииаттаңыз және агенттік 

келісімдердіңнегізгі шарттары кандай?
6. Жарнамалық арна дегеніміз не? Туроиератордың туристік 

өнімін жылжытудағы нарық арналарының
түрлері.

7. Бөлшек және көтерме туристік фирмалар және олардың 
тарату арналары кұрылымындағы орны
қандай?

8. Туристік өнімді сатудың дәстүрлі жэне дэстүрлі емес 
формалары қандай?

9. Сату бойынша серіктестерді тандау кезінде ескеру 
қажетнегізгі мэселелер қандай?

10. Комианияның құқық қабшеттілігі деген ие жэне 
онырастаудың қандай тэсілдері бар?

11. Компанияның несие кабілеттілігі деген не жэне оны 
растаудың қандай тәсілдері бар?

12. Туроператор туристік агенттерді таңдау кезінде 
қандайфакторларды ескереді?

13. Агент дегеніміз не? Агенттік келісім дегеніміз не?
14. Туроператор мен турагенттіктің агенттік келісімдеріне 

қандай ережелер қолданылады? Агенттік келісім беру тэртібі қандай?
15. Агенттік келісімнің мэні мен объектісі не?
16. Агеиттік келісім жасау үшін қандай шарттар қажет? Шарт 

тараптарының сипаттамасында не көрсетілген?
17. Туроператор мен турагенттіктің келісіміне қандай нұсқалар

кіреді?
18. Форс-мажорлық жағдайларға не жатады жэне олар 

келісімде калай көрінеді?
19. Туроператор мен турагент арасындағы келіспеушіліктерді 

шешудің тэртібі қандай?
20. Келісімді мерзімінен бұрын бұзудың тэртібі қандай? 

Келісім тіліне қандай талаптар қойылады?
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Практикалық тапсырма
Осы тараудьщ ұсыныстарын колдана отырып, Нұр Сұлтан 

іуроператоры мен Қазакстанның кез-келген қаласынан келген 
туристік агенттік арасындағы агенттік келісім мэтінін жасаңыз.

10.2. Туристік өнімді жарнамалау эдістері мен нормативтік 
базасы. Тактикалық жарнамалық шешімдер

Барлық дерлік туроператорлар жарнама жасауга жэне 
[■ұтынушыларды өз өнімдері туралы ақпараттандыруга баса назар 
аударады. Бұл туристік онімді жылжыту үшін қажетті элементтердің 
бірі. Жарнама - бұл туристік онім мен түтынушы арасындағы жанама 
байланыс түрі. Жарнама үшін бұкаралық ақпарат құралдары (баспасөз, 
радио жэне т.б.) жэне әсіресе каталогтар, бронпоралар, плакаттар 
сияқты баспа материалдары қолданылады.

Жарнаманың мацсаты - назар аудару, қызығушылықты ояту, 
ақпаратты тұтынушыға жеткізу жэне оны белгілі бір әрекетке 
мэжбүрлеу (мысалы, туристік агентке хабарласу, қосымша ақпарат 
сұрау жэне т.б.). Туристік өнімді жасау жеткіліксіз, оның клиентін 
табу керек. Бұл ретте үлкен рөлді жарнама ойнайды, ол әр түрлі.

Туризм индустриясындағы жарнаманың ерекшелігі оның өнімінің 
ерекшелігімен анықталады (туристік қызметтер) жэне олар:

Туристік жарнама оның көмегімен таратылатын 
хабарламалардың шынайылыгы мен дэлдігі үшін үлкен 
жауапкершілікті алады;

Дәстүрлі тауарлардан айырмашылығы, сапасы, талғамы, 
пайдалы-лығы тұрақты емес, ақпарат пен насихат сияқты жарнамалық 
функңиялардың басымдьщты дамуын қажет ететін кызметтер;

Туристік қызметтердің ерекшелігі туристік қызығушылық 
объектілерін толыгырақ көрсететін корнекі қүралдарды колдануды 
кажет етеді, сондықтан бүл жерде, басқа жерлерде, фотосуреттер, 
картиналар, түрлі-түсті изопродукциялар жиі пайдаланылады;

Жарнама туризмнің түрақты серігі болып табылады жэне 
адамдарға тек сапар барысында ғана емес, сонымен бірге сапар кезінде 
жэне одан кейін де кызмет етеді, бұл оған ерекше жауапкершілік 
жүктейді жэне басқа тауарлар мен қызметтерді жарнамалауға тэн емес 
мүмкіндіктер береді.

Туризмдегі жарнаманың типтік мацсаттары:
Ацпараттыц:
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Өнім туралы акпарат беру; ■ Өнім имиджін калыптастыру,
Компания имиджін калыптастыру;
Компания қызметі туралы идеяларды түзету. Сенімді: 

Өнімді сатып алуға ынталандыру; Сату көлемінің өсуі;
Өнімге деген көзкарастың өзгеруі; бэсекелестікке

карсылық.
Ескерту:

Хабардарлык пен сұранысты колдау; - Кескінді растау.
Сонымен катар, жарнама дұрыс болуы жэне оған койылатын 

заңнамалык талаптарға сэйкес келуі керек.
Туроператордың жарнамалык қызметінің нормативтік негізі 

туризмдегі жарнаманы реттейтін Қазақстан Республикасының 
заңдары болып табылады.

Туроператор өзінің каталогтарындағы, паракшалардағы жэне 
турларды сату туралы хабарландырулардағы ақпараттың дұрыстығына 
жауап береді.

Туристік өнімдерді жарнамалаудың күрделілігі оның бір 
уакытта бірқатар гетерогенді жақтарын көрсетуі керек:

Сұраныстың нарык сегменттері бойынша сүраныстың 
эртүрлілігі (мысалы, балалык шактан бастап орта класс, 
УІРтуристер үшін жэне т.б.);

Саяхаттар мен сапарлардың эртүрлі орындары (мысалы, 
Түркия, Кипр, Италия, дәстүрлі бағыттар)

Испания, т.б. жэне жаңа бағытгар, мысалы, Марокко, Бали, 
Кения және т.б.);

Туризмнің эртүрлі түрлері (спорттык, тарихи, 
рекреациялык жэие т.б.).

Көбінесе бір жарнамалык хабарламада жарнамаланатын 
өнімнің барлық үш компонентін ескеру қажет (бағыттар, сапар түрлері 
жэне түтынушылар санаттары бойынша сараланған ұсыныс).

Бұл жағдайда жарнаманың негізгі принциптерін ескеру қажет:
Жарнама кыска болуы керек, эйтпесе ол 

толык 
түсінілмейді;

Жарнама клиентке түсінікті болуы керек, өйткені саналы 
түрде қабылданатын нәрсе жадта үзақка созылады;

Хабардың басында жэне соңында айтылғандар ортада 
айтылғаннан гөрі жақсы есте қалады. Мэтін мен жарнамалық хабардың
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макетін құру кезінде баетысы немесе аякталатындай етіп алдын-ала 
боліп көрсету керек;

Материал эртүрлі немесе ерекше болуы керек, содан кейін 
ол жақсырак есте қалады;

Егер ақпарат әдеттегі үгымдарга, нанымдарға немесе 
пікірлерге кайшы келмесе, оны кабылдау оңай жэне оны есте сактау 
оцай;

Қоғамдык өмірдегі негізгі бағыттардың рухын ескеру 
қажет. Ол үшін түрғындарға әлеуметтік сауалнамалар, яғни 
маркетингтік зерттеулер жүргізу кажет. Бүл клиенттерге не үнайтынын 
білудің жалғыз жолы.

Туристік компаниядағы жарнамалық тактикалық 
піешімдерге сүрақтардың 3 блогы кіреді: бүқаралык акпарат
қүралдарын немесе жарнамалық медианы таңдау;

жарнама үшін ақы төлеу және шығындарды бакылау; 
жарнамалык қоңырауларды шығару кестесі. Оларды толығырақ 
қарастырайық.

БАҚ немесе жарнамачыц медианы таңдау.
Бүл жағдайда маңызды міндет - жарнаманың тиімді жэне үнемді 

қүралдарын таңдау. Бүл жағдайда ақпарат көзін мүқият зерделеу 
қажет, яғни болашак түтынушылар ел, аймак, туристік орталық немесе 
курорт туралы ақпаратты қайдан алады.

Жарнамалық ақпарат қүралдары (немесе жарнамалық ақпарат 
құралдары) эр түрлі болуы мүмкін. Туризмдегі жарнама көбінесе келесі 
құралдарды колданады: баспасөз, теледидар, радио, видео, почта, 
көліктегі жарнамалық жарнама, сауда нүктелерінде, сыртқы жэне 
сувенирлік жарнамалар жэне т.б.

Жарнамалық медианы зерттеу жэне таңдау аудитория, таралым, 
қамту, жиілік сияқты үғымдармен байланысты.

\Уопі
бағдарламасының ІЬіП.ги кітапханалық нұсқасына арналған

Аудитория дегеніміз - осы жарнамалық ақпарат кұралы 
жарнамалық хабарлама жіберетін адамдар тобы. Мысалы, газет үшін 
аудиторияны бағалау критерийі - оны белгілі бір уақыт аралығында 
көре алған адамдар саны.

Тарачым - жарнамалык ақпарат кұралдарының 
(газет, журналдар, аныктамалык материалдар жэне т.б.) үнемі 

шығарылатын көшірмелерінің саны.
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Қамту - белгілі бір уакыт аралығында осы жарнамалық 
құралмен байланыскан жеке тұлғалар немесе отбасылар саны. Қамту 
белгілі бір туристік нарықты күрайтын жеке тұлғалардың немесе 
отбасылардың жалпы санынан пайызбен көрсетіледі. Теледидар үшін 
«жету» термині 4 апта ішінде теледидармен байланысқа түскен 
отбасылардың санын білдіреді.

Жиілік - бүл адамдар мен отбасылардың орташа саны. 
Аудитория дегеніміз - осы жарнамалык ақпарат кұралы жарнамалық 
хабарлама жіберетін адамдар тобы. Мысалы, газет үшін аудиторияны 
бағалау критерийі - оны белгілі бір уақыт аралығында көре алған 
адамдар саны.

Тарачым - жарнамалык акпарат кұралдарының (газет, 
журналдар, аныктамалық материалдар жэне т.б.) үнемі шығарылатын 
кошірмелерінің саны. Қамту - белгілі бір уакьп аралығында осы 
жарнамалық құралмен байланысқан жеке тұлғалар немесе отбасылар 
саны. Қамту белгілі бір туристік нарықты кұрайтын жеке тұлғалардың 
немесе отбасылардың жалпы санынан пайызбен көрсетіледі. 
Теледидар үшін «жету» термині 4 апта ішінде теледидармен 
байланысқа түскен отбасылардың санын білдіреді.

Жиілік дегеніміз - белгілі бір уакыт аралығында белгілі бір 
жарнама кестесіне жеткен адамдардың немесе отбасылардың орташа 
саны. Жарнаманың жиілігі, эдетте, жарнамаланатын туристік өнімнін; 
имиджін нығайту, еске түсіру, жаңа тұтынушыны табу үшін 
қолданылады. Жиілігі негұрлым жоғары болса, емдеу ұзақ уақыт терең 
әсер қалдыратын ықтималдығы жоғары.

Әрбір жағдайда жарнамалык ақпарат құралдарының кажеттілігі 
мен мүмкін болатын тиімділігі аныкталады жэне жоғарыда келтірілген 
тұжырымдамалардың немесе анықтамалардың негізінде ықтимал 
туристерге сол немесе басқа бұкаралык ақпарат құралдарында 
жарнамалык хабарлар таратудың орындылығы қарастырылады.

Жарнамалар мен бақылау шығындарын төлеңіз. Туристік 
компаниядағы жарнамалық науқанға ақы төлеу үшін үш индикаторды 
байланыстыратын шығындар сметасы жасалады:

Жарнамалық каражаттың мөлшері;
Жарнамалық іс-шаралардың көлемі;
Жарнамалык ақпарат кұралдарындағы немесе 

жарнамалық ақпарат құралдарындағы жарияланымдардың 
тарифтік бағалары 

(немесе багалар).
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Жарнамалық жарияланымдардың бағалары немесе тарифтері 
мобильді болып табылады жэне көбінесе тапсырыс шарттарының 

әсерінен айтарлықтай төмендетілуі мүмкін. Бұл жағдайда 
жарнамалық ақпарат куралдарыпдағы жарнамалық 

жарияланымдардың тарифтері мен бағаларын білу жэне оларды 
шебер пайдалану туристік жарнамамен айналысатын жүмысшыларға 

қойылатын маңызды талаптар болып табылады. 
Газеттердегі жарнаманың құнын есептеу бірлігі - бұл желі 

(пемесе агат). Сізге баспасөздегі коммерциялық жарнаманың эр түрлі 
шығындарын салыстыру қажет болғанда, олар жалпы сипатқа ие 
болады, яғни бір данада бір жолдың бағасына әкеледі:

Жариялау кестесінде бұқаралық ақпарат құралдарында 
жарнамалық хабарларды таратудың нақты күндері мен мерзімі 
көрсетілген. Туризмде бүл күндер, ең алдымен, туристік сапарлардың 
мезгіл-мезгіл анықталуымен, сондай-ақ туристік компаниялардың 
келесі жылға туристік саяхаттарға тапсырыс беруге жаппай өтінімдер 
қабылдайтын күзгі-қысқы кезеңнің дэстүрімен байланысты.

Жарнаманың жиілігі мен уақыты белгілі бір жарнамалық 
ортаның сипаттамаларына байланысты. Осылайша, газеттердегі, радио 
мен теледидардағы жарнамалар клиентпен өткен жарнамалық 
байланыстарды тудырады.

Жарнаманың жарнамачыц емес әдістері. Туристік өнімді сату 
және жы.чжыту.

Маркетинг түжырымдамасы туристік агенттіктердің 
жарнамалық қызметі туристік қызметтерді сатуды ынталандыру үшін 
басқа қүралдардың күшімен толықтырылады, бұл фирмалардың 
ұсынысына тұтынушылардың (туристердің) жағымды реакңиясын 
жеделдетуге арналған.

Туристік қызметтерді сатуда белгілі бір коммерциялық шараның 
сәттілігі үшін жарнамалық жэне басқа да коммерциялық қызметпен 
бірге жүзеге асырылатын белгілі бір ынталандыру шаралары қажет.

Ірі туристік компанияларда (көтерме саудагерлер мен 
гуроператорлар) эдетте алдыңғы шаралардың тиімділігін зерттейтін 
жэне ең тиімді әдістер туралы ұсыныстар беретін сатылымдарды 
жылжыту бойынша толық қызметтер бар.

Туристік өнімді жылжытудағы жарнамалық емес эдістерге 
мыналар кіреді:

Агент арқылы жеке (жеке) сату;
Ақпаратты тікелей тарату жэне эр түрлі мәліметтер 

базасымен жұмыс (тұракты негізде жүмыс істейтін түрақты клиенттің
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деректер базасын қүру, соның негізінде накты турлар жэне т.б. туралы 
ақпарат клиентке жеткізіледі);

Тікелей маркетинг (телефон маркетингі, тарату тізімі - 
перспективалы корпоративтік клиенттер туралы ақпарат);

Сатылымдарды жылжыту - сол уақытта клиенттерге 
үсынылады, мысалы, жеңілдік талондары, турлар сатып алушылары 
үшін түрлі байқаулар мен үтыс ойындары, бонустық багдарламалар 
жүзеге асырылады, корпоративті сэйкестендіру элементтері бар заттар 
таратылады;

Қоғамдык байланыстарды насихаттау немесе үйымдастыру
- жанама үсыныс (бүкаралық ақпарат қүралдарының өкілдері 
шақырылатын компанияның турлары туралы ақпарат таратылатын 
мәдени іс-шараларды үйымдастыру).

Туроператор көбінесе тікелей тапсырыс берушілермен жүмыс 
істейді жэне сонымен бірге туристік агенттіктер жүйесі арқылы 
туристік өнімдерді көп мөлшерде сататындыктан, сату немесе сату 
бойынша ынталандыру шаралары олардың кімге бағытталғанына 
байланысты болуы мүмкін: тікелей туристік қызметтерді түтынушы 
немесе элеуетті туристке. болшек сауда фирмалары мен үйымдары.

Ынтапандырушы тұтынушылар (туристер).
Түтынушыларды ынталандыру мақсаттарының қатарына 

мыналар кіреді: үсынылатын турларды немесе жеке кызметтерді 
неғүрлым каркынды түтынуды ынталандыру, туристерді саяхаттауға 
ынталандыру

Түтынушыларды ынталандыру максаттарының ішінде ең 
бастылары мыналар: бәсекелестердің қызметін пайдаланатындардың 
туристік үсыныстарына назар аудара отырып, үсынылған турларды 
немесе жеке қызметтерді неғүрлым қарқынды түтынуды ынталандыру, 
туристерді бүрын пайдаланылмаған қызметтерді сатып алуға 
ынталандыру.

Ынтачандыру:
Туристік қызметтер мен сапарларға олар белгілі бір күнге 

дейін алдын-ала тапсырыс берілсе, жарияланған бағаларға жеңілдіктер 
үсыну. Бүл эдіс сатып алушылардың көпшілігін туристік сапарды 
алдын-ала төмен бағамен сатып алу мүмкіндігі арқылы қызыктыруга 
бағытталған;

Турист сапардың максималды үзақтығымен тур сатып алса, 
1-3 күн ішінде қосымша ақысыз қызметтерді үсыну. Мысалы, 20 күндік 
тур сатып алғанда, турист баска 1-3 күнге ақысыз қызмет ала алады;
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Кейбір ақысыз коеымша қызметтерді қосу (мысалы, кіру 
дискотека клубы, жағажай, шағын гольф алаңдарын, тенннс корттарын 
жэне т.б. пайдалану;

Компания баспасөзде, радио мен теледидарда немесе 
көрмеде туризм туралы викторина откізеді, онда жеңімпаз тегін 
туристік сапар түрінде сыйлық алады. Осылайша, компания косымша 
элеуетті клиенттердің назарын аударуға тырысады;

Компания ұйымдастырған турға саяхаттайтын туристерге 
тегін брендтік кэдесыйлар (жол сомкелері, шарлы қаламдар, шамдар 
жэне т.б.) кеңінен таратылады. Есеп компанияның туристерге деген 
сенімін арттыру жэне оларды тұрақгы клиенттер қатарына қосу үшін 
жасалады;

Компанияның түрақты клиенттеріне оларды беделді 
қонақүй бөлмелеріне, мейрамханадағы жайлы орындарға орналастыру, 
гүлдер, жеміс кұмыралары, қымбат сувенирлер үсыну, сондай-ақ 
мерекелер мен ерекше даталармен қүттықтаулар жіберу арқылы 
қызмет көрсетуге ерекше назар аудару.

Бөлшек сауда агенттерін жылжыту. Болшек 
сауда фирмаларына қатысты ынталандыру міндеттері:

олардың сауда қызметіне жаңа туристік қызметтерді 
енгізуге ынталандыру;

бэсекелестер колданатын ынталандыру шараларын бүзу; 
болшек серіктестіктің ынтымактастыкқа 

адалдығын 
калыптастыру;

жаңа дүкендерге оз үсынысыңызбен шығыңыз.
Саяхатта туристік топтарды сүйемелдейтін болшек сауда 

компаниясының қызметкерлеріне акысыз кызмет корсету;
Бөлшек туристік фирмалар окілдеріне сыйлықтар мен 

кәдесыйлар үсыну;
Турлар тнімді шарттармен сатылатын туристік биржаларды 

жүргізу (бірінші жағынан пайдалану қүқығы, басымдық кұкығы, 
жарияланған бағадан жеңілдіктер жэне т.б.);

Әлеуетті серіктестер арасында каталогтарды тарату; 
Болшек турнстік компаниялардьің кызметкерлерінің оқу 

сапарларын (жарнамалык жэне ақпараттық) ақысыз немесе белгіленген 
бағаның үлкен колемін (75%) үсынумен ұйымдастыру. Осындай 
сапарлар барысында жарнама турларына қатысушылар үшін
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бағдарлама ұйымдастырылады, оның ішінде туристік индустриямен, 
туристік орындармен таныстыру, арнайы жарнамалык-акпараттық 
семинарлар өткізіледі.

Оку сапарлары казіргі туристік нарыкта қалыпты жағдайға 
айналды. Туристік агенттерге оку турларын үйымдастырудың бірнеше 
қағидаттарын келтіреміз:

Мүндай сапарларға арналған топтар директорлардан емес, 
туристік өнімдерді тікелей сататын менеджерлерден (туристік 
агенттіктердің қызметкерлері) күрылады;

Әдетте, мүндай сапарларға бүрыннан
дэлелденген серіктестер шакырылады;

Мүндай сапарлар маусымнан тыс уақытта
(оның

басталуына дейін) үйымдастырылады;
Экскурсия бағдарламасы қабылдау пункттерімен жэне 

барлық негізгі жэне косымша қызметтермен танысуды қамтиды;
Мүндай сапарға штаттық топ - 15-20 адам; Стандартты 

үзактығы - 1 апта;
Сапарға қатысушылар тек рейске ақы төлейді (барлық 

қызметтер акысыз үсынылатын турларды шатастырмаңыз);
Оку турына катысқан белгілі бір фирмаларда сату 

нәтижелерін бақылау.
Ынталандыру шаралары жалпы маркетингтік стратегия мен 

тиімді қүралдарды таңдау негізінде жоспарланады. Жарнамалык 
ісшаралар сияқты, күнтізбелік күндерде сатуды жылжыту бойынша 
ісшаралар өткізіледі. Үлттық және халықаралық туризмдегі бүл 
терминдер келесі жылға туристік сапарларды белсенді өткізу 
кезеңдері, ірі туристік оқиғаларға сәйкес келетін кезендер болуы 
мүмкін.

Ынталандыру шаралары белгілі бір шығындармен байланысты, 
сондықтан оларды жүзеге асыру тиісті сметаларды дайындауды талап 
етеді. Бөліну мөлшері көбінесе компанияның жалпы айналымының 
немесе кірісінің пайызы ретінде аныкталады. Бүл жағдайда алдыңғы 
жылдардағы шығындар өлшем бола алады. Сатуды жылжыту бойынша 
шараларды жүзеге асырумен қатар олардың тиімділігін бағалау үнемі 
жүргізіліп отыруы керек. Ол үшін туристермен сұхбаттасу әдістері, 
туристік қызметтерді сату көлемін олардың өткен жылдардағы 
сатылымдарымен салыстырмалы талдау колданылады.
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Туризмді жылжыту Сауданы жылжыту шараларымен қатар, 
гуризмді жылжыту туристік сапарлардың сатылымын арттыру ушін 
майдаланылуы мүмкін жэне қажет. Қазір бұл қызмет турі РК - 
қоғаммен байланыс (қоғамдык катынастар) немесе жариялылық 
(жариялылық) - коғамдық пікірді қалыптастыру деп аталады.

Үғіт насихаттау туристік агенттіктің бар немесе ықтимал 
клиенттерін окуға, көруге немесе тыңдауға болатын ақпараттарды 
таратудың барлык күралларында (жарнамалық ақпарат кұралдарында) 
ақы төленетін бос уақыт пен уакытты пайдаланбайды. Сонымен катар, 
үгіт-насихат сонымен бірге туристік кәсіпорындар мен кызметтердің 
жағымды имиджін қүратын қоғамдық іс-шараларға қатысу жэне 
үйымдастыру болып табылады.

Туристік насихат мүдделі елдерге, аймактарға, туристік 
орталықтарға туристік сапарларды насихаттау, туристік 
компаннялардың, кэсіпорындардың сенімін арттыру үшін 
қолданылады. Қызметтің бүл түрі өзінің максаты ретінде туристік 
агенттіктің өзі туралы жэне оның қызметінің бағыттары туралы 
қоғамдық пікір калыптастыру, сонымен қатар туристік имиджді күру 
болып табылады.

Міндет - компанияның жақсы беделін камтамасыз ету. Бүл 
мэселені шешу үшін бірнеше қүрал қолданылады: Онда ақпараттық 
жэне оқиғалық снпаттағы ақпаратты орналастыру жэне 
оқырмандардың назарын турнстік көрнекіліктер мен туристік 
қызметтерге аудару үшін баспасөзбен байланыс орнату жэне қолдау. 
БАҚ-пен байланыс туристік мэселелерді козғайтын журналистерді 
компания есебінен эртүрлі багыттарға, семинарларға, 
прессконференцияларға жэне т.б. қабьшдауға шакыру арқьшы кол 
жеткізіледі. Мүндай байланыстың мысалы ретінде компаниялардың 
қайырымдылық шараларына, коғамдық корларға қатысуы, сондай-ақ 
олардың демеушілік көмегі жатады.

Тауарды насихаттау - бүл белгілі бір туристік маршруттарды, 
бағдарламалар мен қызметтерді танымал ету үшін әртүрлі күш-жігерді 
біріктіретін кызмет. Мүндай насихаттың мысалы ретінде туристік 
күндерді, компания күидерін, «Туризм жэне спорт», «Туризм жэне 
қоршаған орта» жэне т.б. үгіт-насихат жүмыстарын өткізу болады.

Лоббиизм - кез-келген заңды кабылдауға немесе кабылдамауға, 
ресми органдармен келісуді талап ететін ағымдағы қызмет мэселелерін 
шешуге кол жеткізу үшін заң шығарушылармен жэне үкіметпен, 
шенеуніктермен жүмыс.
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Консалтинг - туризмнің жэне туристік агенттіктің қоғамдық 
маңыздылығына қатысты мәселелер бойынша билік органдарына 
ұсыныстар беру.

Үгіт-иасихат (РК) коғамның хабардар болу деңгейін едэуір 
арттырады жэне ол жарнамадан гөрі арзан болады, өйткені компания 
ақпаратты тарату үшін орын немесе уақыт үшін төлемейді.

Жақсы тандалған туризм тақырыбы тікелей туризм маманы 
болып табылмайтын көптеген журналистерді қызықтыра алады. 
Туризм тақырыптары туралы ақпарат экономика, элеуметтік 
мэселелер, өнеркэсіп, спорт, қоршаған орта жэне т.б. тақырыптарда өз 
орнын таба алады.

Ақпаратца қойылатын тачаптар.
Бірінші таіап - уақыт факторын қарастыру. Ақпарат оқиғалар 

туралы ескертуі керек. Ай сайынғы журналдар үшін окиға туралы 
репортаждар жарияланғанға дейін кемінде үш ай бүрын дайындалуы 
керек.

Екінші тачап. үсыну нысаны осы жарияланымның орнына 
сәйкес болуы керек. Дэл сол ақпарат кімге жіберілетініне байланысты 
әр түрлі үсыну нысаны болады; мамандар немесе көпшілік

Туристік өнімді жылжытудың негізгі нысандары - сүхбаттар 
мен түсініктемелер. Өздерінің табиғаты бойынша туристік іс-шаралар 
эртүрлі болуы мүмкін:

Дүкен терезелерін, стендтерді белгілі бір спорттык 
курортқа немесе белгілі бір тақырыпка (спорттық, мэдени жэне баска);

Мейманханалар желісіне немесе апта немесе екі апта ішінде 
күтілетін кез-келген окиғаларға назар аудару үшін өткізілетін 
гастрономиялык шаралар жэне т.б. Сауда күндері мен апталары. Олар 
туристік презентацияларға орай үйымдастырылады (мысалы, 
Францияның ірі қалаларында үйымдастырылған британдық туризм 
апталары жэне т.б.);

Ірі ассоциациялар өткізетін жарыстар немесе ірі 
туроператорлардың бастамашыл конкурстары, көптеген 
түтынушылардың назарын аударуға арналған. Оларды баспасөздің 
қолдауымен де, онсыз да өткізуге болады;

Спорттық жэне ойын-сауық іс-шаралары - чемпионаттарды 
өткізу, кубоктар беру, қарапайым мерекелер үйымдастыру жэне т.с.с. 
Мүндай туристік іс-шараларда қатысушыларды қабылдау 
(қабьшдаулар, буфеттер жэне т.б.) қолданьшады. Мүндай шараны 
үйымдастыруда оның дизайны - статикалык жэне динамикалык
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демонстрация кұралдары (фотосуреттер, плакаттар, дүкен терезелері, 
(І)ильмдер, слайд-шоулар) үлкен маңызға ие. Бүл жерде белгілі бір рөл 
туристік фирманың брендімен ойнайды.

Ацпараттыц сапарлар. Журналистердің акпараттык сапарлары 
көптеген елдерде колданьшады. Іссапардың максаты - психологиялык 
эсері тікелей жарнамаға қарағанда элдеқайда күшті мақалаларды газет 
немесе журналға жариялау үшін ақпараттык материалдарды алу. Бүл 
эсер анағүрлым толық жэне тиімді болуы мүмкін, ал сапар күны 
жарнаманың қүнынан төмен.

Журналистердің саяхаттары туристік агенттерді кабылдаудан 
немесе қабылдаудан өзгеше.

Соңгы сапарлар. Журналистер сапарларының алдында болуы 
мүмкін, өйткені олардың мақсаты нарыкты дамыту науканы 
басталғанға дейін туристік өнімдерді сатуға барлығын дайындау.

Ақпараттық сапарлар топтарына тек мүдделі журналистер ғана 
емес, сонымен бірге осы окиғаға салмак пен сенімділік беру үшін 
катысуға қабілетті белгілі түлғалар кіреді.

Іссапарға журналистердің үлкен топтарын кұру іс жүзінде 
мүмкін емес (бір топ бір максатта күрылады, мысалы, курорттың 
салтанатты ашылуы күтілетін жағдайларды коспағанда). 
Журналистерді әдеттегі туристік топтың кұрамына қосуға болады жэне 
оларды маршрут бойынша жеке жіберуге болады. Саяхаттарды 
ұйымдастырған кезде сіз келесі «бүзылулардан» аулак болуыңыз 
керек: шамадан тыс бағдарламалар ұсыну тенденциясы.

Демалу, серуендеу жэне сауда жасау үшін бос
уақытты

қалдыру керек; сөздердің көптігі, эсіресе шет тілдерінде;
Саяхатқа катысушыларды таңдаудағы қателіктер,

олар аз қызығушылық танытуға шаідыруы мүмкін;
қабілетсіз немесе хабарсыз журналистер; 
шамадан тыс толтырылған уакыт;

- рецепторлардың шақырылған журналистер 
туралы ақпаратының болмауы.

Өзінің кызметі туралы мақаланы баспасөзде күтетін кез-келген 
үйым осы басылымның окырманның қызығушылығын 
тудыратындығын болжайды, сондықтан брошюралар, буклеттер мен 
каталогтардың болуына алдын-ала камкорлык жасау керек.
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Бақылау сұрақтары
1. Туристік өнімдерді тұтынушыларға сатуды

ынталандырудыңмаксаттары мен шаралары кандай?
2. Бөлшек туристік фирмаларға туристік өнімді сатудыц 

мақсаттары мен ынталандыру шаралары кандай?
3. Туризмде үгіт-насихат немесе қоғаммен

негеқолданылады?
4. Туризмдегі насихаттың қандай қүралдары бар?
5. Туристік іс-шараларды басып шығару

үйымдастырылған?
6. Баспа ақпаратына кандай талаптар қойылады?
7. Туристік қызметті насихаттау

үйымдастырылатынтуристік іс-шаралардың түрлері қандай?
8. Туристік өнімді жылжытудың жарнамалық емес 

эдістеріжүйесіне не кіреді?
9. Туроператордың каталогтардағы, жарнамалардағы жэне 

турларды сатуға арналған жарнамаларындағы ақпараттың дүрыстығы 
үшін жауапкершілік шарасы қандай?

10. БАҚ жэне жарнамалык ақпарат қүралдары кандай 
критерийлер негізінде таңдалады?

Практикалық тапсырма
Төмендегі мэселелерді ескере отырып, белгілі бір туристік 

өнімге жарнама макетін жасаңыз:
1. Туризм өнімі кімге бағытталған?
2. Өнімнің сапасы туралы не айтқыңыз келеді?
3. Сіздің жарнамаңыз қандай формада 

болуы керек?
Бейнежазбалар?

4. Сіз қандай жарнамалық медианы қолданасыз
(бүқаралыкақпарат қүралдары, билбордтар, дүңгіршектер,
теледидар)?

5. Жарнамаңыз қашан пайда болуы керек?

Практикалық тапсырма
Көпшілікпен байланыс жөніндегі туроператорлык компанияның 

келесі мақсаттарға бағытталған іс-шаралар жоспарын жасаңыз:
серіктестіктер мен тапсырыс берушілерге компаниядан 

ақпарат ағынын түрақты үйымдастыру;

байланыс 

калай

үшін
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серіктестіктің имиджін кұру және колдау және оның 
бәсекелестік нарық аймағында жэне ілгері жылжу кезінде қатысуының 
эсерін қамтамасыз ету;

сіздің бнзнесіңіздің бағытын жасайтын БАҚ пен коғамның 
түсінушілігі мен ізгі ниетіне қол жеткізу.

10.3. Туристік өнімді жылжыту үшін негізгі ақпарат 
жеткізушісі ретінде туроператордың 

анықтамалығы/каталогы

Туроператорлық бизнеспен айналысатын кез-келген туристік 
компания жарнамалық жэне акпараттық жарияланымдар дайындауы 
керек: буклеттер, буклеттер, броптаралар, каталогтар. Барлык осы 
жарияланымдар жарнама болып табылады жэне турды жылжыту 
мүмкіндігі туралы түсінік береді.

Брошюралар мен буклеттер ақпарат берудің ең сенімді кұралы 
болып табылады. Буклеттер мен каталогтар эзірге тиісті компьютерлік 
жабдықтары жок агенттермен және клиенттермен жүмыс істеу үшін ең 
қолайлы болып табылады. Буклеттер мен каталогтар туроператормен 
жүмыс істейтін агенттіктерге жіберіледі.

Сонымен катар, сіз олардың кажетті мөлшерде жэне уақытында 
жеткізілуін қамтамасыз етуіңіз керек. Баспа өнімдері аймактык немесе 
үлттық туризм кеңсесі аркылы таратылады. Ірі туроператорлар жыл 
сайын туристік фирмалар мен түтынушылардың турлары мен 
қызметтерін таңдауда қолданылатын жарнамалык жэне акпараттық 
каталогтарды жасайды жэне шығарады.

Туроператорды таңдаған кезде туроператорлардың каталогын 
пайдаланатын жэне көтерме туроператормен байланыскан кезде олар 
туристерді адастырмауы үшін адаспау үшін. көтерме жеңілдіктер, 
агентгіктерге арналған каталогтар туристермен жүмыс жасауға 
арналған негізгі көлемді жэне түрлі түсті каталогтарға қосымша 
ретінде бөлек шығарылады.

Сондықтан мазмүн каталогтары жалпы (туристер мен т у р и с т ік  
агенттіктер үшін) жэне арнайы (тек туристік агенттіктер үшін) 
пайдалануға кол жетімді.

Олар жалпы жэне, тиісінше, қызмет каталогтары деп аталады. 
Негізінен туристерге арналған жалпы каталогтар көбінесе
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фотоматериалдармен жэне жарнамалық акпараттармен жабдықталған 
көлемді жэне түрлі-түсті басылымдар болып табылады.

Сервистік каталогтар негізінен турагенттіктердің практикалық 
жүмысына арналған. Әдетте, оларда жарнамалық ақпарат, түрлі-түсті 
фотолар жэне т.б. жоқ. Бүл кобінесе турлар кестелері, кестелер, багалар 
тізімдері, котерме жеңілдіктер, туристік агенттер үшін комнссиялар 
жэне баска да ресми ақпарат.

Каталог мэтінін байыпты қарау керек. Біріншіден, ол сауатты 
болуы керек. Кейде кейбір басылымдарда кездесетін қателер олардың 
қүндылығы мен сенімділігін едэуір төмендетеді, ал жалпы мүқабадағы 
қателіктер бүкіл тираждың жойылуына және, демек, елеулі 
шығындарга экелуі мүмкін.

Мэтіндік материалды дайындау кезінде оны үлкен блоктарда 
беру іс жүзінде мүмкін еместігін есте үстаған жөн. Адам (оның 
қолында жарнамалық жарияланым болған кезде) санасына саналы 
түрде оның жадына көптеген акпаратты жүктеуге тырысады. Мэтінді 
бөліктерге боліп, қызықты субтитрмен қамтамасыз еткен жон. Бүл 
курорттардың сипаттамаларына, аймақтық жэне басқа ақпаратқа 
қатысты. Егер біз жергілікті валюта туралы айтатын болсақ, үштың 
мөлшері, желідегі кернеу, онда «интригалар» орынсыз, бастысы - 
қабылдаудың сенімділігі мен қарапайымдылығы.

Туристік каталогты бірден тану керек, сондыктан тақырып 
бірден козге түсетін етіп орналастырылуы керек. Оны қакпактың 
бірінші жағына ғана емес, төртінші жағына қою керек. Ол туристік 
фирманың атауын да, ол орналаскан елді де қамтуы керек, өйткені бүл 
атау эрқашан атына сэйкес келмейді. Тақырыпта сонымен қатар 
туроператор негізгі қызметін жүзеге асыратын аймақтың атауы болуы 
мүмкін. Мысалы, кемпірқосақ. Ресей Кавказдың Қара теңіз жағалауы.

21x21 см өлшемді бүктелген буклет (тар буклет) түрінде 
жасалған 21x21 см мөлшеріндегі басылым жарияланған жағдайда 
атауы бүкте болмауы керек.

Үлттық жэне сыртқы нарыққа жеке басылымдар шығарган жон. 
Тек мэтіндік материалдар басқаша болады, фотоматериалдарды бірдей 
колдануға болады. Аударманы эрдайым маман жүзеге асыруы керек, 
ол үшін мэтін аударылатын тіл ана тілі болып табылады, әйтпесе сіз 
жиі нонсенске тап болуыңыз керек. Басылымның эртүрлі елдердегі 
окырмандардың эртүрлі санаттарына бейімделуі тек аударманы 
білдірмеуі керек.

Көрнекі материалды таңдау. Жарнамалык жарпяланымды 
дайындау кезінде слайдтар, фотосуреттер жэне т.бЛ қолданылады.
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Слайдтар иллюстрациялар үшін өте жаксы нүсқа болып табылады. 
Иллюстрациялык материалды тацдау үшін екі нүска бар: бірінші - 
эксклюзивті фотографияға тапсырыс беру;

Екіншісі - дайын материалдарды пайдалану, мысалы, 
баспагерлер мен жарнама агенттіктерінің тақырыптары бойынша 
тацдалған слайдтардыц каталогы. Бүл қарапайым жэне элдеқайда 
арзан. Алайда, бүл жағдайда сіз үқсас кадрларды бәсекелес фирманыц 
каталогыныц мүқабасынан таба аласыз. Иллюстрациялар дайындау 
кезінде клиенттердің назарын аудару керек. Қаражатта белгілі бір 
шектеулер болғандыктан, туроператор, конақүйлер мен фотограф 
арасында тығыз ынтымактастык қажет.

Біріншіден, фильм түсіру жоспарлары клиенттің уэжіне эсер 
етуі мүмкін. Сонымен қатар, фотосуреттерде тіршілік пен 
тартымдылық элементтері болуы керек. Бүл жерде ең кішкентай 
бөлшектер маңызды: гүлдер, эдемі безендірілген ас кұралдары, 
күлімсірегендер. Дэл осы бөлшектердің сапасы каталогтар мен 
буклеттердегі иллюстраңиялық материалдың қүндылығын анықтайды.

Рамалар қонак үйдің архитектурасын көрсетуі керек. Рамада 
табиғи ортаның элементтері (теңіз, таулар, орман, көл жэне т.б.) 
болғаны жөн. Бүл эдіс жиі колданылады.

Қонак үйдің ішіне түсіру кезінде сіз бос бөлмелердің 
көріністерінен аулақ болуыңыз керек жэне олардың көлемінде тым 
үлкен аймақтарды көрсетпеуге тырысыңыз. Үлкен залдың көрінісі 
қонақүй иесін толыгымен қанағаттандырады, бірақ өзін бос 
үстелдермен коршалған елестету киын болған клиент емес.

Ең маңыздысы отельдің атмосферасын калпына келтіретін 
фотосуреттер. Олар әлеуетті клиентке оны не күтіп түрғандығы туралы 
түсінік береді. Егер клиент оған арнайы жасалған үстелге отырады 
деген эсерге ие болса, клиент бүл конакүйді алдын-ала таңдайды, ал 
Каминдегі от пен алдыңғы катардағы эдемі есептегіш бардың көрінісі 
белгілі бір қауымдастықтардың, армандардың жэне жағына карай 
кадам басуға себеп болады осы арманы сатып алу жүзеге асырылады.

Клиенттер, гүлдер, оркестрлер, эншілер жэне т.б. суреттелген 
фотолардың көмегімен оқырмандардың назарын жиі аударуға болады. 
Бүл жағдайда «сәйкестендіру феномені» басталады. Клиент озін кешке 
оркестрдің музыкасын тыңдайтын кэсіпкермен де, гүлдердің арасында 
демалумен де байланыстырады.

Заманауи буклеттердің негізгі түжырымдамасы, сонымен катар 
каталогтардың суреттері оқырманға арманның жақын жэне мүмкін 
болатындығын корсету.
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Түпнұска макетті әзірлеу бағасы бірнеше компоненттерден 
түрады.

1. Дизайн. Дизайн мен жарияланымды әзірлеу кұны тапсырыс 
берушілердің сүраныстарына байланысты шамамен 350-ден 1000 АҚШ 
долларына дейін жэне одан кымбат түрады.

2. Орналасу. А4 форматындағы бір бет үшін 10-25 доллар 
түрады. Бүл фотосуреттердің түсі мен қол жетімділігіне байланысты.

Ішкі жолақтардың бір бөлігі (немесе бүкіл негізгі блок) толық 
түсті емес, екі түсті немесе қара-ак болуы мүмкін. Бүл басылым 
шығындарын айтарлыктай төмендетеді. Алайда, каталогтың бүп түрі өз 
сапаларында негізінен танымал туроператорлар шығаратын толық 
түсті, түрлі-түсті басылымдарға дейін жоғалатынын есте үстаған жөн. 
Басылымның офсеттік басу эдісінің жалпы бағасы басылған 
көшірмелер санына байланысты - таралым неғұрлым көп болса, бір 
дананың қүны соғұрлым төмен болады.

3. Түсті тексеру. Басып шығару кезінде жарнаманың 
түстерінің бұрмаланбағанына көз жеткізу әдісі. Компьютердің 
мониторында КОВ түсті форматтағы суретті көреміз (үш негізгі түстер
- қызыл, жасыл, көк). Офсеттік баспа СМҮК түсті форматта жұмыс 
істейді (төрт түсті - көгілдір, қызыл, сары, қара).

Суретті бір форматтан екінші форматқа ауыстыру - түстерді 
бөлу - көп сатылы процесс, оның нәтижесі «фильмдер» (толық 
форматтағы мөлдір үлдірлер). Бұл жағдайда қателер болуы мүмкін: 
түстердің толык дэлдігіне қол жеткізу эрдайым мүмкін емес.

Түсті сынау накты уақыт режимінде түстердің бөліну сапасын 
бағалауға мүмкіндік береді - фильмдерден алынған тесттік басып 
шығару. Сынақ құны өте жоғары (А4 жолағы үшін 20-30 доллардан), 
ал кішкентай болса да, оны бүкіл басылымды басып шығару құнымен 
салыстыруға болады. Мүқабаның және түс блогының бірнеше 
жолағының түс дэлдігін шектеу аркылы шығындарды азайтуға болады.

4. Қагаз. Шеберлік сапасы жэне жарияланымның түпкілікті 
бағасы көбіне қағазға байланысты. Сіз бүл мәселені баспаханада 
немесе баспаханада ұсынуға болатын арнайы каталогтардың көмегімен 
шеше аласыз.

Қағаздың көптеген түрлері бар, бірақ олардың ең кең 
тарағандары офсеттік қағаздар (КутІЛігаОйзеІ, Ьитізеі), қапталған 
қағаздар (Оа-Іегіе Агі, Кутехсоіе), визиткалар, папкалар жэне басқа да 
өкілдік басып шығару сияқты корпоративті сэйкестік атрибуттары 
үшін пайдаланылған қапталған жэне өрнектелген қағаздар.

%
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Каталогтар, буклеттер, брошюралар, күнтізбелер қапталған 
кағазға басып шығарылады (максималды тегістікке кол жеткізу үшін 
ондірісте арнайы пастамен капталған). Ол екі түрінде болады: жылтыр 
жэне күңгірт. Мүмкін талгам мен сэн мэселесі.

Жылтыр кағаз кобінесе мүкабалық суретте колданылады, 
ойткені ол кескін түстерінің жогары қаныктылығы эсерін береді жэне 
сияны жаксы сіңіретін күңгірт сыныптарда олар әдетте 
жарияланымның ішкі блогын басып шығарады, әсіресе егер онда 
суреттер басым болса. Қағаздың маңызды сипаттамасы - бүл тығыздық 
парактың салмағы 1 шаршы алаңға грамммен анықталады. 
Жарнамалык басып шығару кезінде, эдетте, тығыздығы 170 - 200 р / кв 
болатын қағаз. м, ішкі жолақтар үшін - 60-тан 135 г / шаршыға дейін. 
Көбінесе тығызырак сорттарда басып шығару (200 г / шаршы метрден 
астам) белгілі бір қиындыктарды тудырады, бүл тапсырыс беруші 
компанияның қүнын 10% арттырады. Өте жеңіл кағазмен жүмыс жасау 
кезінде (60 г / кв.м-ден аз) проблемалар туындауы мүмкін. Актылық, 
мөлдірлік жэне жылтырлық (керісінше күңгірт) - бүл кағазға назар 
аудару керек, өйткені басып шығару процесінің түпкілікті нәтижесі көп 
жағынан байланысты.

Қағазды кім сатып алатыны да маңызды. Еғер мүны туристік 
компания өзі жасаса, онда ол баға бойынша жеңіске жетеді. Бірақ қажет 
нәрсені емес, сонымен катар түпкілікті өнім ретінде жоғалудың 
тәжірибесіздігі қаупі бар. Қағаз басып шығаруды сатып алуды 
қамтамасыз ету элдеқайда қымбат, бірақ сенімді.

5. Басып гиыгару түрлері. Көп жағдайда каталогтар офсеттік 
түрде басылады. Офсеттік - бүл тегіс басып шығару формасындағы 
түрлі-түсті кескін аралық резеңкеленген бетке (дымқылдану / суланбау 
принципі бойынша), содан кейін қағазға жіберілетін басып шығару 
гүрі. Машинаның түріне байпанысты, басып шығарудың бүл түрі кағаз 
парағының бір өтуінде машина арқылы 1-ден 12 сияға дейін басып 
шығаруға мүмкіндік береді. Сондай-ақ, сіз жібек экранды басып 
шығару әдісін (экранды басып шығару түрі), рельефті бедерлеуді 
(қағазға өрнектелген дөңес-вкваздық кескін жасау) иемесе фольга 
штамптауды офсеттік эдіспен біріктіре аласыз, бірак бүл жағдайда 
қосымша шығындарды күтуге болады (жүмыс қүнының 20-30%). Егер 
каталогтың таралымы 500 данадан аспаса, онда офсетті пайдалануға 
кеңес берілмейді: жариялау қүны негізсіз жоғары болады. Кішкентай 
жүгіру үшін басқа басып шығару әдістері қолданылады.

6. Басылымның таратмы. Айналымның жалпы қүны 
неғүрлым жоғары болса, соғүрлым жоғары болады. Алайда, тираждың
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үііғаіоымен 1 дананың кұны. сэйкееінше каталог I дананың аз
тиражымен азаяды. өте жоғары. Таралым тым аз болмауы керек. Егер 
тираж 10 мың данаға жетпесе, онда каталогтың байкалуы жэне 100-ден 
астам тұтынушыны қызыктыратын мүмкіндігі элсіз, ойткені оны кең 
агенттер мен клиенттер арасында тарату мүмкін емес. Бірақ бүп 
каталогтың басты мақсаты. Сондықтан, 1 данаға шығатындай етіп, 
жүмыс үшін қажетті тираждың мөлшерін дүрыс есептеу керек. өте 
жоғары болған жок.

7. Қайда басып шыгару керек. Көптеген ресейлік басылымдар 
Германия мен Финляндиядағы баспаханалардың кызметтерін 
пайдалануды жөн санайды. Бүл, әрине, мүмкін жол, бірак кейбір 
қиындықтарды ескеру керек. Біріншіден, эрине, шетелде шыгарылатын 
басып шығарудың өндірістік процесін бақылау қиынырақ. Екіншіден, 
сіз эдет-ғүрыптармен айналысуыңыз керек екенін үмытпауыңыз керек. 
Бүл кейде қиын - кейбір тираждар кейде шекарада кешіктіріліп, 
баспагерлер үлкен айыппүл төлеуге мэжбүр болады, оған қоса кедендік 
баж салығын төлеу керек. Қосымша шығындарды болдырмас үшін 
Ресейде басып шығарған дұрыс.

Баспаханада жарнамачыц катачог жасауга тапсырыс беру.
Каталогты жариялау үшін баспаханаға арнайы берілген 

сұранысты (бұйрықты) жіберу керек. Бұл құжат болашак 
жарияланымның келесі параметрлерін дэл корсетуі керек: таралымы, 
форматы, ішкі блок беттерінің саны, түсі (толық түсті, кара-ақ немесе 
екі түсті басып шығару), ол әдетте сандармен белгіленеді: 4+0,1+1, т.б. 
д. (бірінші сурет - алдыңғы жағындағы түстер саны, екіншісі парақтың 
артқы жағында), қағаз түрі, басылған парақтарға немесе ноутбуктерге 
қосылу әдісі (тігу, тегіс біріктіру жэне т.б.), өндіріс барысы.

Мысал ретінде, баспаханаға ВАЫСО 8егуісе 
ІГоіІіпе журналының тиражын шығаруға сүраныс жасалады 

(ВАКСО 8егұісе
Ноіііпе 1998 ж., № 2/3.): 1. Баспа - офсеттік.

2. Формат-А4.
3. Мұқабасы-4 + 4, күңгірт қағаз Оаіегіе Агі, 135 г / кв.м.
4. Бөлме - 2 + 2, 32 жолак, Оаіегіе АП: күңгірт қағаз, 90 г / кв.м.
5. Қосылым - қағаз қыстырғыш.
6. Фильмдерден басып шығару.
7. Таралымы - 3000 дана.
8. Өндіріс уакыты - 7-10 күн.
Каталогтың өз міндетін мүмкіндігінше орындауы үшін - 

серіктестер мен клиенттерді тарта отырып, оған туристік агенттермен



жэне клиенттермен жұмыс істеу тэжірнбесінде калыптасқан белгілі бір 
галаптар койылады.

Каталогқа койылатын негізгі талаптар: -
Акпарат мазмұнының дэрежесі;
Пайдаланудың қарапайымдылығы;
Акпараттың нақтылығы;
Туроператордың турагенттіктермен 

ынтымактастығы түріндегі накты жагдайлар.
Ацпараттың дәрежесі. Ақпараттылыктың жогары дэрежесі 

мыналарды білдіреді:
Көрсетілген бағаға кіретін барльіқ қызметтердің тізімі;
Орналастыру мен тамактанудың эртүрлі нұскаларының 

толық нұскасы;
Балаларға жеңілдіктер мөлшері туралы толық ақпарат. 

Каталогтардағы елдер туралы алғашкы тарауларда мыналар 
көрсетіледі: елдің атауы жэне оның орналаскан жері;

Мемлекет, елорда, халық, тілдер;
Салт-дәстүрлер; стандартты уакытта; Географиялык

акпарат жэне көрнекті орындар, климат;
Дін жэне туризмді үйымдастыруға койылатын ерекше 

талаптар; Байланыс эдет-ғүрыптары (мысалы, кеңестер) қызметшілер);
Электр желісінің кернеуі жэне электр қүрылғыларын қосуға 

арналған розеткалар түрлері;
Халықаралық байланыстар; көлікте; Туристер

үшін паспорттық жэне визалық режим;
Ақша жүйесі, салық салу жэне салыксыз режим; Кедендік

режнм;
¥лттык мерекелер, демалыс күндері; »Банктер мен

дүкендердің жалпы жүмыс режнмі;
Туристердің денсаулығына койылатын арнайы талаптар 

(егу қажеттілігі);
Үсынылатын киім жэне т.б.
Акпараттың жиынтығы туристік ағенттіктің осы маршрут 

бойынша сапарға шыккан туристермен жүмыс істеуін жеңілдету үшін 
жеткілікті болуы керек.

Пайдаланудың қарапайымдылығы:
Турдың қүнын жылдам жэне оңай есептеу;
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Толық жэне түсінікті кестелерді жүргізу тур пакетінің 
күнын есептеу бойынша нүсқаулық;

Пайдалы ақпарат (үшу кестесі, тасымалдау күны, автокөлік 
жалдау ақысы жэне т.б.);

Парақтарды, курорттардағы конақүйлер тізімін, жағалау 
карталарын жэне оларда көрсетілген конақүйлерді белгілейтін жекс 
курорттарды көрсететін мазмүн кестесінің болуы.

Белгілі бір елге арналған жеке парактарды түстермен бөлектеу 
үсынылады; кестедегі қаріп пен түс - бағаның санаттары немесе 
қызметтер жиынтығы жэне т.б. Барлық бағыттар бойынша бағалар 
тізімдері біркелкі түрде шығарылуы керек.

Ақпараттың сенімділігіне қол жеткізіледі:
Баға кестелерінің қолданылу мерзімінің көрсетілуі (баға 

кестесінің қүрылымы туралы ойлану кажет: тақырыптардың болуы, 
опңиондардың күрделілігін арттыру үшін бағандардың орналасуы, 
конақүйлерді жүлдызды рейтингі бойынша жэне алфавиттік тәртіп 
бойынша тапсырыс беру жэне т.б.);

Туристік пакеттің базалык бағасына қызметтердің толық 
спектрін (сақтандыру, эуе жолдары, тасымалдау, түру, тамақтану, 
турагенттіктерге комиссня жэне т.б.) міндетті тізімге қосу;

Әр түрлі нүсқалардың қүнын көрсету;
Туристік пакеттің соңгы бағасына эсер ететін 

қонакүйлердің (теңізден қашықтығы) жэне бөлмелердің ерекшеліктері 
(ондағы ауа салкындаткыштың болуы) (қысқаша сипаттамасы бар 
қонақ үйлердің суреттерін үсынған жөн);

Материалдарды үнемі жаңартып отыру жэне каталогтарды 
үнемі басып шығару.

Туристік агенттермен ынтымақтастықтың шарттары мен 
нысаны. Ынтымақтастықтың барлық шарттары агентпен үлгілік 
келісім-шарт түрінде белгіленуі керек. Егер комиссня туристік 
агенттерге төленсе, онда бүл комиссияның мөлшеріне, сондай-ак оның 
прогресеивті сипатына (немесе сатуға арналған комиссия мөлшеріне) 
сілтеме болуы керек.

Каталогтардың соңгы беттерінде келісімшарттық қүжаттаманың 
жалпы кешенінің маңызды элементі болып табылатын «Туристер мен 
турагенттіктерге турларды сатудың жалпы шарттары» жарияланған. 
Ережелер нақты болуы керек жэне осы туроператор туристік нарыққа 
үсынатын барлық турлар үшін жалпы шарттарды қамтуы керек,
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сонымен қатар мердігерлердің (тасымалдаушылар, қонак үйлер, 
мейрамханалар жэне т.б.) талаптарын ескеруі керек.

Егер жалпы ережелері бар каталог жеткілікті тиражбен 
іпыгарылса, осы туроператордың туристік онімі сатылатын туристік 
агенттіктерде акысыз таратьшса, онда бүл ережелер қолданылады деп 
саналады. Әрине, туристік агенттік клиентке осы ережелермен 
ганысуды үсынуы керек.

Жалпы ережелер саяхат шарттарының маңызды элементі болып 
табылады және олардың керінуі елеусіз қалмауы керек жэне қаріп 
азайтылуы керек. Әлемдік тэжірибеде соттар негізгі мәтіннен кіші 
шрифтпен басылған шарттар мен ережелерді барлык келеңсіз 
салдарлармен маңызды емес немесе аралық шарттарға жатқызатын 
жағдайлар бар.

Мысалы, АҚШ-тағы Техас штатының заңдары, соған 
байланысты сот түтынушының каталогтың негізгі мэтініне қарағанда 
кішігірім шрифтпен басылған шарттар мен шарттарға назар аударуы 

қиын деп санайды жэне бүл тұтынушылардың талаптардың
маңыздылығына катысты жаңылыстырады. Осыған байланысты, 

осындай шарттарды бұзған тұтынушының жауапкершілік шарасы 
едәуір жеңілдетіледі немесе шешім оның пайдасына қабылданады.

Кейбір жарияланымдардың маңызды кемшіліктерінің бірі - тур 
компоненттерінің толық емес тізбесі (мысалы, конақ үйдің түрі 
көрсетілмеген, сақтандыру бағалары мен виза турдың бағасына кіретіні 
белгісіз), сондай-ак тур бағасында қандай да бір қызмет көрсетілмеген. 
Соңғы кемшілік, әсіресе «кауіпті», егер бағаға накты не кірмейтіні 
туралы ескертпе болмаса. Мысалы, кейде авиабилеттердің кұны 
ескерілмейді жэне бұл турдың корытынды бағасына айтарлықтай әсер 
етеді. Егер базалық бағага мүмкіндігінше көп компоненттер кірсе, бүл 
кейінгі есептеуді жеңілдетеді, бірак барлық көрсетілген бағалар бөлек 
көрсетілуі керек.

Баска типтік жіберілімдер балалар үшін жеңілдіктер мен 
жеңілдіктердің жеткіліксіз сипатталуымен, түсінуге қиын көптеген 
сандардан тұратын өте күрделі кестелер болғандыктан жэне т.б. 
байланысты.

Каталогтарды тарату серіктестің (агенттің) өтініші бойынша 
немесе файлдар кабинетіне сэйкес немесе жэрмеңкелерде, көрмелерде 
жэне басқа да көпшілік іс-шараларда жүзеге асырылады. Егер қүжат 
дереу толық көлемде жіберілмесе жақсы, алайда алдын-ала агенттікке 
позицияларды үйлестіру жэне келесі партияның тэртібін ынталандыру 
үшін үлгі түрінде ұсынылса жақсы.
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Каталогтарды тарату көп жағдайда акысыз, бірак сұраныс пем 
шығындардың артуы кей туроператорлар почта бөлігін алушы турнстік 
агенттерге ауыстыруына әкеледі. Туристік басылымдардың кедендік 
рэсімдеуі көптеген елдерде ратификаңияланған екі халыкаралык 
конвенцияның маңызды артыкшылықтарымен қатар жүреді. Олар 
турнстік күжаттарды белгілі бір шарттарға байланысты міндеттердең 
босатады. Бүл транзиттік рэсімдерге байланысты кедендік 
шығындарды азайтады, бірак оларды толығымен жоймайды. 
Контейнерлермен тасымалдау шығындарды айтарлықтай азайтады.

Көрмелерге қатысу. Келісімишртты қүжаттар жасасу. 
Туроператордың туристік өнімін жылжытудағы маңызды бағыт 
туристік биржаларға, маркетингтік серіктестерді іздеуге арналған 
көрмелерге, жэрмеңкелерге катысу болып табылады.

Мамандарға арналған көрмелерге катыеу тиімді 
болып табылады, өйткені бүл сіздің өніміңізді жарнамалап қана 

коймай, мәмілелер жасасуға жэне жаңа іскери байланыстар орнатуға 
мүмкіндік береді.

Қазіргі уақытта әлемнің түрлі елдерінде ондаған халыкаралык 
туристік жэрмеңкелер, көрмелер, биржалар өтіп жатыр, олардың 
аясында сіздің компанияңызды жэне өніміңізді таныстыруға, 
келісімшарттар жасасуға, жаңа серіктестер табуға, таратуға кең 
мүмкіндіктер беретін семинарлар, пресс-конференциялар, 
түсаукесерлер жэне басқа да іс-шаралар үйымдастырылады. келушілер 
мен журналистердің кең аукымы аркылы акпарат алу, тэжірибе алмасу

Мамандандырылған көрмелерге қатысу - туристік өнімді 
жылжытудың бір түрі. Көрме кызметінің негізгі максаты, бір жағынан, 
түтынушыларға жэне сервистік компанияларға көптеген туристік 
үсыныстарды бағыттауға көмектесу, екінші жағынан, туроператордың 
туроператордың сатуға койылатын талаптарын сапалы жэне сандык 
түрде канағаттандыра алатын баска елдер мен аймактарда серіктестер 
табуға көмектесу. Сондыктан, мүнда ұсынылған жарнама формасы мен 
мазмүны бойынша үлкен коммерциялык жүктемені көтереді, бағасы, 
брондау шарттары, маусым, кызмет корсету сыныбы, ұсынылатын 
қызметтер туралы есеп береді, конак үйдің сипаттамасын береді жэне 
т.б.

Көрмелерге қатысу серіктестікті кеңейтудің перспективалы түрі 
ретінде қарастырылады. Көрмелерге қатысу ақылы. Жыл сайынғы 
осындай іс-шараларға қатысушылардың көпшілігі жэне жұртшылық 
туристік кэсіпорынның сәтті жұмыс істеуі үшін олардың кұндылығын 
растайды.



Егер көрме шараларын жіктеу туралы айтатын болсак, онда 
оларды келесі критерийпер бойынша бөлуге болады:

Өткізу максаттары бойынша (сауда және акпараггык жэне
танысу);

өткізу жиілігі (мерзімді, жылдык, маусымдық);
Экспонаттарды усыпу сипаты (әмбебап, салалык, 

м аман дандырылган);
Қатысушылардың кұрамы (аймактьщ, өңіраралык, ұлттық, 

халыкаралык).
Сауда көрме іс-шаралары маусымдык сипатқа ие жэне алмасу 

сипатына ие (мысалы, Туринфо биржасы келесі маусым карсаңында 
откізіледі, онда туроператорлар өз өнімдерін туристік агенттер мен 
тұтынушыларға түрлі бағыттағы өнімдерін үсынады). Бұл айырбастау 
конақ үйлерде мезгіл-мезгіл өткізіліп тұрады, ол алдағы маусымға тур 
пакеттерін үсынады. Мүндай көрмелер әдетте аймактык болып 
габылады.

Әмбебап жэне эртараптандырылған көрмелер жүйелі, жыл 
сайын өткізіліп тұрады жэне ұлттық жэне халықаралык деңгейдегі 
ісшаралар болып табылады, мысалы, жыл сайын Нұр -  Сұлтан, 
Алматыда қаласында өтеді. Оған өнеркәсіптік кәсіпорындардың (қонақ 
үйлер, көлік компаниялары жэне т.б.) өкілдері, сондай-ақ 
Қазақстанның туристік нарығына қызығушылық танытқан көптеген 
елдер қатысады.

Өңірлік іс-шаралар - бүл аймақтың туристік үйымдарының 
өкілдерінің қатысуына арналған іс-шаралар, мысалы, Шымкент 
туристік көрмесі (Шымкент к.), Орал-Туризм (Орал к.), Сарыарца - 
Туризм (Тараз к.) жэне олардың кейбіреулері аймакаралық сипатта 
болуы мүмкін.

Аймақтық жэне өңіраралық сипаттағы көрме іс-шараларына 
осы аймақтағы туризмге кызыгушылык таныткан басқа аймактардың 
окілдері катыса алады. Көрмелерге катысу шығындары мен пайдасы 
көрме үшін салынған капиталдың қайтарым матрицасында 
көрсетілген:

Матрица көрмелердің неге өткізілетінін жэне олардың пайдалы 
нәтижелері көрінетінін көрсетеді. Көрме жүмысы үш кезеңнен түрады:

а) алдын ала дайындық;
б) көрме стендіндеғі жүмыс;
в) көрмеден кейінгі жұмыс.
Әр кезең белгілі бір сәттермен сипатталады.
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1. Алдын ача дайындъщ көрмені таңдауды жэне огаи 
қатысуга байчанысты ұйымдастырушылық цызмет.

Көрмені таңдау. Көптеген компаниялардың жетекшілері ҒІТІЖ 
сиякты ірі биржаларға назар аударады. Егер компанияның барлық 
бағыттар бойынша серіктестері болса жэне олармен сәтті жүмыс 
жасаса, бүл толықтай негізделген. Бүл жағдайда Берлин, Лондон 
немесе Мадридтегі жаһандық форумдар олармен байланысу үшін ең 
жақсы орын болып табылады.

Егер компания серіктестерінің шеңберін кеңейтуді немесе өзі 
үшін жаңа багытты игеруді жоспарлап отырса, онда аймақтык 
көрмелерде жэне кәсіби туристік дүкеидерде жүмыс жасаған жөн.

Көрмеге дайындъщ. Көрмеге қатысу туралы бір жыл бойы 
шешім қабылдау керек, ал алты айға - стенд пен жабдыкка акы төлеу 
керек. Айта кету керек, көптеген ірі көрмелерде өтінімдерге өтінім 
олардың басталуынан 3-4 ай бүрын, ал ІТВ сиякты маңыздылар үшін 
алты айға дейін аяқгалады.

Тәжірибе көрсеткендей, элеуетті серіктестер мен клиенттерді 
мүмкіндігінше кызыктыратын үжымдык үлттык стендтерде жүмыс 
істеу тиімді. Туристік агенттік бөлек жүмыс жасай отырып, келіссөздер 
мен дайындық жүмыстарына, стендтің қүрылысына, эсіресе жеке 
дизайнга негізделмеген шығындарды көтереді. Сондықтан 
үйымдастырушылармен келіссөздер жүргізетін жэне акпараттык 
материалдар, каталогтар, стендтер мен дизайн стендтерін алатын, 
каталогқа жэне маркетинг бағдарламасына ақпараттар кіретін жеке 
экспозициялардың үйымдастырушыларымен жүмыс жасау тиімді 
болады. Біріккен ресейлік стендтер бірқатар халықаралық көрмелерге 
қатысады.

Көптеген көрмелерде стендтің минималды ауданы 9-12 шаршы 
метрді қүрайтынын есте үстаған жөн. м (Миланда ВІТ -20 ш.м.), ал 
толыққанды жүмыс үшін 4-6 ш.м. м, оны тек үжымдык стендте 
тапсырыс беруге болады. Сонымен бірге, шоғырландырушы компания 
көрме аумағын алдын-ала төлеуді үйымдастырумен байланысты 
тәуекелдерді жэне шығындарды өз мойнына алады, көрме 
компаниясын одан босатады. Көрме серіктестігінің көрменің ашылуы 
карсаңында өзінің экспонаттарының жүмысын дайындауы маңызды 
(көрменің жабдықтары мен материалдарын көрмеге жеткізеді, 
стендтерді стандартка сай етеді, каталогтар алады). Сондыктан, 
үжымдық стендке катысушылар көрмеге келгеннен кейін бірден 
дайындық жүмыстарына күш пен уақытты жүмсамай жүмысқа кірісті.



Алдын-ала каталогты немесе катысушылардың тізімін апғаннан 
кейін серіктестер мен клиенттерді тарта бастау керек. Факстер мен 
хаттар серіктестік байланыска кызығушылык таныткан компанияларға 
стендке шақыру қағазымен жіберіледі.

Сіздің стендіңізге келушілер мен элеуетті серіктестерді 
тартудың көптеген баска тэсілдері бар, мысалы, конверттер мен 
хаттардағы жапсырмалар немесе мертаңбалар. Көрме басталмай 
тұрып, алушыларға арналған барлық пошта жөнелтілімдерін стенд 
белгілеріне шакыратын стикерлер. Әсіресе жақсы резонанс серіктестер 
мен қызығушылық білдіретін клиенттерге жеке шақыру немесе жеке 
шақыру жіберуден туындайды. Шақыру үшін сіз алдау үшін бара 
аласыз, мысалы, стенд суреті бар фотосуретті жібере аласыз, ал жақсы 
серіктес - алдыңғы көрмеге барған кезде түсірілген сурет. 
Шакыруларды алушылар көрменің ашылуынан үш апта бүрын алуы 
керек.

Сонымен қатар келушілерді тартудың дэстүрлі эдістері 
колданылады - арнайы баспасөзде, каталогта жарнама арқылы жэне 
т.б. Көрмеге дайындалу үшін сонымен катар:

Бэсекелестеріңіздің катысуын бакылау максатында 
алдыңғы шоулардың корме каталогтарын мүқият қарап шығыңыз;

Көрмені үйымдастырушыдан катысушылардың алдын-ала 
тізімін алыңыз, өздерінің бэсекелестерін белгілеңіз, откен көрмелердің 
деректерімен салыстырыңыз;

Өнімдердің эр санатына бақылау парағын дайындаңыз, 
каталогта корсетілген әрбір экспонентпен жэне бэсекелестердің 
іуристік өнімдерінің эр категориясымен танысыңыз, олардың 
мәліметтерін сіздің көрме үсыну түрін жақсарту жэне кеңейту үшін 
қолданыңыз;

Үйымдастырушыларға компанияңыздың накты атауы жэне 
басқа қажетгі мәліметтер туралы хабарлауыңыз керек;

Көрмеде үсынылатын эр түрлі турлардың пакеттері мен 
жеке кызметтер үшін накты бағаларды қалыптастыру;

Техникалық парақшаларды, өнімдеріңіздің прайс-парағын, 
стендтің дизайнын дайындаңыз;

Өз өніміңізді қалай көрсететіндігіңізді, 
стендтерді неғүрлым тартымды етіп қалай қою керектігін алдын 

ала шешіңіз;
Сіздің стендіңіздің қызметкерлеріне жазбаша акпарат, 

косымша суреттер, үсыныстар дайындаңыз;
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..............................-

Жарнамалық парақшалардың екі түрін тарату үшіи 
дайындаңыз: біреуі - шолу (сіздің мүмкіндіктеріңіз туралы), екіншісі - 
толығырақ (сіздің үсынысыңызға қызығушылық білдіретін клиенттер 
үшін);

Екі немесе барлығы шет тілінде сөйлейтін білікті постерлер 
тобын жасаңыз. Командаға алдын-ала нүсқау беру;

Сіздің компанияңыздың атауы мен 
деректері бар 

визиткалардың жеткілікті санын дайындаңыз;
Көрмеге келушілермен қарым-қатынасты жеңілдету үшін 

кагаз бен арнайы формаларды дайындаңыз. Мүндай нысандарды 
«Келіссөздер тізімі», «Келушілер кестесі», «Байланыс журналы» жэне 
т.б. деп атауға болады, олар мыналарды көрсетуі керек:

а) келушінің аты-жөні, компания туралы акпарат, компанияның
қызығушылық аймағы, қол жетімді байланыстар мен

мүмкіндіктер;
б) компания туралы мәліметтер, мысалы, мекен-жайы, мөлшері, 

иесі, айналымы, накты қызмет саласы;
в) өзара кызыгушылық аясы;
г) келушімен келіссоздердің нэтижелері (ынтымақтастық 

мүмкіндік-тері, қызығушылық критерийлері).
Мүмкін болса, жоғарыда келтірілген барлык ақпаратты 

компьютер базасына енгізу керек. Сондай-ак стендтің келушілеріне 
корсету үшін пресс-релизді, ақпараттық файлдарды, файлдарды немесе 
бейнелерді дайындау жаксы. Бұқаралық ақпарат құралдарымен 
байланыстарды алдын-ала болжап, өз презентацияларыңызды, 
прессконференңияларыңызды жэне дөңгелек үстелдерді, соның ішінде 
көрменің параллельді іс-шаралар бағдарламасында жоспарлауыңыз 
қажет.

1. Стендтегі жүмыс стендтің өзін ұйымдастырудан 
бастачады.

Алдымен стендтің көрмедегі орны анықталады. Стендтің орнын 
аныктаудағы негізгі факторлар компанияның мақсаттары мен 
бюджеттік мүмкіндіктері болып табылады. Ең жаксы орындар - бұл 
көрме аймағының орталығында, иілуінде, көрменің кіреберісінде. 
Алайда, бұл орындар кымбатырақ болуы мүмкін. Бұрыштық тіректер, 
сондай-ақ жолдардағы стендтерге артықшылық беріледі.

Сіздің максаттарыңызга жету үшін өз компанияңызды калай 
жақсы көрсету керектігін шешу керек: оны озык, заманауи компания
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ретінде үсыну керек пе, немесе, керісінше, оны дэстүрлі компания 
ретінде көрсету керек пе. Пішін, түс жэне дизайн сіздің таңдаған 
бейнеңізді жасауға көмектеседі.

Кормеде өткен конақтардың назарын аударатын әдістерді 
колдануға тырысыңыз. Жыл сайын бірнеше көрмелерге қатысу кезінде 
пайдаланылған экспозициялық материалдар бірнеше рет 
тасымалдануға тетеп бере алатындығын ескерген жөн. Әр түрлі 
кормелерде колданылатын қайта пайдалануға болатын модульдерді 
сатып алған жөн. Бүл шығындарды айтарлыктай азайтуға мүмкіндік 
береді.

Компанияның көрмеге қатысуын үйымдастыру кезінде:
1. Көрме әкімшілігімен келісім-шарт бойынша стенд - 

көрмекызметкерлерін орнату жэне бөлшектеу үшін жауап 
беретіндігіңізді немесе өзіңіздің қызметкерлеріңізді тексеріңіз. Бүл 
шығындарды аныктауда жэне стендтің түрін таңдауда маңызды фактор 
болуы мүмкін.

2. Көрмеде кандай өнім жэне қалай көрсетілетінін 
шешіңіз(көрсету аймақтары, арнайы графика немесе арнайы 
эффектілер қажеттілігі, экспозициялық материалдарды сақтау 
қүралдары).

3. Жарнамаланатын кызметтерді калай корсету керектігін 
біліңіз(бейне коріністер, макеттер жэне т.б.).

4. Стендте қандай түрмыстык қызметтер (электр, су 
ағыны.тасымалдау, сақтау) көреетілуі керек жэне қалай.

5. Көліктің қай түрі кажет екенін анықтаңыз. 
Экспонаттардыңпішіні, өлшемі мен салмағы көлік түрін (вагон, жүк 
машинасы, автобус және т.б.) таңдауды аныктайды. Тасымалдау 
кажеттілігі туралы алдынала дэл білу сізге тасымалдаудың ең үнемді 
әдісін таңдауға көмектеседі. Әдетте көрмеде тауарларды тасымалдау 
жэне өңдеу бойынша ресми қосалқы мердігер бар, ол көрме 
жабдыктары мен көрме жүйелерін өңдеуге қатысты жогары қүзыретке 
ие.

6. Көрменің ішкі ережелерін, ережелері мен шектеулерін білу.
Әр көрменің езіндік ережелері мен шектеулері бар. Барлық кажетті 
ақпарат, әдетте, көрмені өткізуге арналған нүскаулықта болады. 
Мүндай нүсқаулықтың мазмүны көрме мен көрмеде эр түрлі болуы 
мүмкін, бірақ жалпы тенденция - көрменің барлық
үйымдастырушылык мэселелерін шешудің жеңілдігін арттыру.

Қатысушының нүскаулығында келесі ақпарат болуы керек: 
көрменің ережелері мен кестесі, бас жоспар, түтынушыларға қызмет
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көрсетудің эртүрлі түрлеріне өтінімдер, тіркеу туралы ақпарат, 
сондайак тасымалдау, жеткізу жэне жарнама.

Көрмені жоспарлау кезінде сіздің өніміңіздің 
алдағы көрсетіліміне талдау жасаған дүрыс.
Біріншіден, сіз нені керсетгіңіз келетінін анықтауыңыз керек: 

компания, технология, өнім немесе қызмет.
Екіншіден, экспонаттарды тандау туралы сүрактарға жауап беру

керек.
Компания шығаратын барлык тауарлар (қызметтер) керсетіле 

ме, элде жеке енімдер (қызметтер) тандалады ма, кайсысы?
Кермеде не керсетілуі керек жэне қандай енімдер (қызметтер) 

бэсекелестердің енімдерінен жоғары?
Қандай тармақтарға назар аудару керек?
Сіз өмір сүру циклінің кай кезеңін кергіңіз келеді?
Сіздің әлеуетті түтынушыларыңыздың мақсатты тобының 

болашак қажеттіліктеріне қай енім сэйкес келеді?
Тірек дизайны ретке келтірілген бе?
Керме мен жарнамалык материалдардың түс 

схемасы келушілердің талғамына сай келе ме? Мен кернекі 
бейне нүскаларын, орналастыру нысандарын жэне т.б. жасауым керек 
пе?

Бейне материалдар мен графикалық такталарда нені керсету 
керек? Сізге қандай елшемді тіреу керек?

Үіиіниііден, стендте қандай акциялар мен іс- 
шаралар жоспарланғанын алдын-ала білу керек:

Өнімді керсету; тікелей сату; келіссездер;
Стендтік іс-шаралар (семинарлар, лотереялар, лотереялар, 

демонстрациялар, суретшілердің қойылымдары, конкурстар жэне 
т.б.); Компанияның түсаукесері;

Өнімдер мен қызметтерді іс жүзінде керсету; Сауалнамалар, 
сауалнамалар жүргізу; Өнімге зерттеу жүргізу; Қызметкерлерді оқыту. 
Мүның бэрі стендтің елшеміне, конфигурациясына жэне 
жабдықтарына айтарлықтай эсер етеді.

Төртіншіден, алдын-ала көмекші аймақтарды - кеңсе, мэжіліс 
залы, ас үй, гардероб, асхана, қызметкерлер үшін демалыс белмесі, 
жарнамалық материалдарды сақтайтын орын жоспарлау керек. Сіз 
сонымен қатар дизайнда шығармашылықпен айналысуыңыз керектүр. 
Стендтің дизайны неғүрлым қызықты жэне ерекше болса, ол оған 
келушілерді кебірек тартады. Стендтің дизайны кэсіпорынның стиліне, 
кызмет түріне жэне келушілердің үміттеріне сэйкес кёлуі керек. Бүл
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стендте ұсынылган компанияға келушілердің сенімін қамтамасыз 
етеді. Стендтерді безендіру тэсілдері мен экспозицияны көрсетудің 
әдістері эртүрлі. Олардың таңдауы көптеген параметрлерге 
байланысты - компанияның багыты, оның максаттары, мүмкіндіктері, 
өнім түрі, сондай-ак накты көрме.

Композицияны қүру жэне дизайн тәсілдері: 
жалаушалар, баннерлер, баннерлер;
Компания логотиптері; Диорамалар, мозаикалар, фрагменттер; 

Гүлдер, көктеректер, агаштар;-Түпнүскалык дизайн, субүркактар; 
«Шарлар мен зондтар; Түрлі-түсті панельдер; Қабыргалык әшекейпер, 
панельдер; Мүсіндер, күмыралар, керамика; Манекендер жэне т.б.

Осы күралдардың көмегімен диспетчерлік нысандар біртүтас 
экспознңияға біріктіріліп, өзіндік идеясы бар.

Экспозиция әдістері: Статикалық демонстрация; Іс-эрекеттегі 
демонстрация; Келушілерге көруге, көруге, естуге, иіс сезуге, 
жанасуға, кимыл жасауға мүмкіндік беру;-Ойын көрсету; Техникалык 
күралдарды колдана отырып нысандарды көрсету (компьютерлік 
бейне жабдықтар, лазерлік күрылғылар жэне т.б.).

Сонымен бірге, корме жүздеген туристік фирмалар мен 
кэсіпорындар қатысатын аукымды іс-шара екенін жэне олардың 
эрқайсысы өз стендіне келушілерді тарту бойынша өз шараларын 
қолданатынын есте үстаған жөн:

- Нысандарды жылжыту;
- Тірі заттар (жануарлар);
- Ерекше киім киген адамдар - ескі, ертегі, театр жэне шомылу 

костюмдері жэне т.б ;
- Жарыктандыру жэне жарықгандыру;
- Шарлар, баннерлер, стенд үстіндегі плакаттар;
- Музыкалық ансамбль, дыбыстық эффектілер (музыка, 
күлкі, ерекше дыбыстар);-
- Оптикалык және лазерлік эффектілер;
- Компьютер, үлкен экрандардағы қызыкты мазмүндағы 
бейнелер;-
- Күтпеген заттар (стендтің ортасындағы үлкен пальма 
ағашы);
- Залдағы түпнүсқа белгілер (тректер, корсеткілер жэне т.б.). 

Осының бэрінен сіз өзіңіздің өніміңіз бен компанияңыз үшін ең
тиімді жэне қол жетімді нэрсені таңдап, пайдалануыңыз керек.
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Компанияның стендіндегі логотипіне ерекше назар аудару 
керек. Бүл кызыкты жэне назар аударарлык болуы керек. Компанияның 
атауы көрінетін жэне окуға оңай болуы керек. Сіздің стендтің 
каншалықты жақсы жасалынғанын анықтау үшін сіз Туризм журналы 
үсынған блиц тестін қолдана аласыз: практика, проблемалар,
перспективалар. Үш секунд ішінде стендке келіп, келушінің 
уақытында болуын тексеріңіз:

- Тұғырға назар аударыңыз. Ол назар аудару үшін жеткілікті 
болуы керек;

- Компанияны таңқаларлық логотип немесе оның атымен
атап өтіңіз;
- Сіздің өніміңіз оны қызықтыратын дәрежені анықтаңыз.
Көруге, оқуға жэне түсінуге болатын панельдер, плакаттар,

такырыптар сияқты көрнекі күралдарды колданыңыз Егер келуші 
сіздің стендіңізді үш секунд ішінде көре алмаса, ол акпарат кай жерде 
қол жетімді болатын жерден өтеді.

Көрмеде жүмыс істейтін топтың айтуынша, олар туристік 
компанияны түтастай бағалайды. Сондықтан стендтің қызметкерлерін 
таңдауға ерекше назар аудару керек. Жаксы кәсіби дайындық пен шет 
тілдерін білумен қатар, келушілермен сөйлесу мүмкіндігі бірінші 
орынға шығады. Бүл әсіресе көрме тобы алдын-ала келіссөздер 
жүргізуге үйретілген болса өте маңызды. Стендтің эр келушісі - бүл 
элеуетті тапсырыс беруші, оны жеңу үшін алдымен келушілерге 
белсенді назар аударатын өнер.

Сондықтан, стендте кез-келген келушілерге ерекше назар 
аудару керек: одан визитка алыңыз, үндеудің мақсатын көрменің 
тиімділігіне баға беретін «байланыс журналына» (келіссөздер 
парағына) жазып алыңыз. Келу күні, эңгіме тақырыбы, келіссөздердің 
қысқаша мазмұны, визит картасы коса беріледі.

Сарапшылардың пікірінше, барлық сөйлесулердің 70% -ы: «Мен 
сізге калай көмектесе аламын?» Деген сүрактан басталады. Осы жалган 
сөйлемнен кейін эңгіме бірнеше секундта аякталады. Бұл 
психологиялық сэтті ескеру қажет. Клиент эдетте назар аударғысы 
келеді. Бұған клиенттің: «Сізге корсетеміз ...» немесе «Мына жерде 
көресіз ...» дегеннің орнына «Сізге барасыз ...» орнына: «Мен сізге 
көрсетемін ...» деген пікірді ескерсек, қол жеткізуге болады. Мүндай 
үндеу одан да кеп келуші одан эрі байланыс орнатуға дайын.

%
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Стенда кемінде екі кызметкер жұмые істеуі керек. Алайда, 
лсұмысы жоспарланбаған жэне алдын-ала ұйымдастырылмаған үлкен 
команда жүмысына пайда әкелмейді.

Баспа жарнамалық өнімдері стендке ілініп, жұмыс күні ғана 
емес, сағат бойынша да таратылуы керек.

Көрме жүмысының негізғі ережелері:
Постерлер тобына үнемі нұсқау беріп отырыңыз;
Стендке келген барлык келушілермен дос болу;
Кем дегенде екі қызметкері бар стендке қызмет көрсетіңіз;
Қолыңызда жеткілікті мөлшерде ақпараттык материалдар 

болуы керек;
Әр келушіні аты, кәсібі, компаниясы, келу мақсаты, 

қызығушылыктары, сұрақтары бойынша тіркейді;
Оған сіздің компанияңыздың визит карточкасын беріңіз 

жэне келушіден оның серіктестігі, серіктестігі туралы картаны немесе 
буклетті сұраңыз. Бұл сіздің келушіге деген кызығушылығыңызды 
көрсетеді;

Көрме өтетін жерде темекі шекпеңіз, темекі шекпеңіз, бірак 
келушілерге эркашан күл қойыңыз;

Көрменің ашылуынан күн сайын экспонаттарды тексеріп, 
түзетіңіз; Көрмедегі бэсекелестеріңіздің стендтерімен танысуға біраз 
уақыт бөліңіз.

Мүнда керуге немесе кездесуге болатын барлық атауларды, 
компанияларды тексеріп, жазып алыңыз.

2. Көрмеден кейінгі жүмыс.
Көрмеге қатысу - бұл қызықты іскерлік байланыстардың 

бастамасы ғана. Кейінгі жұмыс эртүрлі мақсатты топтар үшін 
(клиенттер, элеуетті серіктестер, журналистер) эр түрлі 
күрылымдалған. Көрме соңында алынған визит карточкаларын жэне 
«байланыс журналын» ескере отырып, маңызды клиенттерге алғыс 
хаттармен факстар мен хаттар жіберіледі.

Ақпараттық материалдар, келісімшарттар жобалары, олармен 
келесі кездесулер туралы келіссөздер жүргізілуде. Содан кейін 
көрменің каталогын мүқият зерделеп, көрме кезінде кездесе алмайтын 
компанияларға коммерциялық үсыныстар мен сұраныстар жіберу 
керек. Баспасөз туралы ұмытпаңыз. Журналистер көрме жэне 
презентациялар, фотосуреттер туралы жеткілікті есеп алады.
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Бақылау сүрақтары
1. Туристік компания неге көрмелерге қатысуы керек?
2. Сіз білесіз ең үлкен көрме шаралары: әлемде жэне 

ТМДелдерінде?
3. Көрме іс-шараларының жіктелуі туралы айтыңыз. 

Көрмежұмысының кезендері кандай?
4. Көрмеге дайындықтың кандай кезендері бар? 

Көрмедестендтің орнын калай таңдауға болады?
5. Көрме іс-шарасын жоспарлаудың үйымдастырушылық 

мэселелері қандай? Стенд қандай параметрлер бойынша және кандай 
құралдармен көрсетілуі жоспарланған?

6. Туристік фирмалар стендтерді безендірудің қандай 
күралдарын қолданады?

7. Кормелерде келушілердің назарын аударудың жэне 
тартудыңкандай әдістерін колдануға болады?

8. Туристік компанияның көрмеден кейінгі кызметінде 
бақылаусүрактары кандай?

Практикалық тапсырма
Жақын туристік көрмеге барған кезде туристік компаниялар мен 

компаниялардың стендтеріне назар аударыңыз. Осы тарауда 
келтірілген кеңестерге сүйене отырып, өзіңіз үшін кейбір стендтерді 
сынап көріңіз. Туристік фирмалардың терезелерін сынап көру үшін сол 
жұмысты өткізіңіз.

10.4 Түтынушы жаңа турөнімді келісу кезінде 
келісімшартты құжаттар

Туристік онімнің тұтынушылары кез-келген жеке тұлга 
жатады. Ол туристік қызметті (турөнімді) жеке қажеттіліктерін сай 
алып қолдана алады.

Турөнімді сатуда көтерме жэне бөлшектік бағамен ажыратады.
Көтерме бағамен жүзеге асыру делдалдың келісімшарт бойынша 

(ұсынушы келісімшартты, комиссия немесе агенттік келісімдер) 
сатылады. Келісім шарт түріне байланысты туроператор сенімді, 
колитент немесе ариңипент рөлін ойнайды.

Бөлшектік сауда туристік кәсіпорын (тур агент немесе 
туроператормен) жэне туристермен (тұтынушылар) арасындағы 
келісімшартқа (келісімге) негізделеді.

Тапсырма келісім шарты.
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Бұл азаматтык-кұкыктык келісім шарт, яғни біржақ (сенімді) өз 
атынан келісуге міндеттеледі жэне бір (сенуші) белгілі бір заңды әрекет 
жасайды. Міне сондыктан, орындаушы келісімшарты болжағандай 
турагент туристермен карым-қатынаска түсе отырып, ресми агент- 
туристік қызметті өндіруші ретінде, катысады жэне оған қатң берілген 
гуроператорлык өкілеттік шеңберінде эрекет етеді.

Сенуші атынан эрекет етуге толык құқылы тұлға атынан немесе 
оның нұсқауынсыз мерзімінде орындаушы келісімшарты корсетілген 
мерзімде жасалуы керек, тапсырманы орындауға міндетті.

Сенуші сенімді тұлғаға сыйақы төлеуге міндетті.
4. Комиссия келісімшарты.
5. Агенттік келісім шарт.
6. Турөнімді сатуда келісім шарт ұрдісі.
Туристік нарықта субъектілерді келісімшарт жұмысын турөнім 

сатуға бойынша формасын есептейміз.
Контрагенттермен келісімшарт ұрдісі. Жоғарыда айтылгандай, 

турөнімді сатуда туроператормен турагенттер қатысады.
Туристік қызметті атқарушылар турөнімді қалыптастырады 

(ішкі жэне шетел контрагентері), олар орналастыру, тамактану, көлік, 
экскурсия жэне т.б. қызметтер бойынша кызмет көрсететін заңды 
немесе жеке тұлға болып табылады.

Бұл кәсіпорындардың тағайындалуы бойынша алуан түрлі тұтас 
қатарлары:

- конакүйлер, мейрамханалар, көліктік компаниялар 
(компания тасымалдаушы),

- мәдени кәсіпорындар (саябақтар, мүражайлар, театрлар) 
жэне спорттық кешендер (клубтар, стадиондар),

- емдік -  сауықтыру орындар, экскурсиялык ұйымдар жэне т.б.
Туристік кэсіпорындарға қызмет корсетуде эртүрлі

кәсіпорындар (контрагенттермен) арасындағы өзара қарым - 
қатынастар келісімшарт негізінде жүзеге асады. Халықаралық 
келісімдер жасай отырып серіктес елдердің нормативті күқықтың 
актілерімен катар бекітілген қүқыктың нормалары жэне олардың 
шарттарын анықтауды ескеру өте маңызды.
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Кесте 10 - Туристік нарықтың субъектілер арасындағы 
келісімшарттың өзара қатынастары

№ Келісімшарт түрлері

Турөнімді көтерме баға 
бойынша сатуда келісуші 
жақтар

Турөнімді 
бөлшектік сату 
кезіндегі 
келісуші 
жақтар

Бірінші жақ Баска жак

1 Тапсыру келісімшарты 
(сенімді сенуші 
атынан жэне өз 
атынан келісім 
жасаумен сыйакы 
беруге міндетті)

Турагент
(сенімді)

Туроператор
(сенуші)

Турист
жэне

туроператор
(сенуші)

2 Комиссия 
келісімшарты 
(тапсырма бойынша 
өз атынан жэне 
комитент атынан 
келісім жасау мен 
сыйақы беруге 
комиссионерлер 
міндетті)

Турагент
(комиссионер)

Туроператор
(комитент)

Турист жэне
турагент
(комиссионер)

3 Агенттік келісімшарт 
(агент өз атынан 
тапсырма бойынша 
және принципал 
есебінен келісім 
жасауға жэне сыйақы 
беруге міндетті)

Турагент 
(агент) 
(принципал 
келісімі 
бойынша агент 
күкыктары мен 
міндеттерін 
беруге күкылы

Туроператор
(принципал)

Турист жэне
турагент
(агент)

4 Агенттік келісімшарт 
(агент өз атынан жэне 
принципал есебінен 
келісім жасауға 
сыйақы беруге 
міндетті)

Турагент
(агент)

Туроператор
(принципал)

Турист
жэне

туроператор
(принципал)

5 Сату- сатып алу 
келісімшарты

Турагент
(туроператор)

Турист Турист
жэне

турагент
(туроператор)
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Кез -  келген туриетік қызметке келісімде шарттар көрсетілуі 
гиіс, әйтпесе мұндай келісімдер өз күшін жоғалтады:

- қүжаттың атауы, оның тіркеу нөмері; - келісім шарт жасау 
орны жэне мерзімі; - преамбула.

- үғымдар жэне анықтамалар .
- Келісімшарт пэні Бүл тарауға келісуші жактардың түрлі 

шарттарын айтуға болады, мысалы, қүпия жақтар, үшінші түлғаға 
міндетті беру жэне т.б.

- Жақтардың міндетгері
- Туристік кызмет көрсетуді брондау шарттары ;
- Қызмет көрсету шарттары;
- Сақтандыру;
- Тапсырыс берілген қызмет көрсетуден бас тарту жэне 

өзгерту шарттары;
- Есептеу шарты;
- Бектілген бағалар шарттарымен үсынылатын жеңілдіктер 

бағасы;
- Шығын экелудегі жауаикершілік;
- келісімшарттың күшіне ену, озгеру жэне тоқтату тэртібі 

(келісімшарт- тың әрекет ету мерзімі -  оның
айтарлыктай шарттарының бірі;
- Жактардың заңды мекен-жайы;
- Қорытынды жағдайлар;
Келісімшарттың сэйкес келмеуі немесе қандай да бір заң 

шарттарына сәкес жазылса онда ол күжат тұтасымен растауға немесе 
сэйкес келетін жағдайларда жарамсыз болып табылады. Міне 
сондықтан, жаңа турөнімді ондіру немесе жаңашылдандыру 
айтарлықтай еңбекті көпқажет ететін жауапты, сонымен қатар 
қызыкты шығармашылық жұмыс. Істегі жетістік ең алдымен 
турфирмадағы менеджмент каншалықты кэсіби екендігімен 
байланысты.

Келісім-шарттыц мәнімен үгымы. Жақтардың цүқықтары мен 
міндеттері.

Серіктестермен-кызметтерді жекізушілермен қарым-қатынас 
келісім-шарт түрінде ресімделеді. Әрбір жұмыс жылына (немесе басқа 
жүмыс кезеңіне) келісім-шарт кампаниясы белгіленеді, сол кезде 
келісім-шарт жасалады. Келісім -шарт компаниясынан бұрын әдетте 
келісім-шарт жоспары құрылады, ол бірнеше бөлімдерден тұрады:

Бұл келісім-шарт жоспары тур тұріне жэне корсетілетін 
қызметтерге тэуелді құрастырьшады. Турдың бірнеше түрінде
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алдымен эрбір тур түріне жеке субжоспарлар қүрылады, ал кейін -  
серіктестер географиялык принцип иемесе келісім-шарт мерзімі 
бойынша топтасып жиынтык келісім-шарт қүрайды. Келісім-шарт 
жоспарын қүрау алдында болашак серіктестерді елестете білу жэне 
келіссөздер кезінде келісім-шартқа отыруға дайын болу кажет.

Турды жоспарлау. Келісімді жоспар.
Жаңа орынға турды үйымдастыруды шешпес бүрын, туристік 

фирма маркетингтік зерттеулер жүргізеді. Түтынушылардың 
кажеттіліктерін, басымдылықтарын, сүраныс карқынын айқындау 
керек. Бүл сатып алушының барлык кажеттіліктерін барынша толық 
қанағаттандыру үшін турпакетті калыптастыруга көмектеседі.

Бүл зерттеулер турды жоспарлаудың барысын дүрыс 
бағыттауға жэне кызметті жеткізушілермен келісімді кампаниялар 
жүргізуге мүмкіндік береді.

Даярлық жүмыс туристі жаңа маршрут бойынша, жаңа 
бағдарлама немесе жаңа мемлекетке бірінші жонелтілімі болмастан 
бүрын екі жыл не одан да көп жылдар бүрын басталады.

Бастамашыл т у р - оператордың жаңа жазғы туроперейтингтік 
бағдарлама үшін қарапайым уақыт шкаласы көрсетілген.

Қызметті жеткізуші - серіктесімен өзара карым -  катынас келісім 
нысанында (келісім -  шарт жасасу жолымен) ресміделеді. Жүмыстың 
эрбір жылына (немесе басқа жүмыс кезеңіне) келісім -  шарт 
жасалатын уакытта келісімді кампанпя болады. Келісімді компания 
алдында келесідей бөлімдерді қамтитын келісімді жоспарлар 
қүрылады:

серіктес атауы;
келісім -  шарттың негізгі пэні;
келісім -  шарттың эрекет ету мерзімі; - келісім -  шартты

жасасу мерзімі; - ерекше мэліметтер.
Бүл жоспар шынайы бейнені -  турда қызметті қамтамасыз ету 

бойынша турнстік фирма қызметкерлерінің эрекеттер сызбасын 
күруға мүмкіндік береді. Келісімді жоспардың қүрамы тур түріне 
жэне көрсетілетін қызмет түріне байланысты. Турдың бірнеше түрі 
кезінде бастапкыда турдың әрбір түрі бойынша жеке субжоспарлар 
қүрылады, одан кейін - жиынтық жоспар, мүнда серіктестер келісім
-  шартты жасасу мерзімі бойынша немесе географиялық принцип 
бойынша топталады. Келісімді жоспарды қүрамастан бүрын өзіне 
нақты серіктестерді білу қажет, сонымен катар келіссоз жүргізу 
барысында келісім -  шарт жасасуға дайын боуы тиіс.
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Туристік фирмалар келісімді кампанияны келешекте дайындау 
жағдайында туристік -  конак үй бағытындағы эртүрлі аныктамалык 
-ақпараттық жинақтар қолданылады.

Халыкаралык тристік қйымдармен басып шығарылатын 
туристік ағенттіктердің, қонак үй -  мейрамханалық бизнес 
анықтамалары демалыс пен саяхатты үйымдастыру мүмкіндіктері, 
туристерге корсетілетін қызметтің негізгі түрін көрсетуі бар қонақ 
үй қызмет көрсетуі мен орналастыру бойынша ақпараттарды 
камтиды. Сонымен катар, үлттық, жергілікті жэне корпоративті 
анықтамалар укытымен басып шығарылады.

Жолсілтеме, маршруттардың, назар аударарлықтардың 
анықтамалары, жергілікті оқиғалардың күнтізбелері, яғни турды 
жэне қызмет көрсету бағдарламаларын үйымдастыру кезінде 
қолданылатындар әдебиет болып табылады, оларды туроператорлар 
жаңа маршруттарды дайындау жэне келісімді жоспарды қүру кезінде 
қолданылады.

Қонац үй кәсіпорындарымен келісім жасау.
Әуе компанияларымен келісім орнату.
Туроперейтинг қызметінің негізгі бағыттарының бірі конақ үй 

индустриясының кэсіпорындарымен байланыс болып табылады.
Қонақ үй қызметтері турды қалыптастырушы жэне авиабилеттермен 
бірге турпакет бағасының көп бөлігін кұраушы болып 
табылатындықтан, туроператордың конақ үймен байланыс орнату 
үшін таңдаған стратегиясы турдың бағасы мен бэсекеге кабілеттілігін 
қалыптастырудағы мүмкіндктерін анықтайды.

Қонак үй мен туроператор серіктестіктерінің дәстүрлі 
қалыптасқан стратегиялары мен стилі жоқ. Өйткені олардың карым 
қатынас орнату сызбасы мен стилі екі жактың мүмкіндіктері мен 
имиджине, дэрежелеріне байланысты болады. Хотельер мен 
туроператор кандай да стильді таңдамасын, ол ең алдымен бірқатар 
принциптер бойынша жүзеге асуы тиіс:екі жақтың мүдделерінің 
тепетеңдігі;конақ үйдің баға кою кезінде туроператордың жағдайын 
объективті түрде бағалауы;бірлесіп жүмыс жасау жағдайларының 
тепе-теңдігі.

Туроператор мен қонак үйдің бірлесіп жүмыс жасау сызбасын 
шартты түрде екі түрге бөліп карастыруға болады.

Бірінші түрі бөлмелерді сату кезіндегі кауіп қатерді 
туроператордың жауапкершілігіне тапсырумен байланысты. 
Серіктестіктің бүл түріне: отельді жалға алу, комитмент жэне элотмент 
негізінде бөлмелерді жалға алу, қайтарымсыз броньдау жатады.
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Екінші тоща кауіп-катер бойынша жауапкершілікті 
хотельерден туроператорға карай ауыстыруды қарастырмайтын типтер 
жатқызылады. Олар: бір реттік тапсырыстар бойынша жұмыс істеу, 
жоғары комиссия негізінде жүмыс жасау.

Отелъді жачга алу. Келісім шарттың бүл түріне тек кана катты 
дамыған туроператорлар ғана келісе алады. Өйткені тэуекелділігі 
жоғары бүндай кызметке келісу үшін оператордың ең алдымен 
қаржылык ресурстары жоғары болу керек және жалға алу уақыты 
ішінде бөлмелерді сатып үлгеру үшін накты мүмкіндіктерге ие болуы 
керек.

Отельді жалға алу деп біз қонак үй иесінің қонак үй нөмірлерін 
қолдану қүқығын операторға белгілі бір ақша соммасы үшін 
айырбастауды айта аламыз. Бүл келісімнің экономикалык мағынасы 
тек туроперадордың өз атынан нөмірлерді пайдалану күкығына ие 
болуы ғана емес, сонымен катар өзінің баға саясатын орнату меи 
коммерңиялык қызметі кезінде туындаған барлық қауіп катерді өз 
мойынына артумен байланысты.

Қонак үйдің коятын жалға алу кұны бірнеше факторларға 
тәуелді болады: отель классы, орналасқан жері, нөмір қоры, жалға алу 
мерзімі.

Қонак үйді жалға алған соң, туроператор өзінің агенттік жүйесін 
пайдалана отырып сол қонақ үй нөмірлерін сатуға кіріседі. Сатуды ол 
үш түрде жүргізуі мүмкін:

4. Бөлмелерді туроператор нарығында өзінің үсынатын 
турпакет күрамында сату

5. Тек кана жалға алынған конақ үйдегі 
нөмірлерді

орналастыру орны ретінде басқа туроператорларға сату
6. Бөлмелерді сол қонақ үй негізінде сату
Комитмент негізінде бөлмелер тобын сатып алу. Туроператор 

мен қонак үй қызметінің кең таралатын түрі. Себебі серіктестіктің бүл 
түрін таңдаған кезде шығын мен тәуекелділік дәрежесі төмен болады.

Комитмент -  турнстік маусым алдында белгілі бір бөлмелер 
санын конақ үй иесіне алдын ала толык немесе жартылай күнын толеу 
арқылы комитмент мерзімі аяқталганға дейін сатып алу. Бөлмелерді 
откізудегі немесе өткізе алмау тәуекелділігі толығымен туроператор 
жауапкершілігіне артылып, сатылмай калған болмелер үшін алдын ала 
төленген акша кайтарылмайды.

Қонақ үй мен туроператор келісім-шартында келесі 
сипаттамалар ескеріледі: %
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- нөмірлер саны мен категориясы
- орындарды сатып алу мерзімі
- хотельердің ұсынатын дисконт мөлшері
- катаң бекітілген болмелер -  туроператор тізімде 

көрсетілген нақты бөлмелерді сатып алады
- еркін бекітілген бөлмелер -  туроператор белгілі бір типтегі 

бөлмелерді сатып алады, бірак олардың нөмірлері алдын ала 
бекітілмейді

Сатып алынатын бөлмелер топтарын мөлшеріне қарай келееі 
гүрлерге боледі: экеклюзивті -  топқа кіретін бөлмелер саны қонақ 
үйдің нөмірлік қорының 50% күраса; ірі -  қонақ үйдің нөмірлік 
қорының 30-40%; орташа-  нөмірлікқордың 15-30%; шағын-  нөмірлік 
қордың 15%.

Элотмент негізінде бөлмелер тобын сатып алу.Серіктестіктің 
бүл түрін комитент немесе жалға алу үшін қаражаты жеткіліксіз немесе 
тэуекелділікке барғысы келмейтін туроператорлар таңдайды. Бүл кезде 
туроператор бөлмелер үшін ақыны алдын ала төлемей, тек туристерді 
орналастырған уақытта ғана төлеуге қүқылы.

Элотмент негзінде жүмыс істеу конак үй иесі үшін тиімсіз, 
себебі бөлмелердің сатылмай қалу тәуекелі соның жауапкершілігінде 
қалады.

Элотмент негізінде қаржылық жағдайы аз туроператорлар 
немесе шағын, нарыкта элі белгісіз конақ үйлер жүмыс істеуге келіседі.

Элотмент негізінде туроператор алдын-ала броньдалған 
нөмірлерге туристерді жіберуден бүрын қонақ үйге сол клиент 
жайында мағлүматтарды жіберіп, тек туристер түрақтанатын бөлмелер 
үшін ғана ақы төлейді.

Қайтарымсыз түрде броньдау негізінде жүмыс істеу. Элотмент 
жэне комитмент негізінде жасалатын келісімдерге 

карағанда тэуекелділігі аз келісім түрі.
Қайтарымсыз түрде броньдау екі түрде жүргізілуі мүмкін:

қатаң түрде бекітілген -  конақ үй бөлмелерін белгілі бір 
уақыт аралығында күндер мен уақыт мерзімін өзгерту күқығынсыз 
броньдау;

өзгертілетін броньдау -  броньдалған уақыт мерзімін 
айыппүл төлемінсіз өзгерте алу қүқығына ие болу.

Қалыпты комиссш негізінде броньдау.
Броньдаудың дәстүрлі түрі. Туроператор жауапкершілігне еш 

тәуекелділік пен шығындарды жатқызбайтын, қонақ үй иесінің
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жеңілдік жасауын талап етпейтін броньдау түрі. Туроператор 
нөмірлерді ақыны толық көлемде төлеген немесе алдын-ала төлем 
жасаған белгілі бір клиенттің тапсырысы бойынша бір реттік 
тапсырыстар жіберу арқылы жүзеге асырады.

Туроператорлардың қазіргі кездегі туристік нарықтағы ең коп 
уақыт пен еңбекті кажет ететін қызметінің бірі авиакомианиялармеп 
байланыс жасау. Бүгінгі күнде туроператорлар авиакомпаниялардың 
басты клиенттері, ал авиаүшулар турлардың ажырамас бөлігі болып 
табылады. Авиатурлардың өсуі халыкаралық туризм географиясының 
кеңеюмен байланысты болып табылады.

Әуе компаниялары -  әуе көлігінің белгілі бір паркі мен чартерлік 
жэне жүйелі әуемен тасымалдауды рүқсат ететін арнайы қүжаттары 
бар мемлекеттік, муниңипалды немесе жеке коммерциялык 
кэсіпорындар.

Әуе компанияларды туристік индустрияның супрақүрылымына 
жатқызуға болады. Себебі олар тек туристерді ғана тасымалдаумен 
айналыспаса да, туристік белсенділікке тәуелді болады.

Тасымалдаушының кұқықгары мен міидеттері: 
қауіпсіздікті сақтау мақсатында 

тасымалдаушы жолаушылардың қауіпті деп танылған жүктерін 
тасымалдаудан бас тартуға күқылы;

жолаушы қүжаттарының дүрыс болмауына байланысты 
жолаушыларды тасымалдаудан бас тартуға күқылы;

тасымалдаушы жолаушылар мен олардың жүктерін кесте 
уақытына сәйкес тиісті пунктіне жеткізуге міндетті;

тасымалдаушылар тіркеуден отпеген жүктердің жоғалуына 
жауап бермейді.

Тасымалдау жүйелі жэне чартерлік рейстер арқылы жүзеге 
асырылуы мүмкін. Жүйелі рейстердің сипаттамасы: 

бекітілген үшу уақыты мен күні; 
қатаң бекітілген маршрут;
үшудың үшақ орындарының толық толуы мен толмауына 

байланысты болмау;
эуетасымалдаушы бекіткен тарифтер, жеңілдіктер.

Туроператордың қоятын негізгі баға тарифтері арнайы жэне 
жарнама тарифтері болуы мүмкін. Билет бағасы эртүрлі факторларға 
тәуелді: тариф түрі, эуекомпания классы, баратын елі, броньдау 
шарттары, клиенттің әлеуметтік категориясы мен жеңілдіктер.

%
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11 ТАРАУ. ТУРӨНІМНІҢ НЕГІЗГІ СИПАТТАМАЛАРЫ МЕН
ҚҰРЫЛЫМЫ

11.1 Турөнімнің тұтынушылық қасиеттері

Туристік өнімнің бэсекелесу кабілеттілігін анықтау, тәжірибе 
жүзінде, проблеманың ғылыми өңделуінің элсіздігімен күрделенеді.

Қызметтің бэсекелесу қабілеттілігі казіргі экономикалық 
эдебиеттерде барынша жалпылама түрғыдан қарастырылады және 
кобінесе бәсекелестік жағдайында осы көрсетілетін қызметтердің 
өткізілу мүмкіндігі ретінде аныкталады.

Мүндай аныктама қарастырылатын категорияның мэнін 
ашпайды, онсызда белгілі өнімнің өтімділігінің оның бәсекелестік 
қабілетіне тэуелділігін қайталайды. Бүл кезде, өзі мен басқа бэсекелес
-  өнімдер арасындағы сүранымды болуді шарттайтын нақты туристік 
өнімнің бэсекелестік қабілеттілігінің мазмүны жоғалады.

Өнімдердің бэсекелестік қабілеттілігі анықтамасына, оның 
барлық түтынушылық және айырбастык қасиеттері көрсетілетін, 
өнімнің әмбебап сипаттамасы сияқты бағасы арқылы келу эрекеттері 
кездеседі. Жэне де бәсекелестік онімнің мүндай қасиеттерінің дамуы 
бағалар айырымында байкалуы керек, өйткені оны осы өнімдердің бір
-  біріне қатынасыны бойынша бәсекелестік кабілеттілігі деп 
есептеледі.

Кейбіреулер «бэсекелестік қабілеттілігі» категориясының мэнін 
айқындау үшін, ол түтынушылар көзкарасы арқылы қарастырылуы 
керек деген болжамалар айтады.

Нарық, өнімдердің өзара бәсекелесе отырып, түтынушылар 
талабына сәйкестігіне салыстырулар мен тексерулерден өтетін жэне 
олардың осы талаптардан ауытқулары айқындалатын қоғамдық 
катынастың саласын көрсетеді.

Сатып алу кезінде эрбір дербес сатып алушы үқсас өнімдер 
ішінен өзіне кажетті өнімді таңдау процесін жүзеге асырады және оның 
қажетсінуін мейлінше қанағаттандыратын өнімді ғана сатып алады.

Қоғам масштабында коғамдык қажетсінуді қанағаттандыруға 
арналған өнімдер арасында, бэсекелес өнімдермен салыстыру 
бойынша, ең толық сәйкес келетін өнім мойындау табады. Оны жалпы 
тауарлық массадан осы сәйкестігі айрықшалайды, бэсекелестік күресте 
жеңісті қамтамасыздандырады, басқаша айтқанда, ол бэсекелестік 
қабілетті деп айтуға мүмкіндік береді.
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Туристік өнімді таңдау кезінде тұтынуіпы оның өзі үшін маңызы 
бар ерекшеліктеріне ғана бағдарланады:

бүл өнімнің сапасы мен пайдалылығын көрсететш 
параметрлер, өйткені оны таңдаудың маңызды шарты болып 
түтынушы көңіл аударатын касиеттері мен сипаттамаларының тура 
келуі табылады;

бәсекелестік кабілетті анықтау үшін өнімдерді нақты 
қажетсінугесэйкестік дәрежесі бойынша салыстыру ғана емес, 
сонымен қатар солармен байланысты түтынушының шығыныныңда 
ескерілуі маңызды болып табылады. Бүл кезде ескеретін нэрсе: сатып 
алынған зат тек міндетті шартты белғілейді, қажетсінуді 
қанағаттандырудың бастапқы пункті.

Қосынды жүмсалған шығындар екі бөлімнен түрады: бір 
жолғы (туристік өнімнің сатылу бағасы) жэне ағымдағы (жеткен 
орынындағы жүмсалатын шығындар -  экскурсиялар, қоеымша 
тамақтану, көлік, көңіл кәтеру жэне т.б.), жалпы бүл жүмсалған 
шығындардың жалпы сомасы тқтынушы үшін қажетсінуін 
қанағаттандыру бағасы ретінде алынады (түтыну бағасы).

Туристік өнімді жасауда туристің не сатып алатынын алдын ала 
білу кажет. Себебі турист белгілі бір жерде болғаны үшін толеп кана 
коймай, ботен жермен таныса отырып, жаңа сезімге ие болады, 
мейрамханада тамақтанып кана қоймай, жайлылықты, назарды сезіне 
алады. Ол үшін түтынудың дағдыларын үмытпау керек.

Сондықтан туристік онімді жасау оның түтынушылық сапасы 
мен қасиетін оқып үйренуден басталады. Себебі олар тур онімді жасау 
мен жүзеге асырудағы бағыттар болып табылады.

Сондыцтан туроперейтингтіц бірінші постулаты: «Қызмет 
көрсетудің тәртібі мен стандарты үлттыц нарыцта тур өнімді 
жүзеге асырушы туроператордың жагына багытталады» деген 
сипаттамаға ие .

Ынталы туроператор (турагент) туристерді қабылдау мен 
қызмет корсетуге талап қойса, рецептивті (қабылдаушы) туроператор 
бүл талаптарды қызмет корсетудің жабдыктаушыларымен келісіп 
шешеді. Сондықтан мамандар туристік өнімнің бірнеше 
түтынушылық касиетін атап көрсетті:

дэлелділік, яғни үсынылатын барлық қызмет саяхаттың 
мақсаты мен сәйкес шарттарымен қамтамасыз етілуі керек;

сенімділік -  онімнің накты мазмүнының жарнамамен 
сәйкес болуы, акпараттың анықтылығы;

294



тиімділік -туристің өз жағынан аз шығын жұмсауы үшін оң 
иәтижеге кол жеткізу;

түтастык -  өнімнің аякталуы, оның туристік сүранысты 
толық қанағаттандыра алу қабілеттілігі;

анықтылық -  өнімді түгыну, оның бағыттылығы туристке 
жэне кызмет көрсетуші персоналға да түсінікті болу керек;

иілгіштік -  өнімнің қабілеттілігі мен кызмет көрсету жүйесі 
түтынушының басқа типіне бейімделеді;

пайдалылык- кабілеттілік бір немесе бірнеше мақсаттарға 
қызмет етеді, туристің баска да сұранысын қанағаттандырады;

кауіпсіздік- өмір, денсаулык, туристің мүлкі мен коршаған 
ортаны қорғау.

Бұл қасиеттерді жүзеге асырудағы бакьшауды қамтамасыз ету- 
ол туристің саяхаттан кейінгі (сұрау, сауалнама жүргізу) 
қанағаттанушылык дэрежесін зерделеу , бірақ турнстік өнім сапасына 
бакылау туристік өнімді жоспарлау кезеңінде басталады.

11.2 Турөнімнің үш күрамдас бөліктері: тур, 
туристікэкскурсиялық қызметтер, тауарлар

Тур өнім дегеніміз Қазақстан Республикасының «Туристік 
кызмет іуралы» 13.06.2001 ж. №211-2 заңына сәйкес -  саяхат 
барысында туристік қажеттілігін толыгымен қанағаттандыратын 
туристік қызметтер жпынтығы (сурет 7).

Туристік өнім деп, туристік саяхат кезінде туристің 
қажеттілігін канағаттандыру үшін қажет қызметтер жиынтығын 
айтамыз.

Туристердің туристік өнімнің әрбір элементі бойынша 
шығындарының кұрылымы: тур-50%, қосымша қызметтер-30%, 
тауарлар-20%.

Туристік өнім

Сурет 7 - Туристік өнімнің құрылымы
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Турист туристік кызметті, туристік өнімді тұтынушы болып 
табылады. Туристік енім дегеніміз туристерге туристік фирма немесе 
туристер үшін турга шығуға қүқықтары бар екендігін растайтын 
үеынылган қызмет кешені. Сонымен катар туристік өнім туристік 
саиар мерзімі кезінде туристің қажеттілігін қанағаттандыратын заттық 
жэне заттык емес түіынушылык қүнның жиынтығы.

Жүмыс санатына аралас сала мен туристік индустрия 
кэсіпорындары жүмыстарының эр түрін, туристік кызметке жатпайтын 
туризм үдерісінде туристердің қажеттіліктерін қанағаттандыруға 
тікелей немесе жанама бағытталған жүмыстар санатын жатқызамыз.

Бүл банк жэне қаржы саласындағы қызметтер (травеллерс 
чектер жүйесіидегі элемнің төлемдік несиелік карталарына кызмет 
көрсету), жүйелер байланысы, автокөлікті жалға беру, автотуристің өз 
машинасына бензин қүйғыштардан бензин қүюы, жондеу жэне 
техникалық қызмет көрсететін жондеу ше-берханалары, аралас салалы 
кәсіпорындар жүмысы, кір жуатын жерлер, медиңиналық қызметті 
үйымдастыру, балаларға қарау және жағдай жасау.

Негізгі сала - фотопленкаларды шығару, фототүсірілімдерді 
шығару, фотоаппараттар мен видеокамераларды жондеу.

Туристік үдерістің ажырамас бөлігі - күзет жүмысы. Күзет 
жүмысшылары конакүйлерде, мейрамханаларда, ойын мекемелерінде, 
мүражайларда, кошелерде туристер тобын алып жүреді.

Туристік тауарлар дегеніміз өндірістік сала кызметінің еңбек 
өнімін сатуға жэне туристер немесе экскурсанттардың қолдануына 
арналған.

Туристер спеңификалык онімдер санының көптеген бөлігін 
жэне туристік ассортименттің ерекше тауарын түтынады.

Тауарлар номенклатурасы сапарлар сипаттамасына немесе 
туризм мен демалыстың эртүрлігігіне байланысты болып келеді.

Негізғі орынды туристердің жеке түтыну немесе күнделікті 
тауарлары алады. Оны анықтайтын себептері де бар.

Шоппинг-туризмнің арнайы мэселелерін қарастырмай- 
ақ негізгілерін атаймыз:

акша жүмсау мүмкіндігі - бүл канағаттану, босаңсу, 
саяхатты таңдаудағы негізгі ынталандыру болып табылады;

сол елді сипаттайтын туристік саясат жайлы еске түсіретін 
жэне жергілікті жердің символдары болып табылатын сувенирлерді 
таңдау жэне жеке тауарларын түтыну;

нақты саяхат үшін қажеттілігі бар тауарлар мен қүралдарды 
түтыну, мысалы карталар, жергілікті жерді сипаттау жэне жол

296



көрсетушілер, сөздіктер, жағажай күралдары, спорттық тауарлар, 
фотоаппараттар, видеокамералар, дүрбілер:

туристік кызығушылықтар объектісі шоғырланған туристік 
аймактар меткорталыктар туристердің сүранысы жоғары тауарларға 
арнайы режим белғілейді. Осылайша жеңілдікті салық салу зонасы 
немесе жаппай сұраныска ие тауарлардың бағасы төмен эуежайларда 
кедендік зоналар қалыптасады.

Туристік қызмет —  үйымының, мекеменің, кэсіпорынның 
немесе кэсіпкер-азаматтық сипаты бойынша туризмнің мақсатына, 
сипаты мен бағытына, жалпы адамғершілік қағидаларына сэйкес 
келетін саяхатта, демалыс жэне экскурсияда туристер мен 
экскурсанттардың қажеттілігін канағаттандыруга арналған кызмет.

Туристік қызметке кешенді сапарлар — қызметтер пакеті, 
орналастыру қызметі, тамақтану, транспорттық кызметтер, мэдени, 
спорттык, рекреаңиялык, экскурсиялық және т.б., сонымен катар 
арнайы қызметтер кіреді. Туристік қызметтер негізгі (келісімшартқа 
кірген жэне барушылар төлеген) жэне қосымша (барған жерінде жэне 
саяхатта түтыну уақытысында төленген) болып бөлінеді.

Тур — нақты басталу жэне аяқталу уақытында орындалатын 
көтерме жэне бөлшек түрде түтынушыға сатылатын туристік кызмет 
жиынтығы.

Сонымен, туристік онім «туристке сатуға арналған турға 
берілген қүқык», ал «тур — туристерді орналастыруға, апаруға, 
тамактандыруға, экскурсиялык қызметтерді үсынуға, сонымен қатар 
гид-аудармашылар жэне саяхаттау максатына байланысты басқадай 
қызметтер кешені» деп анықталады. Қызметтер пакеті келесіден 
түрады:

орналастыру қызметі;
сусындарды қосканда тамактандыру қызметі; - 

транспорт кызметі;
трансфер-кездесулер, туристің жүгін түратын орнына

жеткізіп салу;
экскурсиялык, рекреациялық, мэденп жэне спорттык 

кызметтер;
дүкендерді аралауды үйымдастыру кызметі;
басқадай қызметтер (толқүжатгарды, 

визаларды, медициналык жэне ветеринарлык 
сертификаттарды, автокөліктерді жалға беру, кұжаттау).

Туристік саяхатты жобалауда тур жобалаушы модуль 
ретінде үлкен рөл атқарады. Тэртіп бойынша тур туристік
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нарықтағы туристік өнімнің бірлік сатылымы болып табылады, 
сонымен қатар нарықтан жеке туристік қызметтерге сүраиыска 
ие болады.
Саяхаттау — бүл сауықтыру жэне басқа да туристердің 

қажеттілігіндегі нақты өмір жагдайын қамтамасыз етудегі турнстік 
қызметтер кешені.

Экскурсия — рухани, этникалық, туристердің ақпараттық 
қажеттілігін қамтамасыз етудегі турпстік қызмет.

Экскурсия келесі белгілері бойынша жіктеледі: 
экскурсия мазмүны; 
катысушылар қүрамы; 
өткізілу орны; 
жылжыту эдісі; 
өткізу түрі; - өткізу жиілігі.

Экскурсияны дайындауда экскурсовод экскурсияның бақы-лау 
тестін - экскурсанттарға үсынылатын ақпараттың гылыми белсенді 
мазмүны кіретін технологиялық күжатты жасайды. Әрбір экскурсовод 
экскурсия кезінде өзінің «экскурсовод портфелі» атты экскурсиялық 
материалдық кешенін дайындайды. Экскурсия круиздык турларда 
белгілі орын алады.

Туристік өнімнің жалпы кызметтер снпаттамасымен катар 
өзіндік ерекшеліктері де бар. Мысалға:

Біріншіден: туристік өнімге сүраныс табыс пен баға деңгейіне 
икемдігі өте жоғары жэне саяси, элеуметтік жағдайларға қатты 
байланысты болады. Осы себептен, маркетингтік тэуекел де жоғары 
болады, өнімді алға жылжыту үрдісінде де үлкен кедергілер пайда 
болады.

Екіншіден: сүраныс маусымдық ауытқуынан қаптап кету 
феномені пайда болды. Осы феноменнің эсерінен туристік зоналар 
үсынатын қызмет түріне қарай бірнеше түрге бөлінеді. Мысалы, 
«күнтеңіз» факторы бойынша -  Қырым, Кипр, Түркия, Болгария 
курорттары; «демалыс-емделу» факторы бойынша -  Карловы Вары, 
Есентуки, Сары Ағаш; «спорт» факторы бойынша -  тау шаңғы 
курорттары.

Үшіншіден: туристік өнімнің ұсынысы икемсіз өндіріспен 
ерекшеленеді. Туристік ұйымдардың басым көпшілігі сұраныс 
өзгерісіне жауапты әрекеттене алмайды. Қонак үй, демалыс базасы 
маусым соңына қарай басқа аймакка көшіріле алмайды. ¥сыныстың 
икемсіздігі ерекше білінеді, себебі тур қызметтерге сұраныс
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маусымдық ауыткулары мен күтпеген сырткы өзгерістерге өте қатты 
тәуелді.

Төртіншіден: турнстік өнім кэсіпорынның бірнеше
күрамдастарының күшімен жасалады. Олардың эр кайсысы жүмыс 
істеудің өзіндік ерекшк тэсілдері, арнайы қажеттіліктері жэне 
коммерциялық мақсаттары бар өнімнің көпшілігі толыгымен 
сатылады, ал туристік қызмет ақырындап, кезегімен өндіріліп 
сатылады. Тасымалдау кәсіпорындары жылжытуды қамтамасыз етсе, 
конақ үйлер орналасу мен тамақгануды, гид -  жергілікті аймақтың 
көркем жерлерімен таныстыру кажеттілігін қанагаттандырады.

Тур қызметтер көрсету -  үзінді түрде жүзеге асады. Себебі, бір 
кэсіпорын екінші тур кэсіпорынның кызметін толықтырады, содан 
кейін гана белгілі бір туристік өнім пайда болады.

Егер бірін-бірі толықтыру үрдісі екі кәсіпорын (немесе бірнеше) 
тарапынан келісіп, бір ортадан жүйелі түрде жасайтын болса, онда бүл 
істің маркетингтік тиімділігіде жоғары болады.

Туристік кәсіпорынның аз ғана бөлігі жеке өздігінен туристік 
қызмет көрсету пакетінің барлық элементтерін қамтамасыз ете алады, 
осы себептен бүндай кэсіпорындардың озара тәуекелділік деңгейі 
жоғары.

Мысалы, тауда орналаскан конақ үйлер олардың қызметтерін 
өткізетін турагент пен туроператорларға ғана тәуелді емес, сонымен 
қатар, көлік кәсіпорындарынан, жергілікті шаңғы туризмінің 
операторларынан, банктік мекемелерден т.с.с. үйымдардан тэелді 
болады. Осылардың ішіндегі бір кәсіпорыннан кеткен кемшілік екінші 
кәсіпорынға эсер етуі мүмкін.

Бесіншіден: туристік кызметтердің жоғары сапасына елеулі 
емес, кемшіліктері үлкен әсер тигізеді, себебі туристерге қызмет 
көрсету үсақ түйектер мен бөлшектерден қүралады.

Қызмет алдын ала өндіріле алмайды, бірақ оны керек кезде 
көрсету жағдайы алдын ала жасалынып, мерзім мен сүраныс 
ауытқуларына байланыссыз мүмкіндігінше дэл жоспарланып 
қамтамасыз етілуі тиіс.

Туристік саяхаттың түтыну қүны мәдени -  оң танымдық немесе 
инвестиңиялык (іскерлік туризм жағдайында) әсерге түрады.

Туристік өнімнің соңғы әсері оны өндіру үрдісімен бірге 
жүреді, ал бүл өз кезегінде оның пайдалылығын аныктауда 
қиындықтыр туғызады.

Туристік өнімнің күны кызмет жэне тауардан қүралатын 
ондірістің материалдык жэне материалдық емес шығындарымен

299



анықталады. Қоғамдық еңбектің туынды шығындары туристік 
саяхаттан тиімді әсер алмаса, онда бұл жағдайда туристік өнімнің 
тұтыну қуны жүзеге асырылмады.

Туристік өнімнің ерекшеліктері:
тур онімнің эр түрлі түрлері немесе компоненттері 

арасындағы өзара байланысты күрделі жүйе болып табылатыи 
қызметтер мен тауарлар кешені;

туристік қызметті сақтауға жэне қоймалауға болмайды, 
сонымен қатар тауарлық үлгі ретінде үсынуға болмайды. Турөнімді 
бағалау үшін өлшем жоқ. Объективті бағалау тек жеке қызмет 
компоненттеріне ғана тэн;

әдетте, түынушы турөнімді оны тұтынушыға көрсете 
алмайды, ал көп жағдайда түтыну туристік кызметті ондіру орында 
жүзеге асырылады;

турөнім уақыт және кеңістік сияқты айнымалыларға тэуелді 
болып келеді. Мерзімдік факторы ең негізгісі. Сонымен катар, ұсыныс 
статистикалық жағынан еркшеленеді. Мысалы, белгілі бір орынға 
(турбаза, әуежай жэне т.б.) үйреніп қалу әдеті;

тур қызметтің сапасына форс-мажорлық сипаттағы сыртқы 
факторлар да әсер етеді, яғни сатушы мен сатып алушының іс 
әрекеттері мен талғамдарына қарамастан: ауа-райы, табиғи жағдайлар, 
туризм саласындағы саясат, халықаралық жағдайлар жэне т.б.

статистикалык ұсыныс пен динамикалық сұраныс 
арасындағы қарама-қайшылық. Үсыныс ландшафттары, климаты 
өзгермейтін орынга байланысты.

Туристік қызметті өндіруші мен түтынушыда осындай айрықша 
ерекшеліктері бар. Туристік қызметке сұраныс конъюктураға, табысқа, 
білім деңгейіне, бағасына, жарнамасына жэне т.б. байланысты 
икемділігімен ерекшеленеді.

Турқызметтің сапасын багалау субъективті болып табылады: 
тұтынушының бағалауына әсерді сыртқы факторлар немесе алынған 
кызмет пакетіне тікелей катысы жоқ тұлғалар эсер етеді. (мысалы, 
жергілікті түрғындар, т.б. демалушылар жэне т .б .) туристік маркетинг 
тек қана «соңғы тұтыңушыларға» - туристерге ғана емес, сонымен 
қатар аралық инстанңпяларға турагентстволар, туризмді реттеу 
бойынша мемлекеттік орган, қоғамдық туристік ұйымдар жэне т.б. да 
қатысты.
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Туризм қызмет саласы болып табылады және экономиканың ең 
ірі жэне серпінді салаларының бірі болып табылады. Туризм қарқынды 
дамуы, шетелдік валюта түсімдерінің көп мөлшері белсенді оз туристік 
пндустриясының калыптасуына ықиал экономиканың түрлі салалары 
бойынша ықпал ету

Туристік өнімнің ажырамас алмасу үшін арналған 
экономикалық жақсы болып табылады. Ерекше назар заңдар мен 
үғымдар, табиғат анықтау, қүрылымы жэне туристік өнімнің 
сипаттамалары төленеді.

Кез келген басқа онім туристік өнімнің ретінде олардың омірлік 
ңиклінің отуі тиіс., Бүл егжей-тегжейлі онімнің омірлік циклінің 
баскарушы, мониторинг жэне бағалау мэселесін зерттеді, сондықтан 
енгізу кезеңі, өсу, кемелдену жэне қүлдырау

Туристік нарықтың тиімді үйымдастыру шарттарына козқарас 
барлық элементтері үшін оте күрделі жэне түсініксіз болып табылады.

Өнімнің тіршілікті циклінің түжырымдамасы, кез -  келген өнім, 
қандай бір керемет түтынушылық қасиетке ие болмаганымен, ертеме 
кешпе рыноктан басқа, барынша жетілдірілген оніммен ығыстырылып 
шығарылатынынан алынады.

Түрақты болып қалатын шама - тек қана қажетсінудің болуы, ал 
оларды қанағаттандыру қүралдары озгеріп отырады. Рынокка 
үсынылатын эрбір өнім озінің анықталған тіршілік циклінде болады, 
осы кезеңнің ішінде ол өзінің сатып алушысын табады (сурет 8).

11.3 Турөнімнін өміршеңдік кезендерінің фазалары
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Туристтік өнім өзінің дамуында біркатар бірізді деңгейлерден 
өтеді(өсу мен жетілдірілу аркылы нарыққа енгізуден түсуіне дейін), 
динамикада талдауды қажет ететін, сату мен пайданың көлемінің 
ауытқуымен сипатталады.

Өнімді нарықка енгізудің бастапкы деңгейі болып саналатын 
сәт, ол турнсттік кәсіпорын берілген өнімді алгаш рет бірыңгай 
аудиторияга үсынган кезі. Бүл деңгейдің негізгі ерекшелігі болып 
өнімнің баяу қарқынды өткізілуі есептелінеді, осының нәтижесінде 
пайданың аз немесе мүлдем болмауы. Енгізу деңгейінде маркетингке 
үлкен мөлшерде қаражат жүмсалмауы мүмкін емес,себебі өнімді 
насихаттауда үлкен күш жүмсау қажет. Сонымен қатар, бүл деңгейде 
фирманың басты артықшылыгы, бэсекелестіктің мүлде болмауы болып 
табылады.

Бүл деңгейдің ұзактығы үлкен шектерде озгере алады жэне ол 
өнімнің сапасымен, оның түтынушылар сүранысына сэйкестенуімен, 
маркетингтің дұрыс таңдалған стратегиясымен жэне оның бірізді 
орындалуымен анықталады.

Өсу деңгейі онім өткізу мөлшерінің жылдам ұлғаюы жэне 
осыған байланысты пайданың өсуімен снпатталады.

Маркетингке кеткен шығынның үлесі фирманың жалпы 
жұмсалымында айтарлықтай азаяды. Өсу деңгейі бэсекелестіктің 
үлғаюымен байланысты болады, ал туристік кэсіпорынның негізгі 
маркетингтік жүмысы нарықтың ары қарай кеңеюі мен тұтынушыға 
өнімнің сапасының жағымдылығы туралы түсінікті қалыптастыруына 
бағытталады. Берілген өнімнің дамуына басқалардан ертерек кіріскен 
фирмалар біршама бәсекелестік артықшылықтарга ие болады.

Өсу деңгейінде туристік кэсіпорын өнім өткізу аумағын 
кеңейтуге жэне нарықтың жаңа сигменттеріне енуіне тырысады. Бүл, 
пайданы максималдауға жэне үлкен мөлшерде тапсырыскерлерді 
тартуға мүмкіндік береді. Сондықтан, осу деңгейі фирмаға оте тиімді, 
ал оны үзарту маркетингтің маңызды міндеті болып табылады.

Жетілдірілу деңгейі өткізілімнің өсуінің бэсеңдеуімен жэне 
оның тұрақтануымен сипатталады. Бүл бірқатар факторлармен 
түсіндіріледі:

- тапсырыскерлердің қажетсінуінің өзгеруімен ;
- рынокқа жаңа барынша жетілдірілген онімдердің 

шығуымен;
- бәсекелестіктің күшеюімен;
- капиталды барынша тиімді салудың жаңа мүмкіндіктерінің 

пайда болуымен байланысты өнімнің жеткіліксіз пайдалылығымен.
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Бул деңгейде түтынушылар шеңбері, тәжірибе жүзінде, 
кеңеймейді. Бірак, еол кезде үсынылатын өнімді тағы да пайдалануға 
көп жағдайларда итермелейтін сенімділік феномині айкын көрінеді 
(мысалы, белгілі бір мемлекетке бару).

Жетілдіру деңгейіндегі алынатын өнімнің көлемі кажетті 
мөлшерде жоғары болса да, біршама азая бастайды. Сондықтан 
туристтік кәсіпорын мүны жеңуде максималды түрде мүдделі.

Фирманың басты күші өзінің рыноктық үлесін үстап қалуға, 
онімді жетілдіру арқылы оның түтынушылығын арттыруға, 
маркетингтік комплексті түрлендіруге және т.б. бағытталады. Егер бүл 
жағдайлар іске асырылмаса, өнім өзінің рыноктағы орнын жоғалтып, 
күлдырау деңгейіне жетуі мүмкін.

Қүлдырау деңгейі туристік аумақта берілген өнім тым көп 
мөлшерде пайда болған кезде болады. Өткізу мөлшерінің түракты 
азаюы, кейде нөлге дейін, алынатын пайданың азаю процесі жүреді. 
Осы деңгей үзак уақыт бойы жалгасуы мүмкін.

Бәсекелестік кысымның төмендеуіне байланысты, туриеттік 
кэсіпорында маркетингке кететін шығын жүмсалуы азаяды. Қүлдырау 
деңгейінде онім өткізу көлемі элдеқайда төмен болады. Сондықтан, 
онімнің диверсификациясы мен жетілдірілуі жэне өткізілімнің дамуы 
бойынша дүрыс жүргізілген саясат жаңа қажетсінулерге үйренуге 
мүмкіндік береді.

Сонымен, туристік өнімнің тіршіліктік циклінің болуы фирма 
алдында үш ірі проблемелардың түрғанын көрсетеді.

Біріншіден, қүлдырау сатысында түрған онімді ауыстыру үшін 
жаңа өнімді дер кезінде табуы кажет (жаңалықтарды эзірлеу 
проблемасы).

Екіншіден, фирма эрбір стадияда осы кездегі бар өнімдермен 
тиімді жүмысты үйымдастыра білуі қажет (стратегиялық келіс 
проблемасы).

Үшіншіден, тіршілік циклының эртүрлі деңгейлеріне жатуына 
байланысты фирма үсынатын өнімдердің қүрылымдық тиімділігі.

Әрбір туристік кэеіпорын өзінің дербес онімін жақсырак 
білдіруге көмектесетін талдаумен айналысуы қажет.

Фнрма өнімдерінің бэсекелес өнімдерден айырмашылығын табу 
жайғастыру деп аталады, бүл белгілі бір рынок сарасының сұранысын 
барынша толық қанағаттандыру мен өзіндік ерекшелікті 
тапсырыскерлерді гартуда маркетингтің фундаменталды беталысы 
болып табылады.
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12 ТАРАУ. ТУРӨНМІДІ ТАРАТУ Ж ҮЙЕЛЕРІ

12.1 Туроперейтингте колданатын турлар мен жеке 
туристтік кызметтердің алға басудьщ негізгі тәсілдері

Топтык жэне жеке сапарлар үшін турларды үйымдастыру жэне 
сату коп туристік фирмалармен кабылдау немесе жіберу бойынша 
туроператорларга, негізгі іс эрекет болып табылады.

Бүл тақырыпты тереңірек меңгерсеңі болашакта туристік 
қызметте ауадай қажет болады. Өйткені барлық туроператорлық 
кәсіпорындарда табыс алып келетін жэне тиімді турларды кұрганын 
калайды.

Такырыптын өзектілігі мынада қүрылады: эр бір
туроператорлық кэсіпорын туристік нарыққа бәсекелес оиімді үсыну 
қызығушылык тудырыды. Ал сол үшін турфирманың қызметкерлері 
турды құру технологиясын білу қажет.

Қазакстан республикасының туристік кызмет туралы заң 
Парламентінің Жаршысы, 2001 ж., №13-14, 175-құжат; «Егемен
Қазакста» 2001 жьшгы 26 маусым №129 бекітілген. Кейіннен 
2008.07.05. №59-ІУ толыктырылып, өзгертулер енгізілген. Тур -  
белгіленген мерзімдер шеңберінде белгілі бір маршрут бойынша 
жасалатын саяхатты қамтитын туристік кызмет көрсетулер кешені.

Туристік өнім -  саяхат барысында туристің кажеттіліктерін 
қанагаттандыруға жеткілікті туристік қызмет корсетулер жиынтығы. 
Донат Исмаев оз кітабында туристік кәсіп орындардын негізгі кызметі 
деп:

Туристік өнім -туристік саяхаттау үшіи туристік кэсіп орын мен 
туристердіи қызмет жиынтығын сатып алу.

Шетел терминдары:
«Пэкидж-тур» (раскаце-іоиг) екі туристік қызметтен коп емес 

кіретін, айырмашылығы тұтынушылык құрамы арқылы комплексті 
білдіреді.

«Инклюзив-тур» (іпсіизіуе Іоиг) саяхаттауға белгілі маршрут 
бойынша тасымалдау, орналастыру жэне саяхаттауға 

қажетті қызметтер жиынтығы кіреді
«Барлығы кіреді» (аіі іпсіизіуе Іоиг). Туристер орналастыру мен 

трансфер мен қоса төленген бағасына олар орналасқан қонақ үй жэне 
эр түрлі мейрамхана кызметтерімен яғни бармен, буфетпен және үлкен 
танымдық бағдарламасымен қолдануға мүмкіншілік береді.

Тур: магынасы, цүрлымы және пгүрі.
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Тур кұрлымына турдын тұтынушылык негіздерін, яғни 
маршрут, кызмет пакеті жэне бағасы кіреді.Тур маршрутының 
маңызы туристердін тілектерін, кызығушылығын тудырытын жэне 
армандарын қанағаттандыру болып келеді Мысалға қазакстанға 
келетін туристер Астананы немесе Бурабайды көргісі келсе, 
францияға бару себебі Парижді көру болып келеді. Маршруттың 
таңдалуы бастысы саяхаттау мақсатымен байланысты.

Танымдық, экскурсиялық турлар үшін -  қала араларында 
кызықты мэдени-тарихи ескеркіштермен көрнекілік жерлерінде 
жүргізіпеді. эрине оньщ барлығы туристердін талғамдарына 
байланысты. Ал тур демалыс үшін бағытталса, онда курорт 
орталықтары, жағажай, таулы орнындағы де

Көбінесе турлардын таңдалуы саяхаттау маршрутының 
мемлекетпен қаланың таңдалуынан басталады.

Маршрут бойынша тасымалдау маңызы жоғары. 
Халықаралық, қала аралық маршрут мынаны кіргізеді:

Халыкаралық маршрут -  өз түратын жерінен шығу 
нүктесінен турнстерді саяхаттайтын мемлекетке жеткізу жэне кайта 
тасымалдау. Халыкаралык тасымалдау компаниясын таңдау жэне ол 
компаниямен тарифтер мен шарттар бойынша келісу турларды 
калыптастыру кезіндегі туроператордың міндеті болып табылады.

Қала аралық тасымалдау -  пакетке кіргізілген кабылдаушы 
турфирмалармен туристерге көрсетілетін кызмет түрі болып 
табылады. Дегенмен, шығу бойынша туроператор кабылдаушы 
фирмамен баратын мемлекетте туристерге корсетілетін тасымалдау 
шарттарымен келіуі немесе келіспеуі де мүмкін.

Маршрутты қүрған кезде транспорттын мына түрлеріне назар 
аударылады: тез жэне комфортабельді яғни ыңғайлы 
тасымалдайтын, сонымен қатар транзиттік тоқтамалар, пересаткалар 
жасамайтын, туристерге экскурсия өтетін күндізгі уақытты коп 
қалдыратын колік қүралын таңдайды.эрпне мүның барлығына 
тасымалдау ақшасына да байланысты.

Қызмет көрсету пакеті - мазмүны, функционалдығы жэне 
сапасы жағынан саяхаттайтын туристі қанағаттандыру керек. 
Қызмет көрсету пакеті эр түрлі болуы мүмкін. Ол кызмет 
көрсетудін санымен сапасының көрсеткішімен жэне функционалды 
қүрамына байланыстыкең таралған пакетте орналастыру, күтіп жэне 
шығарып салу сонымен қатар тамақтандыружэне экскурсиялық 
қызметтер кіреді.



------- -̂--------- тг.У.ГііііііІіііііа

Бэсеке нарығында турфирмалар эр түрлі кызметтер пакетін 
ұсынады:

1. Күтіп алу мен шығарып салу кезіндегі Трансфер, түнеу 
және таңғы ас;

2. Күтіп алу мен шығарып салу кезіндегі Трансфер, түнеу 
жэне екі мерзімдік тамақтану (жартылай пансион);

3. Күтіп алу мен шығарып салу кезіндегі Трансфер, түнеу 
жэне үш мерзімді тамактаиу (толык пансион).

Жоғарыда көрсетілгенге коніл котеретін жэне экскурсиялық 
қызметттерді кіргіссек болады. Қызмет көрсету пакетін 
жобалағанда туристік кэсіп орын маркетингтік зерттеулерге сүйену 
керек. Яғни нарық сұранысын, талғамдарын жэне болашак 
туристердін ниеттерін ескеру қажет. Сонымен қатар Қазақстан 
Республикасының стандарттарымен сертификаттау, лицензиялау 
талаптарын карастыру керек.

12.2. Туроператорлардың турларын халықаралык және 
ұлттык нарықтарда алға басу стратегиялары

Туристердін кызығушылықтарымен, бос уақыт көлемімен жэне 
қаражат жағдайына байланысты турлардын бірнеше түрлерін 
үсынуға кажет. Мысалы:

турдың ұзактығы уақытына қарай (7, 10, 14 және баскада 
күндер көлемі);

бірнеше кызметтер жинтығы бойынша турлар туры 
(орналастыру құралы қлсымша тамақтану немесе жартылай 
тамақтану т.б.);

класстары бойынша турлар (жоғарғы класты қонақ үй, 
орта төмен);

экскурсияның бірнеше түрлері жыл маусымына 
байланысты турлар (маусымды,маусым аралық, мезгіл аралығында, 
маусымды емес саяхаттаулар).

Шетел турларын құрастыру кезендері:
1. Туристік онімді шығару жағдайын қарастыру. Бұл жерде 

түтынушылардын сұранысын, халықтын қаражат жағдайын, туристік 
ағымдарды қарауымыз керек. Бұл кезен маркетингтік зерттеулер 
негізінде жүреді. Жалпы түрдегі зерттеу-нарык мэліметтерін жинау, 
анализдеу, бэсекелестіктерді, тұтынушыларды, бағаны жэне 
маркетингтік зерттеулер жүргізу. Туристерін талғамдарын дұрыс
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түсінсек мына жағдайларга әкелуі мүмкін: олардын талғамдарын 
болжау; сұраныска ие болатын кызмет көрсетулерді аныктау; тікелей 
түтынушылармен карым-катынас жаксарту; дұрыс маркетингтік 
зерттеулер кабылдау.

Маркетингтік зерттеулер үш басты тәсілдер аркылы жүреді: 
кадағалау, сүрак (анкеталар оның түрлері телефон, почта, интервью 
және т.б.). Сонымен қатар статистикалык мәліметтерге сүйену қажет 
нарық сегментіне жататынын зерттеу қажет. Сегмент белгілері: 
географиялык; элеуметтік - демографиялық; психологиялык тэртібіне 
байланысты.

Географиялық сегменттеуге: турдың шыккан жерінен,
ауданынан, қаласынан, мемлекетіне қарай топтарға бөлінеді. Мысалы:

- американдар қиын нарық сегменті. Көп қаражат боліп соған 
сай қызмет түрін де сұрайды.

- Үлыбритандык киын сегменті. Басында аңкаулык 
білдіріп, соңында наразылық тудыруы мүмкін

- немістерде де киын сегменті. Көп наразылық білдіреді. 
Барлығын уакытылы жасауын талап етеді.

- Жапондықтар өте оңай нарық сегменті.
Әлуметтік-демографиялық белгілері БТ¥ 5 жас аралық топ

ұсынды:
1). 0-14
2). 15-24
3). 25-34
4). 35-44
5). 45- жоғары
Психолгиялық тэртібі бойынша адамның өмір сүру түрін, 

қылығын, тәрбиесін анықтайды.

Кесте 11 - Американдык психологтардың туристер түрлерін жіктеуі

Психоцентриктер Аплоцентриктер
Танымды тур орталықтарды қалайды 
және тұратын жеріне жакын, 
дэсг\'рлі демалыс түрлері, 
комфортабельдігі жоғары болды және 
дайын туристік кызметпен 
колданады.

Жаңа туристік орталыкты ашкысы 
келеді. Экстремалды турлармен 
кызыгады, оларға комфорт басты 
тапаптарға жатпайды.
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Осының барлығы туризімнің белгілі түрін тандауын аныктайды. 
(демалыс, танымды-экскурсиялық турлар, емделу бойынша жэне т.б.)

2. Жаңа өнімнің тркырымдамасын (концепңия) өндейміз. 
Нақтытұтынушылардын кұрылымын, қасиетін, туристік өнімнің 
сапасын, саяхаттаудын бағыттарын таңдаймыз оның ішіндегі 
қалалар, турдын үзақтылығы, маршрут жэне туризм түрі, саяхаттау 
бағдарламасы, қызмет көрсету пакетінің мазмүны(содержание) көлік 
түрі.өнім бағасының калькуляциясы. Саяхаттау мезгілін анықтау. 
Сатылу көлемін жобалаутур өнімді өндірген кезде мыналар ескерілуі 
қажет. Яғни халықаралык, үлттық жэне салалық стандартпен туризм 
саласындағы нормативтер. Халықаралық туризмде туристік өнімнің 
түжырымдамасы шетелдік серіктестіктермен келісімдерінен кейін 
мазмүны мэнін табады.

3. Туристік өнімнің қасиетін анықтау (Позиционирование 
турпродукта). Тур онімді бәсекелес өнім жасай алатын озгеше өзіне 
тэн қасиетін жэне нарык сұранысыныңжартысын болсада назарын 
аудару. Мысалы: ыңғайлы қонақ үй, орналасқан ерекшеліктері (қала 
орталығында, жағажай маңында) аса қызықты экскурсиялык 
бағдарламалар; туристердін үлттык фестивальдарына, халық 
серуендеулеріне қатысу; арнайы бағалар; жэне т.б. тур өнімді орыны 
жасағанда тур фирманың жаңа тур өнімді өндіргенде қандай 
сегменттке бағытталғанын, сұранысын ескеру қажет.

4. Тур өнімді сату мен жылжыту стратегиясын аңықтау. 
Керекті бүкаралык акпарат пен делдал турагенттік торларды 
қолдануын болжамдау.

5. Жаңа туристік онімді коммерциализациялау. 
Маркетингкесүйене отырып, копшілікке сату, түрақты маниторинг 
жасау.

Кения мемлекетінің мысалында шетелдік турды қүрастыру. 
Кения Шығыс Африкадағы ел. Бүл құрлықтағы аса тартымды жэне ең 
көрнекті ел болып табылады.

Астанасы- Найроби.
Қатысушылар кұрамы: орта жастағы ересек адамдар
Туристер саны: жіберілетін туристік топ саны 2. Бір топта 12 

адам. Кенияға сапар 10 күнге созылған.
Турдың басталу уақыты: - 5 шілде
Турдың аяқталу уақыты: - 16 шілде
Маршруттың бағдарламасы
1 күн - Момбаса қаласы бойынша шолу экскурсиясы - 

Экскурсия 2.5 сағатқа созылады.
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2 күн - «Ескі Момбаса» экскурсиясы
3 күн «табиғатпен үндесу» - Момбасаның теңіз 

қорықтары мен тропикалык ормандары.
4 күн - Кенияның астанасы Найроби қаласына саяхат.
5 күн - Карен Бликсен мүражайы.
6 күн - Жирафтар орталығы
7 күн - Масаи-Мара үлттық саябағы.
8 күн - Абердар үлттық саябағы

Кенияда осы аталған үлттық саябактарды басшылыкка ала 
отырып, сафарийлер мен хикаялы,экстремалды сапарлар өткізіледі. 
Сондай-ақ Момбаса қаласында жағажай туризм дамуда.

9 жэне 10 күні туристер таңдауы бойынша келесі 
шаралар үсынылады:

Момбаса теңіз жағажай курорттарында демалу;
Хикаялы сапарлар үйымдастыру;
Белсенді туризм түрлерін (дайвинг, Килиманджаро тауына

шығу).
Найроби орналастыру цүралдары.

Отель Хилтон 5* (һоіеі Ніііоп 5*) қала орталығында 
орналаскан. Автокелікпен 10 минут қашыктықта Найроби үлттық 
саябағы, N130 әуежайынан 20 км қашыктыкта орналасқан, вокзалға 
дейін 1 км. Отельде 302 номер, оның ішінде 7 номер зиііе, 35 номер 
УІР-клиенттерге арналған.

Момбаса орналастыру қүралдары. Отель Панафрик 3 * (һоіеі 
Рапа&іс 3*) қалаға панорамды көрініс ашылатын тау жотасында 
орналасқан. Рапа&іс Найробидің маңында бактар қоршауында 
орналаскан. 160 кең номер, кондиңионермен, балкон, ванна 
бөлмесімен, телефонмен спутникті теледидармен жабдықталған.

Кенияға сапар кезінде тамақтану түрғылықты жерде 
үйымдастьфылады. Найроби каласында тек қана таңғы ас жалпы 
тарифке кіреді. Ал түскі, кешкі астар бөлек төлінеді. Отельдердегі 
тамақтану жоспары келесідей болады: континентальды таңғы ас- сағат 
7.00- 9.30 аралығында.

Буфет түскі ас — 12.30 - 14.30 аралығында шай/кофе түскі астан 
кейін -  16.00 - 18.00 аралығында кешкі ас — 19.30 - 21.30 аралығында 

Отельдердегі кешкі ас әдеттегідей А 1а Сагіе, швед 
дастарханымен кезектеседі.

Турдың калъкуляциясы Қызмет түрлерініц есебі:
Трансфер: - 300 $
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конақ үй: 12 адам х 100$= 1200$ 
тамақтану: таңғы ас -12 адам х 20 $= 240$ 
түскі ас -  12 адам х 15 $= 180$ кешкі ас -
12 адам х 10 $= 120 $ экскурсиялар: 7 
экскурсия х 30$=210 $ косымша 
қызметтер: 250 $
Барлығы 2500 $ - турдың өзіндік қүны.
Шыгындар есебі: 
офисті жалға алу -  1 ай - 300$ 
қызметкерлер жалақысы -1500 $ 
комуналды төлемдер -  300 $ экімшілік 
шығындар -1 0 0  $
Барлығы - 2200 $
2200 /2  = 110.0 (фирма шығындары)

Табыс качъку.чяциясы
2500$ + 110+50 (бронь төлемі) = 2660 тур өткізу бағасы 
Табыс 2660$ х 12 адам х 12 ай = 383040 (А)
Шығын 2610$ х 12 адам х 12 ай = 375840 (Б)
Жалпы пайда А-Б = 7200 
7200 х 15% = 6120$
6120$ х 10% = 5508$
1500$ (жалакы) х 12ай х 20% (әлеуметтік салық)= 2700$ 
5508$-2700$=2808 $ жыл ішіндегі таза пайда 1 
ай ішіндегі таза пайда 234 $

Турдың қасиеті. Үйымдастырылып отырған
Кения мемлекетіне бағытталган тур экзотикалық бірегей тур 

болып табылады. Территориясын саванналар мен саванналы 
ормандар, шөлейтті аймақ, тау бөктерінде мэңгі жасыл 
тропикалық ормандар алыпжатыр.

Мүнда «ірі бестікті» (мүйізтүмсық, арыстан, леопард, 
буйвол, піл) кездестіруге болатын бірден-бір мемлекет.

Топта 12 адамнан артык адам жиналса жеңілдіктер беріледі. 
Тур өнімді сату мен жылжыту стратегиясын аңықтау. Туристік өнім 
туралы ақпарат фирманың ресми сайтында беріледі. Бүқаралық 
ақпарат күралдары аркылы тарату. Түрақты серіктес 
турагенттіктерге ақпаратты тарату.
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Жаңа туристік өнімді коммерциализацпялау. Жүргізілген 
зерттеу барысында туристік фирмасы Кенияға бағытталған турды 
2009 жыл нәтижесі бойынша келесі күралдар арқылы өткізді (сатты):

1. Турагенттіктер арқылы -  52%
2. Жарнама бойынша келген клиенттер - 37%
3. Түрақты клиенттер - 11%
Турды қүрастырған кезде ескеру керек: Турдың:

л  - тартымды
- кол жетерліктей немесе қолайлы
- маңызды
- Функционалды болуы;
Маршруттың тартымдылығы жарнамалық кәсіпорындардын 

максатына бағытталғанына қарай қүрылады және белгілі халық 
түрінің бағытталғанына қарай, мыс: оқушыларға ма, студенттерге 
жэне т.б.

Қолжетерлігіне қарай мынаны ескеру керек: турдин ишинде 
саяхаттаушылардын талғамдығын өзгеріп түруына байланысты эр 
түрлі экскурсия түрін немесе көлік түрлеріне қарай көлік, автобус, 
темір жол көлігі, самолет, верталет, ал жаяу жүруіне қарай 
орналастырылған арнайы трассалар.

Маңыздылығына қарай тур бағытына қарай сол елдін 
тарихымен, мәдениетімен, мэдени ескерткіштерімен танысу. 
Мазмүны яғнидысқа уақыт арасында көптеген заттармен танысуға 
алып келеді. Осы арқылы баска да жаңа қызыкты саяхаттарға түрткі 
болады.

Функционалдық арқылы бір маршрутты бірнеше рет қолдануға 
әкеледі.яғни эр түрлі жыл мезгілінде жэне соған байланысты косымша 
сол мезгілдін қызметтерімен қолдану. Мыс: жазда таулы
маршруттарды көрмелік ретінде қолданса. Қыста тау шанғы үшін: 
туристерді жол жүру күжаттармен қамтамасыз ету; табиғи және 
мәдени-тарихи ресурстардың бар болуы; мамандарды дайындау мен 
тандау.

12.3 Туроперейтингтегі туристтік қызмет кешеннін жеке 
түрде сату ерекшеліктері

Туристік фирмалардың қызметі жоғары сапалы туристік онімді 
қүрумен жэне оның бағасын дүрыс орнатумен ғана шектелмейді. 
Сондай-ақ, бүл өнімді тиісті түрде жеткізу қажет. Соңғы түтынушы — 
турист жэне оның мақсатты нарыққа қол жетімділігін қамтамасыз ету.
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Туристік кызметтерді тиімді іске асыруды қамтамасыз ету үшін 
компания туристік өнімді сатуды тиімді үйымдастыруы керек. 
Туризмде бага қуру.

Қызмет сферасында баға қүру бірқатар айрыкша ерекшеліктері
бар:

1) туризм қызметтері өз алдына түтыну үшін ғана арналған 
ақырғы өнімді білдіреді, сондықтан қызмет бағасы - бүл бөлшек сауда 
бағасы;

2) егер арадағы өнімін қүру сатысында баға көмегімен 
шаруашылық етуші субъектілер арасындағы оның күны кайта 
бөлінсе, онда онімнің ақырғы іске асыру сатысында күннан бағаның 
ауытқуы эртүрлі топтар арасында (түтынушы жэне өндіруші) халық 
табысының қайта бөлінуіне алып келеді;

3) кызмет сферасы қызмет корсету үрдісінде түтынушымен 
байланысты, сондықган ол қызметтердің бірқатарына, соның ішінде 
туризм қызметіне түрақты сүраныс бар.

Алайда түрақты сүраныс көп деңгейде адамның жеке 
қабілеттіліктеріне байланысты, сондықган баға күру кезінде баға 
сатып алушыда теріс көңіл -  жай тудырмауы керек секілді 
психологиялық нюансты ескеру керек;

4) өндіріс, іске асыру үрдістері жэне қызметті түтыну уақыт 
бойынша сәйкес келеді, сондыктан бағаның жэне тарифтердің 
маусымдық дифференңиациясы қолданылады.

Туризм қызметтеріне сүраныс айқын маусымдық сипатқа ие. 
Турөнімнің бағасы маусымға (қысқы, жазғы, 

маусымаралық) байланысты күрт ауытқиды;
5) турөнім көп жағдайларда өз алдына адамдардың тобына 

есептелінген қызметтер пакетін білдіреді. Оған туристтер, нақты 
маршрутта топты алып жүретін түлғалар (гид -  аудармашы, топ 
жетекшісі, автобус жүргізушісі) кіреді. Топ саны кеп болған сайын, бір 
адамға есептегендегі тур күны төмен болады;

6) қызметтердің белгілі бір түрлерінің бағасы турпакет кұнына 
кірмеуі керек. Олар әрбір туристтермен жекелей төленеді;

7) бір адамға тур бағасы тур -  күннің санына байланысты. Тур 
үзак болған сайын, баска тең жағдайларда ол кымбат түратын болады;

8) тур бағасы оның түріне байланысты. Жеке тур бағасы 
топтық турдан жоғары.

9) тур бағасы туристердің жас қүрамына байланысты, 
себебі оқушыларға жэне балаларға, студенттерге көптеген 
кызметтерге (тұру, экскурсия) жеңілдік беріледі (40 -  50%).
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Ішкі, әлемдік нарықта кызметтердің кейбір түрлері іске 
асырылады. Сондықтан кызметтің бір түріне бағалардың екі түрі бар
-  ішкі және сыртқысаудалык (әлемдік).

Туризм кызметіне бағаның қалыптасу ерекінелігі тауарлык 
нысанды кабылдамайтын олар тұтынушыльщ кұндылықты косуы 
керек. Мэселен, өткен еңбектің заттанған (тарих жэне сәулет 
еекерткіштері, парк шаруашылығы, қорыктар) немесе табиғатпен 
(таулар, өзендер) лсасалынған өнімдер.

Турөнім бағасына бірқатар факторлар әсер етеді:
- кызмет көрсету класы (жайлылык деңгейі);
- саяхат түрі (аиациялық, автобустык);
- қызмет көрсету нысаны (топтық, жеке жэне т.б.);
- қызметтерді көрсетудің маусымдық сипаты;
- турфирмаларды орналастырудың географиясы жэне т.б.
Туризм кызметінің бағасы келесідей элементтерді косады:
1) шикізат пен материалдардың құны (асты дайындау үшін 

өнімдер, төсек жабдықтары);
2) өндіріс, іске асыру жэне қызметті тұтынуды 

ұйымдастырудың ағымдағы шығындары;
3) туроператордың пайдасы;
4) туристердің жеке топтары үшін жеңілдіктер;
5) кызмет түрлері бойынша жанама салыктар (ҚҚС, кеден 

баждары);
6) турагент пайдасына үстеме баға немесе жеңілдіктер 

(комиссиялық сыйакы).
Алғашқы 2 элемент турқызметтің өзіндік құнын 

қалыптастырады.
Турөнімге баға сүраныс пен жарнамаға сәйкес келуі керек. 

Оларды орташа туристке емес, белгілі бір тиитік топқа бағдарлануы 
қажет. Турөиімге бағаның төмендеуі сұраныстың өсуіне алып келеді 
жэне сатып алушыға жарнамалық эсер етеді. Өз кезегінде жарнаманың 
жақсаруы турөнім бағасының артуына себін тигізуі мүмкін.

Баға деңгейі туронімді іске асыру көлеміне едэуір эсер 
етеді. Алайда бұл әсер келесілермен шартталған өзінің ерекшелігі 
бар:

а) турөнімді тұтыну турист үшін дербес кұндылығы бар бос 
уақытта орын алады.

Мүнан турөнімнің бағасы мен сапасына ерекше сайлаушылык, 
жоғарылаған талаптар және сезімталдылық туындайды.
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б) турөнімді сату сәті мен оны тұтыну акті арасында уакыт 
бойынша едәуір айырмашылық бар. Мэселен, туристерді
инфляциядан, нашар ауа райынан арнайы косымша сақтандыру 
енгізіледі.

Бағаларды дайындау кезінде делдалдарға эртүрлі
комиссиялық сыйақылар ескеріледі:

1) бағдарламаларды дайындайтын және оларды дербес 
немесе делдалдар (көтерме саудагерлер үшін комиссия) іске асыратын 
туроператорлар үшін комиссия;

2) туроператор бағдарламаларын кайта сататын немесе өздері 
қонақ үй нөмерлерін брондайтын турагенттерге көтерме сауда 
комиссия;

3) турагент, турист жэне қонақ үй арасындағы делдалдар 
ретінде басқа үйымдар үшін комиссия.

Турагенттермен турларды іске асыруға келісім -  шарт жасасу 
кезінде туроператор 2 түрғыдан шығуы мүмкін:

1. Туроператор турагентке турпакетті турагентке алуы
керекбағамен сатуы кажет. Турагент туроператор бағасына өзінің 
пайдасына үстеме жасайды.

2. Туроператор турагентке турпакетті берік тіркелген
бағаменіске асыру үшін береді. Турагент турпакет қүнынан жеңілдік 
нысанында комиссиялык сыйакы алады.

3. Турфирманың қызмет етуінің зиянсыздық жэне
пайдалылықты анықтаудың мэселелері.

Турфирманың тұрактылық түсімнің мөлшеріне байланысты. 
Түсім тауар бағасының оны іске асыру көлеміне туындысымен 
анықталынады.

Осы міндетті шешу үшін экономикалык ғылым келесідей 
көрсеткіш-терді дайындады: 

отеу сомасы; 
өтеудің орташа мөлшері; 
отеудің коэффициенті;
зиянсыздық нүктесі (рентабельділігі шамасы); 
шекті түсім; - беріктілік қоры.

Өтеу сомасы деп түсім мен жалпы өзгермелі шығын 
арасындағы айырмашылық аталады. Сонымен, өтеу сомасы — бүл 
өндірістің түракты шығындары мен пайда сомасы.

Өтеудің орташа мөлшері -  бүл тауар бірлігінің бағасы мен 
орташа өзгермелі шығындары арасындағы айырма. Өтеудің орташа
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мөлшері тұракты шығындарды жабу мен пайдан алуда бұйымдардың 
бірліктердің еалымдарын білдіреді.

Өтеу коэффициенті іске асырудан түсімде өтеу сомасының үлесі 
деп аталады. Тауар бірліктері үшін өтеу коэффициенті -  бүл тауар 
бірлігі бағасында өтеудің орташа мөлшерінің үлесі.

Зиянсыздық нүктесі турфирманың барлык шығындары мен 
нелдік пайдасн жабуын қамтамасыз ететін турфирманың өндіріс 
көлемі мен түсімін түсінеді.

Шекті түсім (кейде оны сатылымның критикалық көлемі деп 
те атайды) -  бүл зиянсыздык нүктесі сэйкес келетін түсім.

Беріктілік коры -  бүл шектіден накты түсімнен пайыздык 
ауытқу. Нақты жэне шекті түсімнің айырмасының нақты түсімге 
пайыздық есептеуде арақатынасымен анықталынады.

4. Туркәсіпорын жетекші жүмысының стиліне жэне эдісіне 
талаптар. Қазіргі таңда басқару шешімдерін қабылдауға ғылыми 
көзкарас өзекті.

Басқару сапасы турфирманың менеджерінің жеке сапасына 
байланысты. Жетекші стилі -  шешім кабылдауда олардың катысу 
себебі бойынша бағыныңкылармен өзара қарым ~ катынастарда 
жетекшінің тэртібінің нысаны. Тур кәсіпорында өсиелі жэне 
кэсіпкерлік секілді жетекшінің тэртіптік стилін қолдануға болады.

Өспелі -  кэсіпорын ішінде, коршаған ортамен қарым -  
қатынаста салттық тәртіптен ауытқуларды минималдауға бағытталған 
эрекетте.

Сондыктан тур кэсіпорындардың барлық жүмыстары 
жетекшіліктің кэсіпкерлік стиліне негізделінуі мүмкін.

Бүл жағдайда туындаған мэселеге эсерлердің орнына, 
келешектегі мүмкіндіктер мен кауіптіліктер алдын ала болжанады. 
Жеке шешімдердің орнына әрекеттердің балама жолдарын жаһандык 
іздеу жүреді, біреудің орнына көптеген баламалар орын алады. Шешім 
қабылдаудың үрдісі бар баламалардан ең үздігін таңдауға бағытталған.

Кәсіпкерлік шешім жаңа сфераның іздеуін, ресурстардың 
рационалдауы мен тиімді салымдарын, жаңа нарыкка жылжытуын, 
жаңа т. маршруттарын қүруын білдіреді. Кәсіпорын жетекшісінің 
әдістері:

- озінің бағыныңқыларын өзіндік шешімдерінің 
дүрыстығына сендіру кабілеті;

- бөтен пікірді тыңдай алу қабілеті;
- пікірталасты өрістетуге тырысу;
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- баска кәсіпорындардан жаңалықтарды енгізуге жол 
беретін ішкі бәсекелестік пікірінің танымды кабілеті.

Жетекшінің озінің коркінің (имидж) технологясы:
1. Визуалды эсер: сыртқы келбет, мимика, ишара.
2. Коммуникативті механика.
3. Флюидті сэуле.
4. Риторикалық тэсілдер.
Коңіл -күйді, имиджелогияга қатынасын ескеру маңызды.
Кез келген сала үшін, туризм үшін, экономикалық 

бәсекелестік, технологиялык өзгерістер, мемлекет саясаты тұракты 
озгерістерге қарқыны болады. Сондықтан іскерлік стратегия 
туындайтын жағдайлардың ескеруімен жедел озгеруі керек.

Турөнімді дайындаудың 1-сатысында (конңепңия жэне 
жаңалық-тарды ендіру сатысында) шешім қабылдаудың сэті 
маңызды болуы мүмкін.

1- ші сатыда ыңғайлы маркетинг жэне өткізу желісіне тиімді 
бақылау барынша маңызды элемент бола бастайды.

Қорытынды сатыда -  ағымдағы шығындарға бақылау.
Туристің турнстік фирмамен карым-қатынасы туристік 

жолдаманы алумен аяқгалады туристік өнімді алуды нақтылайтын 
қүжат — туриске берілуі тиіс турға кұқықтың болуы. Туристік 
жолдама — кызмет бағдарламасының төлемін, трасса мен жол 
бағытын, жарамдылық мерзімін, бағасын жэне т.б. туристік өнімді беру 
фактісін растайтын кұжат.

Туристік фирма туристермен келесі жүмысты атқарады:
туристерге үсыныс немесе туристік-экскурсиялық кыз- 

меттің туристік топтарға арналған накты жиынтығы;
жолдама алу үшін клиенттерден ақша қаражаттарын алу; 
тиісті үйымдарға орналастыру, экскурсиялык кызмет үшін 

акша қаражаттарының аударымы.
Туристің жэне туристік фирманың келісімдік қатынасы са-тушы 

(орындаушы) мен сатып алушының (тапсырыс беруші) қатынасы 
ретінде. Сонымен қатар туристік фирмадан алынатын «өнімнің» 
ерекше сипаттамасын бөліп көрсетуге болады. Онымен келісімдік 
катынас орната отырып турист өзіне кажет қызметтердің жиынтығына 
қол жеткізе алады.
Фирма эдетте туриспен тікелей келісімдік катынаста емес, бірак 
бағыттаушы туристік фирмамен келісімдік қатынастағы баска да 
фирмалармен іске асырылатын накты жерде накты уақытта алу 
қүқығын камтитын кызметтерді үсынады.
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Бағыттаушы фирманың өзінен турист накты көрсетілетін 
кызметтер үшін кепілдік алады. Осындай күкыктардың жиынтығы 
туристік фирма кызметінің «соңғы» өнімін камтитын, сэйкесінше оның 
сату кұралы болып табылатын жолдамада көрсетіледі. Соңғы уакыгга 
нормативтік күжаттар туристке сатуға арналған туристік өнімнің турға 
күкығын аныктайды.

Туристік кызмет - туроператорлык, турагенттік және баска да 
саяхаттау үйымдары кызметінің түрлері.

Турды үйымдастырушы - бүл кызметінің негізгі бағытын, 
бағыттарды жасау және жоспарлау, жеке немесе топтык туристер үшін 
кызметтер пакетін өңдейтін фирма.

Туризмді үйымдастырушылаға туризм саласында кәсіп-орынның 
екі түрін жаткызуымызға болды: туроператор жэне туристік агенттік, 
негізінен олар туристік кызмет көрсетпейді, тек қызметті өндіруші мен 
түтынушы арасындағы делдалдык кызметті атқарады. Өз кезегінде 
олардың қызметі де - қызмет көрсету.

Туроператорлық қызмет - жаппай туристік саяхаттар үшін 
жаппай турларды өндеуге бағытталған, ал коммерңиялық сатылымда 
бүл көтерме сатылым болып жіктеледі. Туроператорлык кызмет - бүл 
лицензия негізінде заңды түлғамен немесе жеке кәсіпкермен 
(туроператорлармен) іске асырылатын туристік өнімді өткізу жэне 
жылжыту бойыпша калыптасу кызметі.

Туристік кызмет - бүл әдетте заңды түлғамен лицензия негізінде 
немесе жеке кэсіпкермен (турагенттермен) іске асырылатын туристік 
өнімді өткізу жэне жылжыту қызметі.

«Өткізу» термині екіжақты мағынаға ие: а)
сату,
э) орындау.
Классикалық сызба бойынша туроператорлар қызметі ары қарай 

өнімді аудан жэне аймақ бойынша жергілікті туристік агенттіктер 
аркылы сататын туристік агент-көтере сатушыларға туристік өнімді 
көтерме бағамен сатуды жүзеге асырады. Тұтынушы-турист 
меншігіндегі турларды бөлшек бағамен сатуды туристік агенттіктер 
жүзеге асырады, туроиераторлар турдың бөлшек сатылымын іске 
асыратын, туристерге қызмет көрсетумен айналысып қана қоймай, 
агенттіктің барлықжүмысын үйлестіретін болып табылады.

Туристік агенттік (турагент, туристік агент) турды 
тұтынушыларға - турист немесе корпоративтік клиенттерге жэне 
жекедара туристік қызметтерді бөлшектеп сатуды іске асырады.
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Турагенх - хурұйымдастырушылармен жасалған келісімшарх 
негізінде хурисхік кызмехті сахушы фирма. Оны хуроперахорлармен 
немесе көхере сахушы хурисхік агенххікпен каржы саласындағы өзара 
эрекех еху мен есеп айырысудың хүрлі формаларын, хіпхі 
жауапкершілікхі кандай да бір деңгейде қайха бөлуді қарасхыруы 
мүмкін агенх қызмехін көрсету шарты байланыстырады.

Сатушы ретінде, егер тек оның қызметі агент кызметін көрсету 
шартымен жасалса, турагенттің хурисхік өнім үшін жауапкершілігі 
шекхеулі болады. Сахахын агентгіктер де бар:

а) жеке кызмехтер;
э) хуроперахорлар алған хурисхік пакеххер;
б) хек пакеххе көрсехілмеген, мысалы жеке хурисхер үшін.
Турисхік қызмех хэжірибесінде хурисхерді қабылдау немесе

кайтару жөнінде жүмысты атқаратындар туроператорлар жэне 
турагенттер болып болінеді. Қабылдау жэне қайтару ішкі жэне 
халықаралық туристерге қатысты іске асырылады.

Саяхатты жасау жэне экскурсия барысында топты баскаратын 
жетекшінің, экскурсовод жэне гид-аудармашылардың кызметіне 
қажеттілік туындайды (турменеджерлер). Олардың қызметі рехінде 
саяхахгы жасау барысында, келу еліндегі туристік ресурстарға 
экскурсия-лау бойынша туристерге таныстыру негізінде кэсіби 
дайындалған жеке түлғаның қызметі хүсініледі.

Турисхік ресурсхарға жахахындар: хабиғи, тарихи,
элеуметтікмэдени объектілер (табиғи саябақтар, қорықтар, 
архитектуралық ғимараттар, ансамбльдер, тарихи жэне мәдени 
ескерткішхер, хеахрлар, мүражайлар, спорхтық гимараттар жэне т.б), 
яғни туристердің рухани қажеттілігін қанағаттандыратын, физикалық 
күшін нығайтуға жэне кайта қалпына келтіруге септігін тигізетін 
ресурстар.

Осылайша туристік қызметті көрсету жэне түтынуға келесі 
субъектілер кахысады:

хурисх (сахып алушы); бөлшек сахушы-хурагенх; кохерме 
сахушы жэне турды дайындаушы (үйымдастырушы) - туроператор;

сонымен қатар туроперахорлар конх-рагенттеріне — 
орналасхыру, хамақхандыру, экскурсиялық, сақхандыру қызмехтері, 
виза мен шетелдік холқүжаххарды жасаумен байланысхы, билехті 
сатып алу немесе брондау жэне басқадай тур қүрамына кіретін жеке 
қызметті орындайтын жэне үсынахын кәсіпорындар жэне 
компанияларды жахқызмыз.
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Туристік кызметті эзірлеп, орындап және үсынып жүрген бір 
субъектінің жоғарыда аталған қызметтердің бірнешеуін қатар 
атқаруына рүқсат етіледі. Сатушы мен контрагенттер үсынылатын 
туристік қызметтің қауіпсіздігі мен сапасы бойынша турист алдында 
жауапкершілікте болады.

Турөнімді өткізудің көтерме жэне бөлшек түрі ажыратылады. 
Көтерме өткізу делдалдық келісімшартпен іске асырьшады, тапсырыс
— келісімшарт немесе агенттік келісімдер түрінде бо-лады. 
Туроператор келісімшарт түрі бойынша сенімді түлға болып саналады. 
Соңғы түтынушы — туристке турөнімнің бөлшек сатылымы — 
сатусатып алу келісімшарты бойынша іске асырылады.



Турагент - турұйымдаетырушылармен жасалған келіеімшарт 
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ескерткіштер, театрлар, мүражайлар, спорттык ғимараттар жэне т.б), 
яғни туристердің рухани қажеттілігін қанағаттандыратын, физикалық 
күшін нығайтуға жэне қайта калпына келтіруге септігін тигізетін 
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турист (сатып алушы); бөлшек сатушы-турагент; котерме 
сатушы жэне турды дайындаушы (үйымдастырушы) - туроператор;

сонымен катар туроператорлар конт-рагенттеріне — 
орналастыру, тамақтандыру, экскурсиялык, сақтандыру қызметтері, 
виза мен шетелдік төлқүжаттарды жасаумен байланысты, билетті 
сатып алу немесе брондау жэне басқадай тур қүрамына кіретін жеке 
қызметті орындайтын жэне үсынатын кәсіпорындар жэне 
компанияларды жаткызмыз.
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Туристік кызметті эзірлеп, орындап жэне ұсынып жүрген бір 
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ТУРОПЕРЕЙТИНГ ПӘНІНЕН ТЕСТ ТАПСЫРМАЛАРЫ

I нүска

1. Маркетинг кешенінің элементтеріне мыналар жатады:
а) өнім;
б) багасы;
в) орын;
г) жылжыту;
д) барлыц жауаптар дұрыс.

2. Сыртқы тарату арналарына мыналар жатады:
а) шетелдік туристік делдал фирмачар;
б) филиалдар, бөлімшелер жэне делдалдык ұйымдар жүйесі;
в) дүрыс жауап жок;
г) барлык жауаптар дүрыс.

3. Компанияның туристік кызметтерді сатуға заңды негізінің 
болуы:

а) эрекет кабілеттілігі;
б) цүцъщ цабілеттілігі;
в) кредит қабілеттілігі;
г) дүрыс жауап жоқ;
д) барлық жауаптар дүрыс.

4. Жасалған мэміле бойынша уақтылы есеп айырысуды қамтамасыз 
ету үшін компанияда кажетті каражаттың болуы:

а) әрекет қабілеттілігі;
б) қүқык кабілеттілігі;
в) кредит цабілеттілігі;
г) дүрыс жауап жоқ;
д) барлык жауаптар дүрыс.

5. Компанияның шоты, оның шамамен алынған мөлшері мен 
қозғалысы туралы банктен анықтама:

а) банк кепілдігі;
б) аванстық төлем;
в) банктік референс.
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6. Сату жөніндегі әріптес туристік фирмаға түпкілікті еееп 
айырысудын, кепілі ретінде осы мәмілені іске асыру (туристердің келуі) 
басталғанға дейін келісілген мерзімде аударатын мэміленің жалпы 
багасының келісілген бөлігі:

а) депозит;
б) кепілпүл;
в) банктік референс;
г) банк кепілдігі.

7. Осы кепілпүлды енгізген тараптың кінәсінен келісімшарт 
бүзылған жағдайда кайтарылуға жатпайтын аванстық төлем:

а) депозит;
б) кепілпүл;
в) банктік референс;
г) банк кепілдігі.

8. Туристік фирманың жасалған мәміледен туындайтын міндеттер 
мен қүкықтарды орындау қабілеті:

а) дрекет қабілеттілігі;
б) құқык қабілеттілігі;
в) кредит қабілеттілігі;
г) дүрыс жауап жоқ;
д) барлық жауаптар дүрыс.

9. Турагенттерді таңдау кезінде ескерілетін факторлар:
а) турлардың пәндік бағыты (демалыс, бизнес-сапарлар, 

аңшылық);
б) күқықтар мен міндеттердің көлемі;
в) элеуетті туристер топтарының әлеуметтік-экономикалық 

жэне өзге де өлшемдері;
г) сату технологиясы мен әдістерінің бір түрі;
д) өзара есеп айырысу түрі;
е) барлық жауаптар дұрыс.

10. Турагент туристік өнімді туроператордың (принципалдың) 
атынанжэне тапсырмасы бойынша сататын турды сату нүсқасы:

а) аталган принципач;
б) аты аталмаған принципал;
в) ашылмаған принципал;
г) дүрыс жауап жоқ.
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IIнұска

1. Турагент туристік өнімді туроператордың атынан сататын, бірақ 
өзатынан, алайда директордың бар екендігі туралы, тіпті оның барлық 
бастапқы деректері мен туристік онімін көрсететін турды сату нүскасы:

а) аталған принңипал;
б) аты аталмаган принципап;
в) ашылмаған принңипал;
г) дүрыс жауап жок.

2. Турагент баска аймақта туроператорлық функңиялардың бір 
болігіноз мойнына алып, туроператордың өнімін сіңіретін өзінің 
туристік өнімін сата алатын турды сату нұскасы:

а) аталған принңипал;
б) аты аталмаған принңипал;
в) ашылмаган принципач;
г) дүрыс жауап жоқ.

3. Жарнама құралдарын таңдауға эсер ететін факторлар:
а) аудитория;
б) таралымы;
в) қамту;
г) жиілік;
д) барлыц жауаптар дұрыс.

4. Жарнаманың акпараттық мақсаттарына мыналар жатады:
а) өнімді сатып алуға ынталандыру;
б) өнім имиджін цачыптастыру;
в) хабардарлық пен сұранысты қолдау;
г) сатуды ұлғайту.

5. Жарнаманың сенімді мақсаттарына мыналар жатады:
а) өнімді сатып ачуга ынтачандыру;
б) өнім имиджін қалыптастыру;
в) хабардарлык пен сұранысты қолдау;
г) сатуды ұлғайту.

6. Жарнаманың еске салатын мақсаттарына мыналарды 
жатқызуғаболады:

а) өнімді сатып алуға ынталандыру;



б) өнім имиджін калыптастыру;
в) хабардарлыц пен сүранысты цолдау;
г) сатуды ұлғайту.

7. Туризмдегі жарнамалық кызметті ретгейтін заңнамалық 
құжаттарғамыналар жатады:

а) «Жарнама туралы» Қазақетан Республикасының 2003 жылғы 
19 желтоксандағы № 508-ІІ Заңы;
б) қылмыстық кодекс;
в)Бұкаралык ақпарат құралдары туралы Қазақстан 
Республикасының 1999 ж. 23 шілдедегі № 451-1 Заңы;
г) «Өнімдер мен қызметтерді сертнфикаттау туралы» заңы;
д) барлыц жауаптар дүрыс.

8. Туристік өнімді жылжытудың жарнамалық емес эдістеріне 
мыналаржатады:

а) жеке сату;
б) тікелей маркетинг;
в) еткізуді ынталандыру;
г) коғамдық катынастарды насихаттау немесе ұйымдасіыру.

9. Туристік агенттіктер кандай төлқұжаттармен жұмыс істейді?
а) жалпы азаматтыц паспорт;
б) теңізшінің паспорты;
в) дипломатиялық паспорт;
г) қызметтік паспорт;
д) дұрыс жауап жок;
е) барлык жауаптар дұрыс.

10. Ата-ананың паспортына кай жастан бастап онымен бірге 
саяхаттайтын баланың фотосуреті жапсырылуы тиіс:

а) 5 жастан бастап;
б) 4 жастан бастап;
в) 6 жастан бастап;
г) 7 жастан бастап;
д) дұрыс жауап жоқ;
е) барлық жауаптар дұрыс.
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III нұсқа

1. Баланың туғаннан бастап өз төлкұжаты болуы мүмкін бе?
а) из;
б) жок.

2. Елге баруға арналған виза шақыру негізінде беріледі. 
Арнайшакырулар бар болады:

а) жеке;
б) туристік;
в) жалпы;
г) мемлекеттік;
д) дұрыс жауап жоқ;
е) барлық жауаптар дұрыс.

3. Іскерлік виза:
а) үйы.м (шетелдік заңды түлга) басца .мемлекеттің үйымына 

(виза ачушыга) осы үйымның нацты цызметкеріне болу мацсаты мен 
мерзімдерін көрсете отырып шацыру ресімдеген кезде берічеді;

б) жеке тұлға (шет мемлекеттің азаматы) басқа мемлекеттің 
жеке тұлғасына (виза алушыға) шақыру ресімдеген кезде беріледі;

в) туристік нұсқаулықта, ваучерде, семинарға қатысуға 
шақыруда, спорттық іс-шарада жэне т. б. көрсетілген уақытқа беріледі.;

г) виза алушыға ұшінші ел арқылы негізгі барған еліне жол жүру 
кұкығын береді;

д) шетелде жалданып жұмыс істеу құқығын береді;;
е) дұрыс жауап жоқ;
ж) барлық жауаптар дұрыс.

4. Жеке виза:
а) ұйым (шетелдік заңды тұлға) басқа мемлекеттің ұйымына 

(виза алушыға) осы ұйымның нақты қызметкеріне болу мақсаты мен 
мерзімдерін көрсете отырып шақыру ресімдеген кезде беріледі;

б) жеке түлга (шет мемлекеттің азаматы) басца мемлекеттің 
жеке түлгасына (виза ачушыга) шацыру ресімдеген кезде беріледі;

в) туристік нұсқаулықта, ваучерде, семинарға қатысуға 
шақыруда, спорттық іс-шарада жэне т. б. көрсетілгенуақытқа беріледі.;

г) виза алушыға үшінші ел арқылы негізгі барған еліне жол жүру 
құкығын береді;

д) шетелде жалданып жұмыс істеу қүқығын береді;;
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е) дурыс жауап жоқ;
ж) барлық жауаптар дурыс.

5. Туристік виза:
а) уйым (шетелдік заңды тулға) баска мемлекеттің уйымына 

(виза алушыға) осы уйымның нақты қызметкеріне болу мақсаты мен 
мерзімдерін көрсете отырып шақыру ресімдеген кезде беріледі;

б) жеке тулға (шет мемлекеттің азаматы) басқа мемлекеттің 
жеке тулғасына (виза алушыға) шакыру ресімдеген кезде беріледі;

в) туристік нүсцаупыцта, ваучерде, семинарга қатысуга 
шацыруда, спорттъщ іс-шарада және т. б. көрсетілген уақытқа 
берйіеді.;

г) виза алушыға үшінші ел аркылы негізгі барған еліне жол жүру 
қүқығын береді;

д) шетелде жалданып жүмыс істеу қуқығын береді;
е) дурыс жауап жоқ;
ж) барлық жауаптар дурыс.

7. Транзиттік виза:
а) уйым (шетелдік заңды тулға) басқа мемлекеттің уйымына 

(виза алушыға) осы уйымның нақты қызметкеріне болу мақсаты мен 
мерзімдерін көрсете отырып шақыру ресімдеген кезде беріледі;

б) жеке тулга (шет мемлекеттің азаматы) басқа мемлекеттің 
жеке тулғасына (виза алушыға) шакыру ресімдеген кезде беріледі;

в) туристік нусқаулықта, ваучерде, семинарға қатысуға 
шақыруда, спорттық іс-шарада жэне т. б. көрсетілген уақытқа беріледі.;

г) виза ачушыга үшінші ел арқылы негізгі барган еліне жол жүру 
қүқыгын береді;

д) шетелде жалданып жумыс істеу қуқығын береді;
е) дүрыс жауап жоқ;
ж) барлық жауаптар дурыс.

8. Жумыс визасы:
а) уйым (шетелдік заңды түлға) басқа мемлекеттің үйымына 

(виза алушыға) осы үйымның накты қызметкеріне болу мақсаты мен 
мерзімдерін көрсете отырып шақыру ресімдеген кезде беріледі;

б) жеке тулға (шет мемлекеттің азаматы) басқа мемлекеттің 
жеке тулғасына (виза алушыға) шақыру ресімдеген кезде беріледі;

в) туристік нұсқаулыкта, ваучерде, семинарға катысуға 
шақыруда, спорттық іс-шарада жэне т. б. көрсетілген уақытқа беріледі.;
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г) виза алушыга үшінші ел аркылы негізгі барған еліне жол жүру 
кұкығын береді;

д) шетелде жачданып жү.мыс істеу цүцыгын береді;
е) дүрыс жауап жок;
ж) барлық жауаптар дүрыс.

9. Туристік ваучер мынадай мәліметтерді камтуы тиіс:
а) есептік нөмірі жэне күні;
б)шетелдікке анықтамалык деректер (тегі жэне аты-жөні);
в) ресей федерациясында болу мерзімі (кіру жэне шығу күндері);
г) қабылдаушы ресей туристік агенттігінің атауы;
д)осы сапардың төленген қызметтерінің тізімі (трансфер, конак 

үйде түру, экскурсиялар жэне т. б.);
е) жөнелтуші туристік үйымның колы жэне мөрі (мөртабаны).
ж) дүрыс жауап жок;
з) барлыц жауаптар дүрыс.

10. Ішкі баға факторларына мыналар жатады:
а) сүраныс сипаты;
б) маркетингтік мацсаттар;
в) гиыгындар;
г) үйымдастырушылық сүрақтар;
д) дүрыс жауап жок;
е) барлык жауаптар дүрыс.



ГЛОССАРИЙ

Әлеуметтік жағдайлар - бұл қоғамның кәсіпкерлікті дамыту 
жолдары мен оған деген катынас туралы түсінігі; мемлекеттің 
(басқару аппаратының) кэсіпкерлікке қатынасы; үлттық салт пен 
дәстүрлер; кэсіпкер іскерлікке қарым-қатынасқа түсетін 
мамандардың білім деңгейі.

Әртараптандыру (лат. сііуегзиз-эртүрлі + Гасеге -  жасау) — алуан 
түрлілік, жан-жакты даму, кызмет бейінін өзгерту, туристік кызметтер 
ассортиментін кеңейту, үлттық туристік ресурстарды коммерңиялық 
пайдалаиу түрлері.

Бизнес -  инкубатор -  шағын кәсіпкерлік субъектілерінің 
калыптасуы кезеңінде өндірістік үй-жайлар, жабдық беру, үйымдық, 
кұкықтық, қаржылық, консалтингілік жэне ақпараттық қызметтер 
көрсету жолымен оларды қолдау үшін қүрылатын заңды түлға;

Бизнес-жоспар - фирманың ішкі жоспарлау қүжаты болып 
табылады, мүнда кәсіпорынның өндірістік жэне коммерңиялық 
қызметінің барлық негізгі жоспарларының аспектілері баяндалады, 
қаржы шаруашылық міндеттерді шешуге тиімді тэсілдер 
мазмүндалады.

Бонификация -  тауардың сапасы жақсарған кездегі бағаға 
үстеме;

Бонус (лат. Ьопиз мейірімді, жақсы) - қосымша сыйақы, 
сыйлықақы; қосымша жеңілдік.

Бодель (ағылш. Ьоаі-һоіеі) - су туристеріне қызмет көрсетуге 
арналған конак үй үлгісіндегі кэсіпорын. Әдетте мүзсыз су 
коймасының жағасында орналасқан.

Бренд - бүп жарнама, сату жэне нарықтағы барлық тіршілік 
әрекеті нәтижесінде осы брендпен тауар алатын бренд, бедел. Брендті 
қайта орналастыру-жарнама саясатындағы өзгерістер.

Ваучер - оның негізінде туристік үйымдар мен қызмет 
көрсететін кэсіпорындар арасында қызмет көрсету жэне өзара есеп 
айырысу жүзеге асырылатын тауарлар мен көрсетілетін қызметтерге 
ақы төленгенін куэландыратын қүжат. Ваучерлердің түрлері: атаулы, 
Ваучер-шақыру, қызметтік. Ваучер жеткізуші мен түтынушы 
арасындағы шарттың болуын растайды.

Дестинация - туристің қажеттіліктеріне жауап беретін, оның 
тасымалдауға, орналастыруға, тамақтануға, ойын-сауыққа жэне т.б. 
сұранысын қанағаттандыратын белгілі бір қызметтер жиынтығын 
ұсынатын аумак, мысалы, курорт жақсы рекреациялық ресурстары,
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дамыған инфрақұрылымы жэне туризмнің материалдык-техникалық 
базасы бар аймақ ретінде бағыттың синонимі ретінде қарастырылуы 
мүмкін. Бірак дестинаңия-кең үғым. Мысалы, жапондар үшін 
Еуропаның солтүстігі -  бір үлкен бағыт, ал курорттар -  оның қүрамдас 
бөлігі.

Гид (гид-аудармашы) — туристерге уақытша келген елдегі 
(жердегі) туристік ресурстармен таныстыру женінде 
экскурсиялықақпараттық, үйымдык қызмет көрсететін кэсіби 
даярланған жеке түлға;

Индустриялық аймақ -  коммуникаңиялармен қамтамасыз 
етілген, мемлекет кәсіпкерлік субъектілеріне өнеркэсіп объектілерін 
орналастыру жэне пайдалану, ауыл шаруашылығы максатындағы 
емесе жер;

Кәсіпкерлік идея - бүл белгілі бір қызмет немесе тауарды 
нарық қажеттілігінде қамтамасыз ете алатын жэне жаңашылдықтан 
қосымша табыс алатын экономикалық белсенділіктің кэсіпкер 
шығарған жаңа формасы.

Квота (лат. ^иоіа-эркайсысьг үшін, лат. "қанша)-рүқсат етілген 
нэрсенің үлесі, бөлігі, нормаеы.

Компенсация (лат. сотрепзаію, сотрепваге-теңдестіру; өтеу) - 
бір нэрсе үшін сыйақы, өтеу.

Келісім шарт -  іскерлік байланыстарды бекіту формасы 
(жазбаша, қүжат түрінде).

Кепілдік (фр. §агап1іе) - бір нэрсені қамтамасыз ететін шарт.
Контрагенттер -  туристік қызметті жүзеге асырушы 

(қонакүйлер, мейрамханалар, экскурсиялык бюролар жэне т.б.)
Құрылтайшы келісім шарты -нақты бір кэсіпкерлік идеяны 

жүзеге асыру мақсатында жеке немесе заңды түлғалардың жаңа 
ұйымдық -  кұқықтық формадағы кәсіпорынды құруын 
куэландыратын жазбаша кұжат.

Өз бетінше туризм — туристер оз бетімен үйымдастыратын, 
жүріптүрудың белсенді тэсілдері пайдаланылатын саяхат;

Рентинг -  бірнеше аптадан бір айға дейінгі жалға алу;
Сыртқы - шет елге шыгумен байланысты халықаралық ел ара. 

Туристерге уақытша келген елдегі туристік ресурстармен 
таныстыру жөніндегі экскурсиялық,ақпараттық ұйымдық қызмет 
көрсететін кэсібп даярланған жеке тұлға. Тиісті біліктілігі жэне 
туристік маршыруттармен жүріп өту тәжрибесі бар кэсіби 
даярланған жеке тұлға.
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Тәуекел - кәсіпкерлік іе эрекет нәтижесінде мүмкін болатын 
кауіп катерлер.

Тур —  белгіленген мерзімдер шеңберінде белгілі бір маршрут 
бойынша жасалатын саяхатты камтитын туристік ісызмет көрсетулер 
кешені;

Тур -  белгіленген мерзімедер шеңберінде белгілі бір маршрут 
бойынша жасалатын саяхатты камтитын туристік кызмет көрсетулер 
кешені.

Тур дегеніміз - белгіленген мерзім шеңберінде белгілі бір 
маршрут бойынша жасалатын саяхатты камтитын туристік кызмет 
көрсетулер кешені.

Тур агенттік қызмет - қызметтің осы туріне лиңензиясы бар 
жеке немесе заңды түлгалардың туристік онімді ұсыну жэне өткізу 
жөніндегі қызметі.

Турагент -  туристік қызмет пен турдың бөлшектік сатылуын 
жүзеге асыратын кэсіпорын немесе жеке түлга.

Турагенттіктер - (туристік агенттіктер) -  турларды жэне жеке 
қызмет түрлерін, көлік компанияларының жэне басқа да қызмет 
көрсетушілердің үсыныстарын комиссиялык сыйақы алу мақсатымен 
немесе делдалдык қызметі үшін үстеме багамен бөлшектеп сататын 
делдал фирмалар.

Туризм - жеке түлгалардың үзактыгы 24 сағаттан Іжылға дейін 
жэне 24сагаттан аз бірақ уакытша болған елде,жерде ақы төлейтін 
кызметпен байланысты емес мақсаты түнеп өтетін саяхаты.

Туризм — жеке түлғалардың үзақтығы жиырма төрт сағаттан 
бір жылға дейін, не жиырма төрт сағаттан аз, бірақ уақытша болған 
елде (жерде) ақы телейтін кызметпен байланысты емес мақсатта түнеп 
өтетін саяхаты;

Туризм нүсқаушысы — тиісті біліктілігі жэне туристік 
маршруттармен жүріп оту тэжірибесі бар кәсіби даярланған жеке 
түлға;

Туризм ішкі - кызметтерімен байланысты елдің ішіндегі 
туризм.

Турист —  жиырма төрт сағаттан бір жылға дейінгі мерзім 
кезеңінде уақыгша болатын елді (жерді) аралап көретін жэне ақылы 
қызметпен айналыспай сол елде сауықтыру, танымдық, кэсіби- 
іскерлік, спорттық, діни жэне өзге де мақсаттарда кемінде бір рет түнеп 
шығатын жеке түлға;
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Туристерді күту бағдарламасы -туристерге қызмет көрсету 
жүмыстарын кешенді үсыну түтынушы қажеттіліктеріне жету 
саясатын жүргізу.

Туристерді орналастыру орындары — мейманханалар, мотельдер, 
кемпингтер, туристік базалар, қонақжайлар, демалыс үйлері, 

пансионаттар жэне туристердің түруы мен оларга қызмет корсету 
үшін пайдаланылатын басқа да үй-жайлар мен гимараттар;

Туристік кызмет -  жеке жэне заңды түлгалардың туристік 
кызмет көрсету жөніндегі қызметі;

Туристік фирма -  ол заңды қүқықтық табысы бар, шетел 
жэне мемлекет азаматтарына туризм саласында төлеуакы, қызмет 
корсететін мекеме.

Туристік агенттік қызмет (турагенттік қызмет) — қызметтің 
осы түріне лиңензиясы бар жеке жэне (немесе) заңды түлгалардың 
(бүдан эрі — турагент) туристік өнімді үсыну жэне өткізу жоніндегі 
қызметі;

Туристік ваучер — турдың күрамына кіретін қызметтерге 
туристің қүқыгын жэне олардың ақысы төленгенінің фактісін 
растайтын қүжат;

Туристік ваучер -  турдың қүрамына кіретін қызметтерген 
туристің қүқыгын жэне олардың ақысы тәленгенінің фактісін 
растайтын қүжат.

Туристік жолдама - туристік кызмет кәрсету кешенін алуга 
қүқықты растайтын қүжат. Туристік қызметтік субъектілері 
субъектік операторлар, туристікагенттер, гид аудармашы туристік 
нүскаушылары,туризм бірлестіктері; Туристік кызмет саласындағы 
қоғамдық қатынастарды ретейтін мемлекеттік органдар. Туристік 
қызмет объектілер табиғи объектілер жэне климаттық аймактар 
тарихижэне элеуметтік,мэдени қызмет көрсету объектілер. Саяхат 
кезінде туристердің қажетіктерін қанағаттындыруға бағытталған 
қызметкер усынушы басқа да объектілер.

Туристік жолдама — туристік қызмет корсету кешенін алуға 
растайтын қүжат;

Туристік кызмет -  жеке жэне заңды түлғалардың туристік 
қызмет корсету жоніндегі қызметі;

Туристік қызмет корсету - өзінің туристік саяхаты кезенінде 
жэне осы саяхатқа байланысты туристің

қажетіліктерін қанағаттандыру үшін берілетін қажетті 
қызымет көрсетулер
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нақтылык айтканда орналастьіру, тасмалдау,
тамақтандыру,экскурсиялар ұйымдастыру туризмдегі 
аудармашылардың, нұскаулар.

Туристік қызмет көрсету —  өзінің іуристік саяхаты кезеңінде 
жэне осы саяхатқа байланысты туристің қажеттерін канағаттаидыру 
үшін берілетін кажетті қызмет көрсетулер (орналастыру, тасымалдау, 
тамақтандыру,экскурсиялар, туризм нүскаушыларының, гидтердің 
(гидаудармашылардың) қызмет көрсетулері жэне сапар максатына 
байланысты басқа да қызмет көрсетулері);

Туристік қызмет көрсетуте жасалған шарт — өтелмелі туристік 
қызмет көрсету бойынша туроператордың немесе турагенттің жэне 
туристің арасындағы келісім;

Туристік операторлық қызмет (туроператорлық қызметтің 
осы түріне лицензиясы бар Занды түлғалардың (бүдан эрі 
туроператор) ездерінің туристік өнімдерін қалыптастыру, үсыну лсэне 
туристтер мен туристерге өткізу ижөніндөгі кызметі.

Туристік өнім - саяхат барысында туристердің кажеттіліктерін 
канағаттандыру үшін жеткілікті көрсетілетін қызметтердің жиынтығы.

Туристік өиім — саяхат барысында туристің қажетін 
қанағаттандыру үшін жеткілікті туристік қызмет корсетулер 
жиынтығы;

Туристік әнімді үсыиу — туристік кызмет корсетуге (жарнама, 
арнаулы кормелер мен жэрмеңкелерге катысу, туристік өнімді откізу 
жөніндегі туристік акпарат орталықтарын үйымдастыру, каталогтар, 
буклеттер шығару жэне тарату) бағытталған шаралар кешені;

Туристікресурстар - Қ.Р. туристік ресурстарының класстарға 
бөлумен бағалау олардың корғалу режимі қоршаған ортаға түзетін 
ауыртпалықтың жол берілетін шегін ескере отырып, пайдалану жэне 
Қ.Р-ның туристік ресурстары түтастығының сақталу тэртібі, оларды 
қалпына келтіру жөніндегі шаралар елдің заңдарында белгіленген 
тэртіппен айкындалады.

Туристік ресурстар - туристік қызмет,корсету объектілерінің 
қамтыйтын табиғи климаттык тарихи элуметтік,мэдини сауықтыру 
объектілері сондай-ак туристердің рухани қажеттіліктерін 
қанағаттандыралатын олардың дене күшін қалпына келтіріп 
жәрдемдесетін озгеде объектілер.

Туристік ресурстар — туристік корсету объектілерін қамтитын 
табиғи-климаттык, тарихи, элеуметтік-мэдени, сауықтыру объектілері, 
сондай-ақ туристердің рухани қажеттерін қанағаттандыра алатын,
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олардың дене күшін қалпына келтіріп, дамытуға жәрдемдесетін өзге де 
объектілер;

Туристік рынок — туристік кызмет саласында тауарлар 
(жүмыстар, қызмет көрсетулер) және ақша айналысы;

Туристік үйымдар — қызметінің негізгі түрі туристік қызмет 
болып табылатын заңды түлғалар;

Туроператор -  туристік өнімнің қүрылуын, оның нарыққа 
енуі мен жылжуын жүзеге асыратын жеке немесе заңды түлға.

Туроператорлар - қонақ үйлер жэне қызмет көрсетудің басқа да 
түрлерін жалға алу немесе жеке қызметтерді көтерме еатып алулар 
арқылы, оларды жаңа «кешенді тауарға» біріктіріп, түтынушыға 
тәуелсіз бағамен немесе туриетік делдал агенттіктермен жасасқан 
келісім -шарттар бойынша комиссиялық немесе басқа негізде 
меншікті (фирмалық) турларын сататын фирмалар.

Туроператорлық қызмет - қызметтің осы түрде заңды 
түлғалардың туристік өнімдердің қалыптастыру үсыну жэне туристік 
агенттермен туристерге откізу жөніндегі қызметі.

Уәкілетті орган — туристік қызмет саласында мемлекеттік 
басқару функцияларын жүзеге асыру үшін Қазакстан 
Республикасының Үкіметі белгілейтін орталық атқарушы орган;

Халыкаралық туристік компаниялар — туризм 
саласындағы халықаралық ынтымақтастықты дамыту, туристік істегі 
саясатты реттеу мақсатында қүрьшган дүниежүзілік жэне аймақтық, 
үкіметтік жэне үкіметтік емес бірлестіктер. Туристік қызмет-жеке 
жэне заңды түлғалардың туристік көрсету жөніндегі жасалатын 
эрекетер.

Экономикалық жағдайлар — бүл туристік тауарлардың 
үсынысы жэне оларға деген төлемге қабілетті сүраныс; кэсіпкерлікке 
арнапган заемдық қарзы қүралдардың мөлшері жэне қол жетерлілігі; 
альтернативтік қызметтердің жэне олардың бағасының болуы; 
туристік нарықтың инфрақүрылымның дамығыштығы; бэсекелестік 
жағдайдың болуы.

Экскурсант — бір жерге, елді мекенге, аумаққа немесе сол 
жерден басқа елге туризм мақсатында жиырма төрт сағаттан аспайтын 
уақытқа уақытша келген жеке түлға;

Экскурсиялық қызмет —  азаматтардың уақытша болатын 
елдегі (жердегі) туристік ресурстарды танымдық мақсатта аралап 
көруін үйымдастыру жоніндегі кэсіпкерлік кызмет, ол туристерді 
орналастыру (түнету) жөніндегі қызметті коздемейді жэне жиырма 
төрт сағаттан аспайтын мерзімді камтиды;
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Экскурсовод — уакытша болатын елдегі (жердегі) туристік 
ресуретармен таныетыру жөнінде туристерге экскуреиялық- 
ақиараттық, үйымдык кызмет көрсетуге лайыкты біліктілігі бар, кэсіби 
даярланған жеке түлға.
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